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Achtergrond

T h e o r e t i s c h e a c h t e r g r o n d v a n d e c o n c e p t- c o n t e x t b e n a d e r i n g

Dé benadering
bestaat niet
Dit artikel is een korte introductie van wetenschappelijke bronnen over het leren van concepten. Het artikel
schetst de theoretische achtergrond van ‘de concept-contextbenadering’ en het beschrijft enkele praktische
ervaringen met concept-based teaching bij maatschappijvakken in Nieuw-Zeeland.
A rthur Pormes

D

at de Commissie Maatschappijwetenschappen
onder voorzitterschap van Paul Schnabel in
2007
voor een concept-contextbenadering
koos, kwam niet ineens uit de lucht vallen. 1
Niet alleen in Nederland werken steeds meer
schoolvakken
met
een
concept-contextbenadering, zoals scheikunde, biologie, natuurkunde en
economie. Onderwijs in conceptual understanding wordt
wereldwijd al enige tijd gezien als een effectieve benadering
van curriculumvernieuwing. 2 De moderne samenleving wordt
wel een ‘vloeibare samenleving’ genoemd. Alles verandert
snel en continu en dat stelt curriculumontwikkelaars,
docenten en scholen voor nieuwe uitdagingen: hoe leren
we leerlingen om kritische denkers te worden die hun weg
in de eindeloze stroom van informatie vinden en die weten
hoe te handelen? 3 Meer aandacht voor conceptuele kennis is
een oplossing die in veel landen wordt gekozen. Concepten
ordenen feitenkennis op een hoger abstractieniveau en
daardoor kan ‘nieuwe’ kennis gemakkelijker in bestaande
cognitieve structuren worden ingepast. .4
Beredeneren
Werken met conceptuele kennis doen docenten maatschappijleer en maatschappijwetenschappen al geregeld. Een voor-beeld.
Leerlingen leren niet alleen de feitelijke kennis dat leden van de
Tweede Kamer als formeel machtsmiddel het recht van initiatief
hebben. Van leerlingen wordt ook verwacht dat zij in een
gegeven situatie kunnen beredeneren welke machtsmiddelen de
betrokken actoren hebben. Om dat te kunnen moeten leerlingen
een rijkere voorstelling van het concept macht hebben dan
alleen de feitelijke kennis over de formele machtsmiddelen van
Tweede Kamerleden. Nieuw in het nieuwe examenprogramma
Maatschappijwetenschappen
is
dat
kernconcepten
en
hoofdconcepten expliciet zijn benoemd. Een ander belangrijk
nieuw element is dat er in het onderwijs op een systematischere
manier aan het vorming van kennis op conceptueel niveau zal
worden gewerkt.
Conceptuele verandering
Er is een specifiek onderzoeksgebied dat zich bezighoudt met
onderzoek naar en theorievorming over conceptuele verandering. 5 De centrale vraag daarbij is: hoe integreren mensen nieuwe
kennis in de ideeën die ze al hebben en hoe worden misconcepties aangepast, zodat er sprake is van een conceptuele
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verandering? De ontwikkelingen in dat vakgebied zijn boeiend
om kennis van te nemen, maar het onderzoek richt zich tot nu
toe vooral op de bètavakken. Sociale wetenschappen verschillen
toch op een fundamentele manier van natuurwetenschappen.
Zijn de natuurwetenschappen vooral gericht op verklaren
(explanation, Erklären), de sociale wetenschappen zijn daarnaast
ook gericht op begrijpen (understanding, Verstehen). 6 In het
nieuwe examenprogramma van het vwo wordt daar impliciet
aan gerefereerd door de introductie van vier paradigma’s (het
functionalismeparadigma, het conflictparadigma, het rationele
actorparadigma en het sociaalconstructivisme-paradigma).
Concepten als ‘frames’
Wat is een concept eigenlijk? Om een concept wendbaar te
kunnen gebruiken, moet het concept meer inhouden dan een
mentale voorstelling van een definitie met een rijtje kenmerken.
Een concept kan het best worden voorgesteld als een frame dat
bestaat uit een aantal kenmerken die elk kunnen variëren, met
daaraan gekoppeld enkele (prototype) voorbeelden.7 Dat klinkt
heel abstract, maar een voorbeeld is wellicht verhelderend. Het
concept macht bestaat uit een aantal kenmerken: dat het een
relationeel begrip is (en niet een eigenschap van een persoon),
dat er bronnen van macht zijn (die kunnen variëren zoals kennis,
bezit, fysieke kracht), dat er middelen zijn om macht uit te oefenen
(die kunnen variëren net zoals de bronnen van macht), dat er
niveaus zijn waarop macht wordt uitgeoefend (machtsrelaties
tussen personen, groepen, staten), dat macht op verschillende
manieren kan worden gelegitimeerd, enzovoorts. Prototype
voorbeelden zijn een bendeleider (warlord), het parlement,
politieagenten, een multimiljonair, de Verenigde Staten. 8
Niet één benadering
Vaak wordt gesproken over ‘de concept-contextbenadering’. 9
Dat is enigszins misleidend want bij elk curriculum wordt
de concept-contextbenadering op verschillende manieren
uitgewerkt. Bij de bètavakken houdt de concept-contextbenadering in dat er meer aandacht voor contexten komt
om samenhangende begripsvorming bij leerlingen te vergemakkelijken. Bij maatschappijwetenschappen betekent de
concept-contextbenadering juist dat er minder nadruk op
thematische contexten komt te liggen en dat er meer aandacht
voor concepten komt. In verschillende landen wordt die
concept-contextbenadering bij maatschappijvakken echter
ook niet op precies dezelfde manier vormgegeven. Nieuw-Zeeland
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Leerlingen moeten een rijkere voorstelling van het concept macht
hebben dan alleen feitelijke kennis over formele machtsmiddelen
van het parlement.
Foto: Parlementsgebouw in Wellington, Nieuw-Zeeland
(bron: Wikimedia Commons)

is wat dat betreft een interessant land om naar te kijken. Dat land
heeft een langere traditie met wat zij concept based education
noemen, ook bij de maatschappijvakken. 10 Bovendien is er het
nodige over gepubliceerd. 11 Doordat het curriculum voor social
sciences daar anders is opgebouwd dan bij ons, is die conceptcontextbenadering anders dan de concept-contextbenadering
zoals die zich nu bij het schoolvak maatschappijwetenschappen
in Nederland ontwikkelt.
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