
Bijeenkomst 8

in onderzoekende geschiedenislessen



Wat gaan we doen?

• Uitwisselen van de 
ontwerpen

• Resultaten onderzoek 
Shanice

• Hoe verder?



Welke elementen van een professionaliseringsprogramma voor 
Nederlandse basisschoolleraren (groep vijf  tot en met acht) 
stimuleren leraren om onderzoekende geschiedenislessen te 

ontwerpen en uit te voeren, en welke rol speelt self-efficacy hierbij?

Observaties

Coderen van transcripten (bijeenkomsten uitgetypt)

Learner report



Resultaten

• Thema 1: Opbouw programma

• Van observeren en modelling naar samen 
en zelfstandig ontwerpen en 
experimenteren

• Constructieve dialoog (M = 57,60%)

• “De onderdelen die hier aan bijgedragen 
hebben zijn: …, de opbouw van de lessen. Je 
wordt heel mooi aan de hand genomen en kunt 
ondertussen dingen vragen en uitproberen.”

• Thema 2: Hoe jullie leren

• Zelf  historisch redeneren

• Modellerende Yolande

• Eerdere vergelijkbare ervaringen

• Inzichtmomenten: “Maar dit is wel echt 

onderzoekend leren binnen een gesteld kader”



Resultaten

• Thema 3: Hoe jullie ontwerpen
• Ontwerpcriteria

• Ontwerpsessies in duo’s (en later alleen)

• Uitwisselen van tips en wensen voor bronnen, 
klasorganisatie etc.

• Inzichtmomenten: “Het proces lijkt heel erg op wat 
wij elke keer doen als we een thema gaan ontwerpen. 
Ik zei ook al tegen leraar drie van eigenlijk merk je 
door dit nu te doen dat de stap helemaal niet zo groot 
is van wat wij eigenlijk al met OGO doen naar 
geschiedenislessen”

• Thema 4: Wat bijdraagt aan het 
experimenteren

• Ontwerpen en experimenteren door elkaar heen

• Samenwerking werd goed ontvangen: “Nou je komt 
wel op hele nieuwe ideeën, iedereen heeft natuurlijk zijn 
eigen ervaring en zo kom je samen op hele andere ideeën. 
Dat je net weer soms andere richtingen op gaat denken zo”

• Inzichtmomenten: “Ik merk wel dat het heel erg heeft 
geholpen dat ik in ieder geval mijn eerste les heb gegeven. 
Dat je er een beetje aan geproefd hebt zeg maar, hoe het is 
en dat er ook veel dingen zijn waarvan je denkt ‘oh dit 
moet ik de volgende keer meer uitdiepen of meer voordoen 
of meer tijd voor geven’”



Conclusie

• Werkzame elementen voor professionele groei en groei in self-efficacy
1. De opbouw

2. Modellerende Yolande

3. Zelf  historisch redeneren

4. Constructieve dialoog

5. Experimenteren met kleine activiteiten/lessen

• Toekomstblik volgend jaar traject
1. Community of  Practice-setting vergroten (bij elkaar kijken in Drive, klas en eventueel groepschat 

aanmaken?)



Jullie ontwerpen delen

• Wat heb je voor lesactiviteiten ontworpen

• Hoe krijgt het historisch redeneren vorm? Welke doelen heb je hiervoor opgesteld?

• Ontwerpcriteria – welke heb je gebruikt en hoe?

• Wat is er nog nodig om het af  te maken? Heb/ga je het uitvoeren?

• Reacties leerlingen en collega’s

We denken allemaal mee om het ontwerp de finishing touch te geven!





Link naar het formulier

• Toets 2

• Vragenlijst

• Learner report: 

Voor de vakantie

Uitnodiging volgt in de mail (volgende week)



Data volgend jaar

• 29 september

• 10 november

• 15 december

• 26 januari

• 16 maart

• 13 april

• 18 mei

• 22 juni

• Daarnaast 2x observatie in de klas  in 
hoeverre lukt het leerlingen om historisch te 
redeneren in de geschiedenislessen? Deels met 
zelf-ontworpen lessen, deels met kant-en-klare 
lessen.

• Hiervoor is toestemming van de ouders nodig. 
Brief komt eind augustus via de mail.



Hele fijne 
vakantie!


