
Introductie

• Om interpretaties van het verleden (en het heden) te evalueren en zelf te leren formuleren moeten leerlingen 
historische bronnen leren lezen, analyseren en interpreteren (Van Boxtel et al., 2021). Leerlingen in groep 5 t/m 8 
kunnen historische redeneervaardigheden leren op een niveau passend bij hun leeftijd (Dobber et al., 2018; 
Fillpot, 2012; Huijgen et al., 2014; Levstik & Barton, 2015). Echter: leerkrachten zijn onvoldoende voorbereid op 
deze taak. Er is geen onderzoek naar hoe zij deze domeinspecifieke vaardigheden leren.

• De Geschiedeniswerkplaats is een tweejarig professionaliseringsprogramma voor leerkrachten in groep 5 t/m 8 
van het basisonderwijs. Doel: leerkrachten ontwerpen onderzoekende geschiedenislessen waarin leerlingen 
historisch leren redeneren en ontwikkelen vakspecifieke begeleidingsvaardigheden. 

• Het Interconnected model of teacher professional growth (Clarke and Hollingsworth, 2002) (figuur 1) beschrijft 
professionele ontwikkeling van leraren als verandering in drie onderling verbonden domeinen: het  persoonlijke 
domein, het praktijkdomein en het domein van gevolgen (op het leren van leerlingen).

Onderzoeksvraag:  

In hoeverre resulteert het eerste jaar van een tweejarig professionaliseringsprogramma voor basisschoolleraren 
gericht op historisch redeneren d.m.v. onderzoekend leren in veranderingen in het persoonlijk domein van 
deelnemers, zoals zich dit uit in interacties van deelnemers tijdens de bijeenkomsten?

Eerste resultaten

• Er is een codeerschema ontwikkeld en gevalideerd voor het coderen van interacties tijdens de bijeenkomsten.
• Er zijn indicatoren opgesteld voor verandering in het persoonlijk domein.
• Eerste analyse over 5 bijeenkomsten toont een toename van ervaren eigenaarschap en de eigen vaardigheid van deelnemers

(LG) en van het denken over historisch redeneren in het ontwerp (OG).
• In de bijeenkomsten wordt veel gesproken over aspecten van historisch redeneren en onderzoeken en over hoe dat bij een

gekozen lesonderwerp vorm kan krijgen in de eigen klas. Vragen worden m.n. gesteld over de passende keuze van bronnen.
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Interactie in de Geschiedeniswerkplaats: hoe leerkrachten in een professionaliseringsprogramma onderzoekende 
geschiedenislessen ontwerpen om leerlingen historisch te leren redeneren

L5 [bijeenkomst 2]: Ja, dat lijkt me een goeie. En ik heb ook al gevraagd, want mijn groep 8 stopt dan in februari, de plusklas.
Maar ik heb gevraagd of ik dan af en toe met een klein groepje ook kan proeftesten en daarna mag ik het dan gewoon in een 
groep 8 de hele groep doen, dus dan kunnen we ook die in kleine setting uittesten.

LG-ee

L5 [bijeenkomst 3]: O, ik wil je eigenlijk nog iets heel leuks vertellen. Ik heb mijn eerste Grey of the Day gedaan met historisch 
denken erin. […] Ik heb ze toen gevraagd: Noem eens overeenkomsten en verschillen tussen de foto, maar ook: Koppel eens de 
jaartallen aan belangrijke historische gebeurtenissen. Dus dat was echt een hele leuke opdracht.

LG-ee

L5 [bijeenkomst 5]: Wat ik wel heel leuk vind zeg maar aan dit professionaliseringstraject, is dat ik nu bij andere thema’s ook veel 
meer gebruik maak van bronnen en plaatjes en ook wel nadenk over ‘wat is de aanleiding tot?’, dat soort vragen. Dus ik begin het
wel een beetje eigen te maken.

LG-ee

Methode

• N=12 in twee parallelle Geschiedeniswerkplaatsen (regio West N=6, regio Oost N=6). Er zijn 8 bijeenkomsten per 
jaar - in 2020-2021 vonden deze vanaf bijeenkomst 3 online plaats. Bijeenkomsten zijn opgenomen en de 
interacties getranscribeerd en gecodeerd. Het codeerschema is gevalideerd door parallel coderen en het aanpassen 
van het codeerschema en codeerproces tot Cohen’s kappa 0,68 en 0,72 werd bereikt bij parallel coderen van 
bijeenkomst 4 en 5.

• We voeren een thematische analyse uit op onze data. Na het fragmenteren en coderen , zijn we begonnen met het 
genereren van initiële thema’s: leren door deelnemers (LG), ontwerpen door deelnemers (OG) en experimenteren 
in de eigen klas (ES).

Voorbeeld van toenemend ervaren eigenaarschap bij een deelnemer: 
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Ontwikkeling in het leren van leerkrachten in de Geschiedeniswerkplaats (LG)

Voorlopige conclusie

De eerste analyse toont beginnende verandering in het persoonlijke domein voor alle deelnemers. Er is sprake van een
toenemend gebruik van vakterminologie en bereidheid om historische bronnen te zoeken en te gebruiken (eigen
vaardigheid) en deelnemers tonen toenemend initiatief in het uitproberen van lessen (mate van eigenaarschap)

Fiuur 1: Clarke & Hollingsworth (2002). 

Interconnected model of teacher professional growth
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Ontwikkeling in het ontwerpen van onderzoekende geschiedenislessen door deelnemers (OG)

L2 [bijeenkomst 4]: er zijn natuurlijk heel veel foto’s uit die tijd van kinderen die in de fabrieken werken, dat spreekt sowieso heel 
erg aan dus daar waren we het wel over eens dat we die foto’s gaan gebruiken.

OG-ah

Voorbeeld van het aanzetten tot historisch redeneren in een lesontwerp van een deelnemer: 


