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SAMENVATTING 

 

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar het historisch redeneren van leerlingen. 
Diverse onderzoekers zien het stellen van historische vragen als een belangrijke 
component daarvan. Toch is er maar weinig empirisch onderzoek dat het stellen van 
historische vragen expliciet centraal stelt. Het hier beschreven onderzoek wil een 
bijdrage leveren aan de geschied-didactische theorievorming door het onderzoeken 
van de domein-specifieke aspecten van het stellen van vragen door leerlingen. Hoe 
kan het stellen van vragen bij het schoolvak geschiedenis worden ondersteund en 
kan de vaardigheid in het stellen van historische vragen nader worden gedefinieerd 
door het beschrijven van de onderliggende processen bij het stellen van vragen door 
leerlingen? 

Hoofdstuk 1 beschrijft doel, onderzoeksvragen en opzet van dit proefschrift. Het 
onderzoek richt zich op het stellen van vragen door leerlingen als belangrijke leerac-
tiviteit bij het leren van geschiedenis. Onderzoek naar vragen gesteld door leerlingen 
is tot nu toe voornamelijk gericht op het effect van vragen stellen op zaken als tekst-
begrip en leeropbrengst. Het onderzoek in dit proefschrift richt zich op de factoren 
die leerlingen stimuleren om hun eigen vragen te stellen. Daarbij wordt gekeken 
naar het type en het aantal vragen van leerlingen en de onderliggende cognitieve en 
affectieve processen. Aansluitend op bestaand onderzoek over vragen stellen, doen 
we onderzoek naar vragen die leerlingen stellen tijdens en na het lezen van een tekst. 
In de empirische studies gebruiken we instapteksten die een onderwerp in de ge-
schiedenisles introduceren door het prikkelen van (situationele) interesse (Schiefele 
& Krapp, 1996). Interesse en vragen kunnen worden opgeroepen door verhalende en 
problematiserende teksten met onverwachte gebeurtenissen en teksten die (bewuste) 
inconsistenties bevatten of aanspraak doen op de verbeelding. 

De onderzoeksvragen in dit proefschrift zijn: 
• Hoe kan de vaardigheid in het stellen van historische vragen worden gedefini-

eerd? 
• Wat is het effect van het type instaptekst op de situationele interesse van leer-

lingen en op het type en aantal vragen die leerlingen formuleren? 
• Welke vragen stellen leerlingen spontaan tijdens het lezen van een historische 

instaptekst en wat zijn de onderliggende denkprocessen? 
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• Welke vragen stellen leerlingen na het lezen van een historische instaptekst en 
in hoeverre zijn deze vragen ingebed in historisch redeneren? 

• Welke vragen vinden leerlingen belangrijk en interessant? 
Hoofdstuk 2 omvat het theoretisch kader, de hoofdstukken 3, 4 en 5 bevatten drie 
artikelen met empirische onderzoeken en hoofdstuk 6 besluit met een discussie. 

Hoofdstuk 2 omvat het theoretisch kader van dit proefschrift. Het beschrijft hoe de 
vaardigheid in het stellen van historische vragen kan worden gedefinieerd. In een 
literatuurstudie wordt empirisch onderzoek naar historisch redeneren en het stellen 
van historische vragen besproken. Daarnaast is onderzoek geraadpleegd naar vragen 
van leerlingen en het proces van vragen stellen in andere vakgebieden. Vragen stel-
len wordt gezien als een component van historisch redeneren. Het proces van vragen 
stellen wordt ook bepaald door aspecten als voorkennis en affect. 

Vanuit een domein-specifiek perspectief is iemand vaardig in het stellen van his-
torische vragen als deze vragen zijn ingebed in historisch redeneren en zijn gericht 
op (verder) begrip van historische verschijnselen, gebeurtenissen of ontwikkelingen. 
Een historische vraag kan dus worden gezien als het resultaat of het (mogelijke) 
begin van een historische redenering (zie Van Drie & Van Boxtel, 2008; Schreiber 
et al, 2006). De vraag ‘Waarom werken vrouwen en kinderen in de fabriek?’ kan 
bijvoorbeeld een historische verklaring ondersteunen. Tijdens het geven van een 
historische verklaring kan de vraag ‘Wat was het verschil tussen Duitsland en Groot-
Brittannië tijdens de industrialisatie?’ juist het resultaat zijn van historisch redene-
ren. Uit geschied-didactische literatuur komt naar voren dat de vaardigheid in het 
stellen van historische vragen wordt gevormd door kennis over het type vragen die 
kunnen worden gesteld, historische voorkennis, de vaardigheid om historische 
(structuur)begrippen en bronnen te gebruiken en het besef dat geschiedenis een (re-) 
constructie is van antwoorden op vragen die we stellen over het verleden. Omdat er 
maar weinig empirische studies naar het stellen van historische vragen door leer-
lingen zijn (Ciardiello and Cicchelli, 1994; Neber, 1999) verricht, is het zinvol om 
de vaardigheid in het stellen van historische vragen meer expliciet te beschrijven en 
het stellen van vragen te koppelen aan cognitieve en affectieve (leer)processen. 

Vanuit een cognitief perspectief kan de vaardigheid in het stellen van vragen 
worden gezien als het kunnen stellen van een vraag vanuit een ervaring van een 
kennistekort of een cognitief conflict (ook aangeduid met de termen disequilibrium 
of perplexiteit). Een dergelijke ervaring van perplexiteit wordt idealiter gevolgd 
door de formulering van een vraag en (een idee van) een antwoord. Op deze manier 
kan vragen stellen kennisverwerving en begrip bevorderen. Om het vragen stellen 
van leerlingen te stimuleren zouden leerlingen moeten worden begeleid bij vraag-
processen in de volgende fasen: 1) het stimuleren van perplexiteit; 2) formuleren van 
een vraag, en 3) het hebben van een (idee van een) antwoord (Dillon, 1988; Van der 
Meij, 1994). In de onderwijspraktijk is het nog altijd een uitdaging om een leerom-
geving te creëren waarin leerlingen worden gestimuleerd en ondersteund bij het stel-
len van betekenisvolle vragen. 

Vanuit een affectief perspectief kan de vaardigheid in het stellen van vragen 
worden gezien als het kunnen stellen van een vraag vanuit interesse of emotie. 
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Vooral bij geschiedenis kunnen affectieve reacties de cognitieve verwerking van 
historische kennis beïnvloeden (Barton & McCully, 2007) en aanleiding geven tot 
het stellen van betekenisvolle vragen. Interesse in geschiedenis kan worden gestimu-
leerd door controversiële historische onderwerpen of het aansnijden van belangrijke 
levensthema’s. Als leerlingen het verleden beredeneren kunnen emotionele reacties 
van leerlingen vragen oproepen en presentistisch denken (misconcepties) blootleg-
gen. 

De vaardigheid in het stellen van historische vragen kan dus worden gedefinieerd 
vanuit een domein-specifiek, cognitief en affectief perspectief. Een leerling is vaar-
dig in het stellen van historische vragen als een leerling vragen stelt die zijn ingebed 
in een historische redenering. Een historische vraag is een resultaat of (mogelijk) 
begin van een historische redenering (contextualiseren, causaal redeneren, vergelij-
kend redeneren en argumenteren), terwijl er een tekort of conflict met voorkennis 
over historische begrippen, verschijnselen of ontwikkelingen onder woorden wordt 
gebracht. Een historische vraag kan daarnaast ook zijn ingebed in affectieve proces-
sen zoals interesse en emoties die aanleiding kunnen geven tot actief historisch re-
deneren. Om deze definitie verder te ondersteunen onderzoeken we hoe vragen wor-
den opgeroepen, welke verschillende vragen er worden geformuleerd en welke on-
derliggende processen bij vragen stellen een rol spelen. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de eerste empirische studie. In deze studie worden de vragen 
beschreven die leerlingen stellen na het lezen van een instaptekst in de geschiedenis-
les. De effecten van een verhalende, problematiserende en verklarende tekst op de 
situationele interesse en het aantal en type vragen van leerlingen zijn vergeleken. 

174 leerlingen uit havo 4 (16 jaar) zijn, na het meten van voorkennis en interesse 
in geschiedenis, verdeeld over drie groepen. Iedere groep las één van de drie typen 
instapteksten en kreeg de instructie om vragen te formuleren over het onderwerp van 
de tekst (Industriële Revolutie). 

De vragen van leerlingen (f=729, M = 4.2) zijn gecategoriseerd in 1) hogere- en 
lagere-orde vragen, in 2) beschrijvende, verklarende, vergelijkende en evaluerende 
vragen en in 3) vragen met en zonder emotie. Leerlingen in alle groepen formuleer-
den hogere-orde vragen, voornamelijk beschrijvende (64%) en verklarende vragen 
(26%). Leerlingen formuleerden bijna hetzelfde aantal hogere- (47.5%) als lagere-
orde (49%) vragen. 13.2% van alle vragen reflecteerde een emotionele reactie. 

Het type instaptekst had een significant effect op de situationele interesse bij 
leerlingen en op het type gestelde vragen, maar niet op het aantal geformuleerde 
vragen. De verhalende en problematiserende teksten riepen meer situationele inte-
resse op dan de verklarende tekst. Emotie en betrokkenheid waren de belangrijkste 
bronnen van situationele interesse. Leerlingen met meer voorkennis en meer interes-
se in geschiedenis en met meer situationele interesse formuleerden meer vragen. 

Hoewel emotie een belangrijke stimulus was van interesse, formuleerden leer-
lingen relatief weinig ‘emotionele’ vragen. Emotie resulteert dus niet altijd in het 
formuleren van een vraag. Echter, dit zouden wel juist vragen kunnen zijn waarin 
leerlingen het meest zijn geïnteresseerd en die dus door docenten kunnen worden 
gebruikt bij het leren historisch redeneren. 
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In gevallen waar leerlingen hogere-orde vragen stelden, bijvoorbeeld verklarende 
vragen, bleef het onduidelijk of deze vragen het resultaat waren van historisch den-
ken of dat leerlingen slechts het type vragen reproduceerden dat ze kenden uit de 
geschiedenisles. De vraag zelf verschaft weinig informatie over het onderliggende 
proces dat plaatsvindt tijdens het formuleren van de vraag en het lezen van een his-
torische instaptekst. Om daar inzicht in te krijgen is meer onderzoek nodig naar de 
onderliggende processen bij het oproepen en formuleren van vragen van leerlingen. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de tweede empirische studie. Deze is gericht op de onderlig-
gende processen bij het stellen van vragen door leerlingen bij geschiedenis. Er is een 
processtudie uitgevoerd om de kenmerken van het denken van leerlingen te onder-
zoeken terwijl ze een historische instaptekst lezen en spontaan vragen stellen tijdens 
het lezen. Het denkproces en de spontane vragen die leerlingen stellen zijn onder-
zocht door te beschrijven of en hoe leerlingen historisch redeneren en hoe zij (een 
tekort aan) kennis en affect onder woorden brengen. 

Voor dit onderzoek is een instaptekst samengesteld met zowel verhalende als 
problematiserende kenmerken. Deze zijn van belang voor het oproepen van situatio-
nele interesse (emotie en betrokkenheid), cognitief conflict en verschillende typen 
vragen. De tekst introduceerde het onderwerp Industriële Revolutie door een beel-
dend verhaal over Friedrich Engels die een fabriek bezoekt, een beschrijving van de 
werkomstandigheden, een vergelijking met het heden en een problematiserende uit-
spraak over de positieve en negatieve gevolgen van industrialisatie. 

Leerlingen uit havo 4 (n = 33) kregen de opdracht om de tekst te lezen en (voor 
hen) opvallende tekstfragmenten te onderstrepen. Hen werd gevraagd hardop te 
denken als zij een fragment onderstreepten. Geluidsopnamen hiervan zijn getrans-
cribeerd en onderverdeeld in episoden (n = 251). Een episode begint op het moment 
dat een leerling stopt met lezen, een fragment aanstreept en zijn/haar gedachten bij 
dat fragment verwoordt en eindigt wanneer de leerling weer verder gaat met lezen. 

Elke episode is geanalyseerd met een codeerschema, onderverdeeld in 1) histo-
risch redeneren (contextualiseren, vergelijken, causaal redeneren en argumentatie), 
2) voorkennis (ervaring van een tekort aan, een tegenstelling of associatie aan de 
hand van voorkennis), 3) affectieve processen (verontwaardiging, interesse, verba-
zing, empathie of saaiheid) en 4) spontaan gestelde vragen (wel/geen vragen). 

In ongeveer de helft van de 251 geanalyseerde episoden was er sprake van histo-
risch redeneren door leerlingen en verwoordden leerlingen affectieve gedachten. Om 
voorkennis onder woorden te brengen kwamen associaties (43%) vaker voor dan het 
verwoorden van een kennistekort (23%) of een cognitief conflict (8%). De meest 
voorkomende combinaties van processen waren 1) historisch redeneren en associatie 
zonder affect (16%), 2) historisch redeneren, associatie met affect (14%), 3) geen 
historisch redeneren, geen voorkennis en affect (13%) en 4) geen historisch redene-
ren, kennistekort en geen affect (10%). 

In de 251 episoden stelden leerlingen 97 spontane inhoud gerelateerde vragen. Er 
zijn hoofdzakelijk beschrijvende vragen (f = 73, 57%) gesteld over werkomstandig-
heden tijdens het lezen van het verhalende gedeelte van de tekst. In 26 (23%) episo-
den met historisch redeneren werden 44 (42%) spontane inhouds-gerelateerde vra-
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gen gesteld. Historisch redeneren lijkt een belangrijk proces te zijn waarin vragen 
zijn ingebed. Maar in veel gevallen resulteerde historisch redeneren niet in een 
vraag. 

Ondanks de bevinding dat het verwoorden van een cognitief conflict minder 
voorkomt dan het verwoorden van een kennistekort of associatie, blijkt een cognitief 
conflict toch een sterke stimulus voor vragen. Sommige vragen zijn te relateren aan 
affectieve reacties. Bijvoorbeeld de vragen ‘Waarom krijgt ze een boete?’ of ‘Waar-
om moeten ze zo hard werken?’ zijn vragen die kunnen worden geïnterpreteerd als 
een uiting van verontwaardiging over een in de tekst beschreven situatie. Dus do-
mein-specifiek redeneren en affect spelen een rol bij het formuleren van vragen tij-
dens het lezen van een instaptekst, naast het ervaren van kennistekort of cognitief 
conflict. Hoewel conflicten tussen voorkennis en informatie in de tekst niet vaak 
werden verwoord, kunnen uitingen van verontwaardiging of verbazing over situaties 
en gebeurtenissen beschreven in de tekst ook worden beschouwd als een conflict. 

Hoofdstuk 5 beschrijft de derde empirische studie. Dit onderzoek bouwt voort op de 
tweede studie en beschrijft hoe leerlingen vragen stellen na het lezen van een histo-
rische instaptekst. De studie richt zich op het type en op de inhoud van vragen die 
leerlingen stellen nadat zij de instructie hebben gekregen om vragen te formuleren 
die ze zouden stellen aan het begin van een les over de Industriële Revolutie. Onder-
zocht is in hoeverre de vragen van leerlingen zijn te relateren aan historisch redene-
ren en aan onderwerpen uit het curriculum. 

Voor deze studie is gebruik gemaakt van hetzelfde theoretisch kader, sample, 
methode, instaptekst en codeerschema als bij de tweede studie. Audio opnames van 
leerlingen die hardop vragen stellen zijn getranscribeerd. Leerlingen formuleerden 
117 vragen die inhoudelijk zijn gecodeerd op basis van de thema’s in de tekst en op 
type (beschrijvend, verklarend, vergelijkend en evaluerend). Om de onderliggende 
processen van iedere vraag die een leerling stelt te beschrijven zijn er protocollen 
gemaakt van uitspraken van leerlingen voor en tijdens het formuleren van een vraag 
en de antwoorden van leerlingen op de vraag ‘kun je een antwoord op deze vraag 
bedenken?’ Alle uitspraken tijdens het formuleren en het antwoorden op de vraag 
zijn gedefinieerd als vraagepisode. 

We zijn geïnteresseerd in hoeverre deze vragen gerelateerd zijn aan historisch 
redeneren, voorkennis en affect. Ook hier zijn drie aspecten van het onderliggende 
proces beschreven aan de hand van het eerder gebruikte codeerschema: 1) historisch 
redeneren (contextualiseren, vergelijken, causaal redeneren en argumentatie), 2) 
voorkennis (ervaring van een tekort aan, een tegenstelling of associatie met voor-
kennis) en 3) affectieve processen (verontwaardiging, interesse, verbazing, empathie 
of saaiheid). Na het coderen op deze drie aspecten is een onderscheid gemaakt tus-
sen onderliggende voorkennis en affect bij vragen die zijn ingebed in historisch re-
deneren en vragen die niet zijn ingebed in historisch redeneren. 

Leerlingen stellen vragen over werkomstandigheden, industrialisatie en het ver-
haal over Friedrich. De vragen over werkomstandigheden betreffen belangrijke the-
ma’s in het curriculum zoals ontwikkelingen rond de ‘sociale kwestie’ en de ver-
schillende politieke antwoorden hierop. Daarnaast gaat een belangrijk deel van de 
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vragen over algemene kenmerken van de industriële revolutie. Deze vooral beschrij-
vende vragen (50%) tonen aan dat leerlingen behoefte hebben aan meer verduidelij-
king over de context van de industrialisatie, zoals de duur, tijd, plaatsen, oorzaken 
en belangrijke personen en uitvindingen. 

Ongeveer 40% van de vragen is ingebed in historisch redeneren, voornamelijk 
contextualiseren en causaal redeneren. Met betrekking tot voorkennis verwoorden 
leerlingen een kennistekort (31%), cognitief conflict (24%) of een associatie (29%). 
De helft van de vragen is ingebed in affectieve processen, vooral interesse en ver-
ontwaardiging. 

In de vraagepisoden met historisch redeneren vinden we dat het stellen van vra-
gen gerelateerd is aan historisch redeneren als leerlingen proberen een historische 
context te creëren voor een gebeurtenis of situatie in de tekst, voorkennis gebruiken 
bij het bedenken van mogelijke verklaringen of wanneer leerlingen kritisch zijn over 
een historische interpretatie. Dit soort vraagepisoden bevatten vragen als ‘Was het 
leven echt zo grijs als beschreven in de tekst?’ of ‘Wat zorgde er eigenlijk voor dat 
de Industriële Revolutie begon?’ Sommige leerlingen zijn ook onzeker over de kwa-
liteit van hun historische vraag en zijn zich er van bewust dat er bij geschiedenis een 
bepaald type vragen wordt gesteld. 

Na het formuleren van hun vragen is de leerlingen gevraagd aan te geven welke 
vraag ze het meest interessant en welke vraag ze het meest belangrijk vinden. De 
belangrijkste vragen waren vooral ‘overkoepelende vragen’. De helft van de vragen 
wordt het meest belangrijk gevonden vanwege het curriculum (belangrijke onder-
werpen en vragen die in de les behandeld kunnen worden). De andere helft van de 
vragen wordt het meest belangrijk gevonden vanwege meer leerling specifieke mo-
tieven zoals een kennistekort, affect of interesse in de actualiteit. De motieven die 
werden gegeven voor meest interessante vragen zijn persoonlijke interesse (57%), 
actualiteit (13%) of een behoefte aan meer begrip (13%). 

Hoofdstuk 6 vat eerst de voornaamste uitkomsten van bovenstaande empirische stu-
dies samen. Ten tweede bespreekt dit hoofdstuk de hoofdthema’s van dit proef-
schrift: 1) historische vragen als een component van historisch redeneren, 2) voor-
kennis gerelateerd aan vragen van leerlingen en 3) affectieve aspecten van vragen 
van leerlingen. Voor elk thema zijn de resultaten van de studies vergeleken en wor-
den er vragen voor vervolgonderzoek geformuleerd. 

Betreffende het eerste thema (historisch redeneren) concluderen we dat de histo-
rische vragen die leerling stellen vooral zijn ingebed in een poging tot contextualise-
ren, het construeren van een historische context voor de in de tekst beschreven situa-
tie of gebeurtenis in het verleden. Dit is van belang omdat contextualiseren wordt 
gezien als een belangrijke component van historisch redeneren (Van Boxtel & Van 
Drie, 2012). Ten tweede concluderen we op basis van onze categorisering van vra-
gen in de eerste studie dat niet alleen hogere-orde vragen waardevol kunnen zijn 
voor historisch redeneren. Lagere-orde vragen kunnen onderdeel zijn van historisch 
contextualiseren. Dus het onderscheid tussen lagere- en hogere-orde vragen zou 
kunnen worden aangevuld met domein-specifieke vraagcategorieën. 
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Met betrekking tot het tweede thema (voorkennis) vermoeden we dat leerlingen met 
meer voorkennis meer vragen stellen, omdat ze nieuwe informatie vergelijken met 
datgene wat ze al weten of hun kennis gebruiken om te contextualiseren. Echter, 
tijdens het lezen zijn de spontaan gestelde vragen vooral te koppelen aan een kennis-
tekort en komen vragen vooral voor in episoden waarin weinig voorkennis wordt 
verwoord. Dit kan betekenen dat leerlingen met voorkennis deze kennis niet gebrui-
ken om vragen te formuleren tijdens het lezen en alleen voorkennis verwoorden in 
de vorm van associaties. Leerlingen zouden ondersteund moeten worden bij het 
verwoorden van een kennistekort, een cognitief conflict of voorkennis. Verder on-
derzoek zou zich kunnen richten op het effect van verschillende leesdoelen (begrip, 
bekritiseren, probleem oplossen) voorafgaand aan het lezen van de tekst en op de 
verschillen en overeenkomsten in de vaardigheid in het stellen van vragen tussen 
leerlingen met verschillende niveaus van voorkennis. 

Ten derde vinden we dat een hogere situationele interesse resulteert in meer vra-
gen (thema affect). Emotie en betrokkenheid zijn belangrijke stimuli van situationele 
interesse. Dus het beïnvloeden van interesse met een verhalende of problematiseren-
de instaptekst kan leerlingen stimuleren hun eigen vragen te stellen. Bij de studie 
naar onderliggende processen tijdens het lezen blijkt dat in de helft van de gevallen 
leerlingen affect verwoorden. Dit onderbouwt ons idee dat het disequilibrium dat 
leerlingen ervaren niet alleen cognitief maar ook affectief kan zijn. De derde studie 
bevestigt dat de helft van de vragen is ingebed in affect. Leerlingen zouden bewuster 
kunnen worden van het idee dat historische vragen (aanvankelijk) gesteld kunnen 
worden vanuit een affectieve ervaring. Bij de motivatie voor een (nieuw)onderwerp 
en het stellen van vragen die je zelf interessant vindt bij geschiedenis spelen emoties 
zoals interesse, verontwaardiging en empathie een belangrijke rol. 

Tot slot wordt het laatste hoofdstuk afgesloten met de aanbeveling voor docenten 
om leerlingen te ondersteunen bij het expliciet verwoorden van hun gedachten over 
de inhoud die in de geschiedenislessen wordt besproken. Docenten kunnen een ver-
gelijkbare procedure als in de tweede en derde studie gebruiken om leerlingen te 
ondersteunen bij het stellen van hun eigen vragen. Leerlingen kunnen worden ge-
holpen met het formuleren van betekenisvolle vragen die zijn ingebed in historisch 
redeneren, een informatiebehoefte of affectieve reacties. Zo kan een klassenklimaat 
worden gecreëerd waarin leerlingen hun vaardigheid in het stellen van historische 
vragen kunnen ontwikkelen. Leerlingen hun eigen vragen laten stellen kan beteke-
nisvol zijn in het geschiedenisonderwijs, mits docenten weten hoe ze vragen stellen 
kunnen stimuleren en zich bewust zijn van de onderliggende processen van een 
vraag. 




