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Doel van deze workshop 

• Handvatten bieden hoe vanuit een maatschappelijk dilemma 

(context) betekenisvol onderwijs te verzorgen, met aandacht 

voor de: 

• Inhoudelijke component (begripsontwikkeling) 

• Sociale component (waardenontwikkeling, - verheldering) 
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Opzet workshop 

1) Waarom aandacht besteden aan maatsch dilemma’s (SSIs) [5’] 

2) Oefening met dilemma (SSI): Genetische keuring bij topsport 

[20’] 

3) Plenair: Expliciteren van de stappen in de analyse van het 

dilemma [15’] 

4) In groepen: Een nieuw dilemma uit het schoolboek/ 

curriculum verkennen [20’] 

 

5) Plenair: Vragen, opmerkingen & verdere mogelijkheden [5’] 

6) Evaluatie [5’] 
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1-Waarom aandacht besteden aan SSIs? 



1-Waarom aandacht besteden aan SSIs? 

• (Levens)wetenschappen sterk in ontwikkeling 

• Ontwikkelingen hebben invloed op de samenleving en 

ons persoonlijke leven 
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• Toepassingen kunnen positief of negatief gewaardeerd 
worden 
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Educatieve toerusting leerlingen: 
Waarvoor?  
 

• Om mee te praten en beslissen over haalbaarheid en 

wenselijkheid ontwikkelingen & toepassingen 

• Vraagt vaardigheid geïnformeerde menings- en 

besluitvorming.  

 

• Socioscientific citizenship – kritisch burgerschap –  

empower & engage (toerusten en betrekken)  

Freudenthal Institute 

for Science and Mathematics Education 
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Examenprogramma biologie/ natuurkunde/ 
scheikunde 2015-2016 havo-vwo 
 

Freudenthal Institute 

for Science and Mathematics Education 
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1- Waarom aandacht besteden aan SSIs 
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Hoe pak je het aan? 

Didactische fases te onderscheiden in een les(module) 

 

1. Introductie van het dilemma (perspectief, leefwereld, betrekken) 

2. Individueel & in kleine groepen doordenken van standpunt  

3. ‘Need to know’ creëren (vragen oproepen bij leerlingen) 

a) Inhoudelijk 

b) Sociaal/ maatschappelijk  

4. Dialoog   waardenvorming & verheldering 

5. Menings- & besluitvorming  handelingsperspectief 

6. Reflectie (metacognitie)  
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Hoe introduceer je een maatschappelijk 
dilemma: de eerste stappen 

Freudenthal Institute 

for Science and Mathematics Education 
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Is ontwikkeld door Dirk Jan Boerwinkel Zie ook 

www.ecent.nl 
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Casus 1. Antonio Puerta: 

http://www.youtube.com/wa

tch?v=HnT9PVCSZYE 

 

 

Casus 2. Domenico 

Fioravanti: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=nbFlD5TUkos#t=1

41 
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Lesopzet ‘Genetische 
keuring bij topsport’ op 
basis van 3 casussen 
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Nabespreking : Lesopzet ‘Genetische keuring bij 
topsport’  
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boerwinkel et al (2011) 
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Leerlingen wisselen meerdere keren van standpunt tijdens de les  
Effectief in verschillende zienswijzen op genetisch testen te laten 
overwegen  
 

5 = een heel goed idee 

 1 =  een heel slecht idee 
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• Berichten in de (social) media 

• Leerboek 

• Leefwereld  

• Narratieve/ verbeelding in films 

en boeken 

 

Aanscherpen tot een stelling/ 

morele vraag:  

• Maatschappelijk:  

 Is het wenselijk dat….? 

• Persoonlijk:  zou jij…? 
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Alternatieven: 
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Hoe pak je het aan? 

Didactische fases te onderscheiden in een les(module) 

 

1. Introductie van het dilemma (perspectief, leefwereld, betrekken) 

2. Individueel & in kleine groepen doordenken van standpunt  

3. ‘Need to know’ creëren (vragen oproepen bij leerlingen) 

1. Inhoudelijk 

2. Sociaal/ maatschappelijk  

4. Dialoog   waardenvorming & verheldering 

5. Menings- & besluitvorming  handelingsperspectief 

6. Reflectie (metacognitie)  
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Hoe kunnen we komen tot verdere verdieping 
(onderzoekend leren)  
 
Het beantwoorden/ onderzoeken van de leerling vragen 
 

Analyse van de controverse (het dilemma) 

•Welke ‘stakeholders’ zijn er met welke belangen?  

• Verschillende standpunten? 

• Type argumenten? 

 

• bronnen onderzoek: 

o wetenschappelijke bronnen 

o sociaal wetenschappelijk  
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Vb: Ethische matrix (Mepham) 

  
 
betrokken 
partijen 

Rechtvaardig
heid 

Respect 
voor 

autonomie 

Geen 
kwaad 
doen 

Goed doen 

Sporter         

Sportclubs/ 
coaches 

        

Artsen/genetics         

Maatschappij         

Sponsoren  

… 
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• Leerlingen eerst indivueel of in kleine groepjes standpunt 

laten bepalen alvorens klassikale dialoog aan te gaan.  

• Verschillende werkvormen  

• Debat 

• Voor en tegenstanders  

Meer aandacht voor waardenvorming & verheldering: 

• Socratisch gesprek  

• Beweegredeneren 

• ... 

• Docententool 
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Dialoog 
 



Beweegredeneren (P. van der Zande, 2011) 

http://www.ecent.nl/artikel/2599/Beweegredeneren/view.do 

 

20 ECENT 18 mei 2016  |  Knippels & Verhoeff 

http://www.ecent.nl/artikel/2599/Beweegredeneren/view.do


 

- Rol van de docent 

- Afhankelijk van doel  waardenvorming bij leerlingen door 

verheldering en communicatie 

- Vraagtechnieken 

- Voorbeeldvragen voor docent 

- Frames  

- Perspectieven/ referentiekaders die mensen (on)bewust 

gebruiken om complexe info te filteren zodat ze het kunnen 

begrijpen 

- Gebaseerd op overtuigingen, waarden en ervaringen  

- Mediaframes (vooruitgang, economisch, ethisch, risico, 

globalisatie, wet en regelgeving) 
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Ondersteuning docent dialoog in de klas 
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Rol docent dialoog in de klas 
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Hoe pak je het aan? 

Didactische fases te onderscheiden in een les(module) 

 

1. Introductie van het dilemma (perspectief, leefwereld, betrekken) 

2. Individueel & in kleine groepen doordenken van standpunt  

3. ‘Need to know’ creëren (vragen oproepen bij leerlingen) 

1. Inhoudelijk 

2. Sociaal/ maatschappelijk  

4. Dialoog   waardenvorming & verheldering 

5. Menings- & besluitvorming  handelingsperspectief 

6. Reflectie (metacognitie)  
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Opzet workshop 

1) Waarom aandacht besteden aan maatsch dilemma’s (SSIs) [5’] 

2) Oefening met dilemma (SSI): Genetische keuring bij topsport 

[20’] 

3) Plenair: Expliciteren van de stappen in de analyse van het 

dilemma [15’] 

4) In groepen: Een nieuw dilemma uit het schoolboek 

verkennen [20’] 

 

5) Plenair: Vragen, opmerkingen & verdere mogelijkheden [10’] 
 

24 

Freudenthal Institute 

for Science and Mathematics Education 

U-talent 12 april 2016  |  Knippels & Verhoeff 



 
Kies een controverse en vul de matrix in (hulpmiddel) 
Noteer eventuele (didactische) vragen 

  
 
Kenmerken 

Inhoud van 
les(sen) 

Werkvorm materialen 

Onderwerp 
Wat maakt dit een 
controversieel onderwerp? 

      

Onderzoek doen 
Met gebruik van verschillende 
soorten bronnen 

      

Dialoog/communicatie 
 
 

      

Handelingsperspectief 
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Lesontwerp: Bedenk in tweetallen een casus 
gekoppeld aan het curriculum  



Terugkoppeling   
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Kenmerken 

Inhoud van 
les(sen) 

Werkvorm materialen 

Onderwerp 
Wat maakt dit een 
controversieel onderwerp? 

      

Onderzoek doen 
Met gebruik van verschillende 
soorten bronnen 

      

Dialoog/communicatie 
 
 

      

Handelingsperspectief  
 
 

      



EU projetc PARRISE – focus op ‘socio-scientific-inquiry-based learning’ 

 

 
 

www.parrise.eu 
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Aandacht voor socioscientific citizenship in de 
lerarenopleiding béta 

SYNENERGENE - Synthetic biologye Learning platform  
http://www.fi.uu.nl/synenergene/ 
 
 Doel: Socioscientific citizenship – kritisch burgerschap te bevorderen –  

leerlingen toe te rusten en betrekken (empower & engage ) 
Vraagt o.a. vaardigheid geinformeerde menings- en besluitvorming 
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Voor verdere info 

Roald Verhoeff:  r.p.verhoeff@uu.nl 

Christine Knippels: m.c.p.j.knippels@uu.nl 

 

 

Dank voor uw aandacht! 

 

 

6) Verzoek: Evaluatie formulier invullen! [5’]  
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