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Voorwoord

Introductie

Didactisch raamwerk: 
Socio-Scientific Inquiry-Based Learning (SSIBL)

SSIBL in de klas

Authentieke vragen oproepen: ‘Vraag’

1 —

3 —

2 —

Fase 1: Authentieke vragen oproepen (‘Vraag’)

Fase 2: Uitvoeren (‘Zoek uit’)

Fase 3: Actie (‘Handel’)

Bijlage 1 —

Uitvoeren: ‘Zoek uit’Bijlage 2 —

BurgerschapsvormingBijlage 3 —
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Dit boekje is bedoeld voor docenten die hun 
onderwijsrepertoire willen uitbreiden met maatschappelijk-
wetenschappelijke kwesties (socio-scientific issues, 
SSIs). Deze SSIs geven betekenis aan kernprincipes uit 
het bètacurriculum en vormen daarop een verrijking. Het 
boekje is bedoeld om de nieuwsgierigheid van jongeren 
over de maatschappelijke- en bètawetenschappelijke 
wereld te vergroten. Het roept belangrijke vragen op over 
kwesties die hun leven beïnvloeden. We noemen deze 
benadering Socio-Scientific Inquiry-Based Learning, of 
kortweg ‘SSIBL’. Hoofdstukken 1 en 2 geven een inleiding 
op de theoretische achtergrond van SSIBL. In hoofdstuk 
3 wordt SSIBL benaderd vanuit de klassenpraktijk, met 
een vereenvoudigde versie van het raamwerk en met 
voorbeelden voor het onderwijs.

Meer voorbeelden en materialen voor docenten en 
lerarenopleiders zijn te vinden op www.parrise.eu.
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1— Introductie
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Wetenschap beïnvloedt vele 
aspecten van ons leven. Duurzame 
brandstoffen, gepersonaliseerde 
medicijnen en communicatiesystemen 
hebben allemaal het potentieel om 
ons leven ten goede te veranderen. —
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Maar er zijn wetenschappelijke onzekerheden 
tijdens de ontwikkeling van wetenschap 
en technologie en er zijn maatschappelijke 
risico’s verbonden met hun impact. Ook spelen 
maatschappelijke, politieke en culturele waarden 
en controverses een rol.

Bijvoorbeeld, duurzame energiebronnen worden 
gezien als geschikte vervanging van fossiele 
brandstoffen. Met hun introductie zijn echter 
kosten en werkgelegenheid verbonden. Daarnaast 
brengt de productie van bijvoorbeeld zonnecellen 
mogelijk milieuschade met zich mee.

Omdat deze ontwikkelingen betrekking hebben 
op ons allemaal, roepen zij op persoonlijk, 
maatschappelijk en mondiaal niveau vragen 
op. Het behandelen van deze vragen middels 
een onderzoekende aanpak vormt de kern van 
Socio-Scientific Inquiry-Based Learning (SSIBL). 
Via SSIBL proberen leerlingen antwoorden te 
vinden op maatschappelijke vragen die hen bezig 
houden. Via SSIBL worden binnen de bètavakken 
uitdagingen geïntroduceerd waar jongeren 
mogelijk iets aan willen doen.

Veel docenten zijn begrijpelijkerwijs bezorgd dat 
het onderzoeken van ethische en sociale kwesties 
afbreuk doet aan de wetenschappelijke kennis en 
het inzicht dat nodig is voor het behalen van de 
examens. Daarom is (natuur)wetenschappelijke 
inhoud cruciaal voor SSIBL. Maar wij betogen 
dat de vakinhoudelijke kennis wordt verdiept 
door de persoonlijke en sociale aspecten van 
SSIs. Daarnaast wordt deze vakinhoudelijke 
kennis door SSIs geproblematiseerd. De SSIBL-
aanpak maakt ons kritischer, praktischer en meer 

begripvol. Kader 1 geeft een samenvatting van de 
belangrijkste kenmerken van SSIBL.

Kader 1 — De belangrijkste kenmerken van SSIBL

SSIBL voor docenten

Is een praktisch hulpmiddel om de 
lespraktijk te verdiepen en verbreden;

Bouwt voort op de dagelijkse lespraktijk;

Put uit de meest recente kennis in het bèta-
onderwijs;

Biedt mogelijkheden voor het 
implementeren van het curriculum;

Linkt aan recente ontwikkelingen in 
wetenschap en technologie;

Biedt kansen om samen te werken met 
instanties buiten het schoolcurriculum;

Moedigt jongeren aan om verandering in 
de wereld te bewerkstelligen.
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We beginnen vanuit een op onderzoek 
gebaseerde aanpak. Onderzoeken betekent 
vragen stellen en inzichten zoeken in problemen 
die ons intrigeren. Deze vragen kunnen breed 
zijn, maar ook gericht. Ze kunnen ontstaan uit 
nieuwsgierigheid naar natuurlijke fenomenen, 
of meer sociaal georiënteerd zijn. Wat gebeurt 
er met wolken wanneer ze verdwijnen? Wat 
maakt suiker zoet? Hoe kunnen we gezonder 
eten en waarom maakt dat uit? Zijn alle nieuwe 
technologieën wat ze beweren te zijn? Zijn 
e-sigaretten slecht voor je gezondheid?

In dit boekje vindt u voorbeelden, tips, inzichten 
en ideeën om deze aanpak toe te passen in uw 
onderwijs. Om dit te doen:

1. Presenteren we het SSIBL raamwerk 
(hoofdstuk 2);

2. Stellen we enkele activiteiten voor om te 
proberen (hoofdstuk 3);

3. Geven we veel andere strategieën die u 
kunnen inspireren en waar u op uw gemak 
naar kunt kijken (bijlagen).

een opmerKIng oVer Verantwoord 
onderzoeKen en InnoVeren

Verantwoord onderzoeken en innoveren 
(Responsible research and Innovation) ligt aan 
de basis van de belangrijkste principes voor 
sociaal wenselijke, ethisch aanvaardbare en 
duurzame ontwikkeling in de wetenschap en 
technologie. Het vormt de achtergrond voor 
SSIBL. De belangrijkste punten worden uitgelegd 
in Kader 2. Kader 2 — Verantwoord onderzoeken en innoveren (RRI)

rrI

RRI is een term die vooral wordt 
gebruikt in wetenschap en innovatie. 
De doelstellingen van RRI reflecteren 
het belang van deelname van publiek 
en belanghebbenden en hun onderlinge 
interactie in de productontwikkeling. 
Daarnaast is RRI gebaseerd op wederzijds 
gepast reageren, er wordt immers gewerkt 
met en voor mensen. Met andere woorden, 
hoe kunnen wetenschap en industrie 
kennis en technologie ontwikkelen die 
sociaal wenselijk, ethisch aanvaardbaar 
en duurzaam is? Bijvoorbeeld: Zijn 
genetische testkits, die via internet te 
koop zijn, sociaal wenselijk? Hoe kunnen 
we de uitbuiting van arme mensen in de 
mijnindustrie beperken (wat is ethisch 
aanvaardbaar)? Hoe zorgen we ervoor dat 
nieuwe processen en producten duurzaam 
zijn vanuit ecologisch en politiek/
maatschappelijk oogpunt? De term RRI 
is in de afgelopen jaren ontstaan. Het is 
een cruciaal onderdeel van het recente 
wetenschaps- en technologiebeleid van 
de Europese Unie. Het PARRISE-project 
heeft het concept RRI in het onderwijs 
geoperationaliseerd.
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Figuur 1 illustreert hoe de verschillende 
onderdelen van SSIBL zich tot elkaar verhouden. 
De buitenste lagen, RRI en kritisch burgerschap, 
vormen de overkoepelende principes van 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. De 
binnenste kern van SSI en onderzoekend leren 

operationaliseert deze principes in informele en 
formele bètacontexten.

Figuur 1 — Inbedding van RRI in het onderwijs (ondersteuning en toerusting van bètadocenten)

rrI – Verantwoord onderzoeken en innoveren
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2— Didactisch 
raamwerk
Socio-Scientific Inquiry-Based 
Learning (SSIBL)
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De SSIBL-aanpak verbindt 
wetenschap en de maatschappij 
in zowel het klaslokaal als tijdens 
informeel leren, door middel van 
onderzoekend leren. —
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In moderne maatschappijen ontstaan vaak 
controverses tussen wetenschappelijk en 
technologisch onderzoek aan de ene en 
publieke verantwoording aan de andere kant. 
Het productieproces – dat maatschappelijke en 
politieke waarden, economische overwegingen 
en techno-wetenschappelijke uitdagingen omvat 
– is complex en onzeker en maatschappelijke 
eisen zijn veranderlijk. SSIBL benadert het huidige 
probleem van Wetenschap & Maatschappij met 
het onderliggende principe van wetenschap 
voor en met mensen. Maar wanneer het gaat 
over ‘mensen’ en ‘het publiek’ dan moet 
worden onderkend dat er veel verschillende 
belanghebbenden en perspectieven bestaan.

Belanghebbenden omvatten iedereen wiens 
leven door wetenschap en technologie wordt 
beïnvloed – waaronder jongeren die nu op school 
zitten. Zij zullen de grootste invloed hebben op 
de ontwikkelingen van de komende jaren. SSIBL 
is een aanpak waarmee jongeren als actieve 
burgers onderzoek doen naar SSIs waarin ze 
geïnteresseerd zijn, waarbij ze, waar nodig, actie 
ondernemen.

SSIBL neemt drie bestaande pedagogische 
aanpakken samen die normaalgesproken los 
van elkaar worden ingezet – onderzoekend 
leren, socio-scientific issues (SSIs) en 
burgerschapsvorming.

Onderwijs aan de hand van SSIBL omvat drie 
belangrijke fases: authentieke vragen, uitvoeren 
en actie ondernemen. Lesgeven begint met het 
oproepen van betekenisvolle, authentieke vragen 
over SSIs. Voor het beantwoorden van deze 
vragen wordt gebruik gemaakt van sociaal- en 
bètawetenschappelijke onderzoeksmethoden 
(uitvoeren). Uiteindelijk worden leerlingen 
gestimuleerd om actie te ondernemen: ze vormen 
meningen en beslissen over oplossingen (actie).

doelen

1. 
Jongeren ondersteunen bij het handelen 
als goedgeïnformeerde deelnemers 
aan de maatschappij, daarbij kritisch 
burgerschap stimulerend door middel van 
onderzoek.

2. 
Jongeren aanmoedigen om deel te nemen 
aan onderzoeks- en innovatiedilemma’s 
die worden beïnvloed door wetenschap en 
technologie.

3. 
De interesse van jongeren in wetenschap, 
wiskunde en technologie vergroten.

Kader 3 — Doelen van de SSIBL-aanpak
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Deze drie hoofdfases en de onderliggende 
pedagogische aanpakken zijn weergegeven in 
het SSIBL-model (zie Figuur 2). In het volgende 
gedeelte worden de drie fases en aanpakken in 
meer detail behandeld.

Burgerschapsvorming

Actie

— Een discussie voeren
— Betogend schrijven om 

institutionele verandering te 
bewerkstelligen

— ...

De vragen 
herformuleren naar 
aanleiding van de actie

RRI: Verantwoord onderzoeken 
en innoveren
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Figuur 2 — Weergave van de SSIBL-aanpak (de aanpak is ingebed in de context van RRI)

Uitvoeren

Onderzoekend leren
Sociaal- en bètawetenschappelijk

onderzoek vermengen

— Waarden vanuit persoonlijke, globale en 
maatschappelijke perspectieven bediscussiëren

— De controverse in kaart brengen

— Belanghebbenden interviewen
— Bevindingen delen

— Dataverzameling en analyse
— Modelleren

— Met risico en onzekerheid omgaan
— Onderzoeksvragen stellen

— ...

Authentieke vragen

SSIs

— Welke kennis is nodig?
— Wetenschappelijk-maatschappelijke 

scenario’s ontwikkelen
— Authentieke vragen stellen

— Interesse bevorderen
— ...

De vraag werkbaar 
maken

Aanvullend bewijs 
zoeken

Beïnvloeden de 
resultaten de 
onderzoeksvraag?

Handelen naar de 
bevindingen
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Fase 1: Authentieke vragen 
oproepen — 
(‘Vraag’)
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Is het gezond om naar school te fietsen? Wat 
zijn de problemen van nanotechnologie? Zijn 
de grondstoffen in onze telefoons op ethisch 
verantwoorde wijze gewonnen? Hoe kunnen we 
onze school meer energie-efficiënt maken? Dit 
zijn voorbeelden van authentieke vragen.

Authentieke vragen hebben de volgende 
kenmerken. Ze:

• Komen voort uit vragen die de leerlingen 
interesseren en uitdagen (persoonlijke 
authenticiteit), waardoor zij een wens tot 
uitdrukking brengen, en ervoor kiezen om 
antwoorden te vinden (maatschappelijke 
authenticiteit);

• Hebben betrekking op echte, complexe, 
ongestructureerde problemen;

• Zijn soms controversieel van aard als 
er geen sluitende overeenstemming is 
over oplossingen of zelfs manieren van 
herformuleren van de vraag;

• Zijn gender-inclusief en gender-gevoelig;
• Zijn vragen of dilemma’s die voortkomen 

uit leerlingen. Dit proces kan spontaan 
of, realistischer, onder begeleiding van 
docenten plaatsvinden;

• Veronderstellen verandering, ofwel dat 
vragen worden gesteld over zaken of 
dilemma’s die kunnen worden verbeterd 
en die meer maatschappelijk of ethisch 
wenselijk gemaakt kunnen worden.

Deze eigenschappen hebben implicaties. Een 
onderling overeengekomen doel kan zich buiten 
de schoolmuren uitstrekken, in het bijzonder 
wanneer leerlingen tijdens het zoeken naar 

een antwoord samen kunnen werken met 
wetenschappers, beleidsmakers of andere 
experts. SSIBL biedt mogelijkheden voor informele 
educatie en/of werken met instellingen buiten 
school.

De manier waarop dergelijke vragen worden 
opgeroepen is essentieel voor de effectiviteit van 
de SSIBL-pedagogiek. Hierbij is het van belang 
op te merken dat het onwaarschijnlijk is dat aan 
alle voorwaarden voor authentieke vragen wordt 
voldaan. Echter, leerlingen kunnen leren om zelf 
authentieke vragen te bedenken.

In bijlage 1 is de ‘scenariomachine’ opgenomen. 
Dit kan een handvat zijn voor leerlingen om 
authentieke vragen te ontwikkelen.

Maatschappelijk-wetenschappelijke 
kwesties (ssis)

Authentieke vragen komen vaak voort 
uit dilemma’s met maatschappelijke en 
natuurwetenschappelijke achtergrond 
(SSIs). Bij SSIs wordt gebruik gemaakt 
van wetenschappelijke kennis om een 
maatschappelijk probleem te benaderen. 
Als het bijvoorbeeld gaat om energiegebruik 
dan moeten jongeren het verband tussen 
brandstof en energie begrijpen om in te zien 
dat behoud van oude brandstoffen de echte 
kosten met zich meedraagt in economische en 
maatschappelijke termen. Biologisch begrip van 
het belang van diffusie van zuurstof naar cellen 
verhoogt de zorg over persoonlijke en sociale 
schadelijke effecten van roken. Daarnaast kan 
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het leiden tot het bedenken van een oplossing. 
Dit voorbeeld laat duidelijk zien wat de relatie 
kan zijn tussen wetenschappelijke kennis en 
maatschappelijke kwesties. Voor eco-vriendelijke 
kleding geldt dat met name kennis van de 
chemische en natuurkundige eigenschappen van 
titaniumdioxide (katalytisch, nanoschaal) begrip 
van mondiale afzet en sociale gerechtigheid 
tijdens de productie van deze stof zo urgent 
maakt (zie hoofdstuk 3).

Soms kunnen SSIs de vorm van een dilemma of 
controverse hebben, maar dit hoeft niet altijd 
het geval te zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld alle 
deelnemers een niet-controversieel probleem 
herkennen en samen werken aan een oplossing. 
Echter, in sommige gevallen kunnen er grote 
verschillen bestaan tussen de deelnemers. 
Controverses ontstaan wanneer verschillende 
partijen tegengestelde maar goed doordachte 
argumenten gebruiken. Zo kunnen mensen 
bijvoorbeeld de urgentie van het klimaatprobleem 
onderkennen, maar het oneens zijn over de beste 
manier om dit op te lossen.

SSIs: typen controverses

Bij SSIs kunnen er verschillende typen 
controverses zijn (1). Zo kunnen alle 
belanghebbenden vinden dat er actie 
moet worden ondernomen om een bepaald 
oppervlaktewater te ontgiften, maar ze kunnen 
het oneens zijn over de factoren die de vervuiling 
veroorzaken omdat het bewijs complex is. 
Daarnaast kunnen belanghebbenden het oneens 
zijn over of er inderdaad actie moet worden 

ondernomen omdat de kosten van het ontgiften 
juist die personen raakt die in de fabrieken 
werken die de vervuiling hebben veroorzaakt. 
Dergelijke belangenverstrengeling komt duidelijk 
naar voren in de standpunten van boeren en 
milieuactivisten over tuberculose bij vee in het 
Verenigd Koninkrijk. De UK National Union of 
Farmers wijst bijvoorbeeld op het feit dat wilde 
dassen de bacterie naar het vee verspreiden en 
dat de dassenpopulatie dus in toom moet worden 
gehouden. Milieuactivisten vinden daarentegen 
dat de veeteelt moet worden verbeterd en dat 
de das een essentieel deel is van de natuur en 
dus beschermd moet worden. Maar er zijn ook 
onzekerheden in de wetenschap die erachter ligt. 
Sommige wetenschappers zeggen dat het ruimen 
van dassen de verspreiding van tuberculose 
kan tegengaan, terwijl anderen menen dat 
het ruimen van dassen niet alleen ineffectief 
is, maar dat het in sommige gevallen zelfs de 
verspreiding van tuberculose bevorderd. Er is 
geen eenduidige oplossing voor dit probleem. 
Kernwaarden en voorkeuren spelen ook een rol in 
de oordeelsvorming.

SSIs schetsen dus scenario’s die de achtergrond 
vormen voor het oproepen van onderzoeksvragen. 
Aangaande SSIs bevatten de voorbeelden in 
hoofdstuk 3:

Elementen van meningsverschil of controverse 
(Gegeven het feit dat er meerdere manieren 
zijn om warmteverlies in school tegen te gaan, 
welke is de beste? Zouden andere manieren 
om vervuiling tegen te gaan moeten worden 
gebruikt als de impact van productie op sociale 
omstandigheden zo hoog is?).
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Redeneren. Doorgaans redeneren deelnemers 
aan discussies over SSIs op zowel informele als 
formele wijze. Als leerlingen gebruikmaken van 
perspectieven uit hun dagelijks leven dan wordt 
dat gezien als informeel redeneren. Echter, 
wanneer zij wetenschappelijke kennis en logica 
gebruiken bij de onderbouwing van hun mening 
dan wordt formeel redeneren toegepast. Beide 
typen van redeneren zijn valide afhankelijk 
van de context en leerlingen moeten worden 
aangemoedigd om de twee manieren van 
redeneren te onderscheiden. Sadler et al. (2011) (2) 
geven bewijs dat het behandelen van SSIs ook de 
vakinhoudelijke kennis beter kan doen beklijven. 
Echter, ze laten ook zien dat dit leren sterker is 
wanneer de leerling interesse heeft in de SSI en er 
dus een vorm van authenticiteit aanwezig is.

Onzekerheid en risico. Veel SSIs bevatten 
onzekerheden en risico’s. Leerlingen moeten 
worden aangemoedigd om onderscheid te maken 
tussen verschillende soorten onzekerheid. Als 
je bijvoorbeeld met een thermometer metingen 
verricht in verschillende delen van de school (zie 
hoofdstuk 3), dan bestaat er een meetonzekerheid 
afhankelijk van de precisie van de thermometer. 
Bij het voorspellen van maatschappelijke impact, 
bijvoorbeeld of jongeren zouden stoppen met 
roken als de biologische effecten bekend zijn, en 
of mensen kleding zouden dragen die de lucht 
reinigt, spelen maatschappelijke onzekerheden 
een rol. Risico’s zijn gerelateerd aan de kansen 
dat een negatieve gebeurtenis plaatsvindt. 
Oudere leerlingen moeten de verschillen tussen 
relatieve en absolute risico’s kunnen benoemen en 
begrijpen dat er naast ‘waarschijnlijkheid’ andere 
factoren bestaand die de schatting van risico’s 
beïnvloeden (3).

Soms komen leerlingen zelf met dilemma’s of 
vragen die ze graag behandeld zien. Het is echter 
waarschijnlijker dat de docent interesse in een 
bepaald onderwerp moet opwekken met behulp 
van foto’s, video’s, krantenstukjes en social media 
die raken aan de belevingswereld en interesses 
van de leerling. Meer informatie over SSIs is te 
vinden in bijlage 1.

1
Levinson, R. (2006). Towards a Theoretical Framework for 
Teaching Controversial Socio-scientific Issues. International 
Journal of Science Education, 28(10), 1201-1224.

2
Sadler, T.D., Klosterman, M.L., & Topcu, M.S. (2011). Learning 
science content and socio-scientific reasoning through 
classroom explorations of global climate change. In Sadler, 
T. (Ed.). Socio-scientific issues in the classroom. Dordrecht: 
Springer, 45-78.

3
Levinson, R. (2011). How Science Works: teaching 
controversial issues. In R. Toplis (ed.) How Science Works, 
London: Routledge, 56-70.
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Fase 2: Uitvoeren — 
(‘Zoek uit’)
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Om van vraag naar oplossing en actie te komen 
moet onderzoek en ontwikkeling voor en met 
mensen participatief en inclusief zijn. Daarbij 
wordt gebruik gemaakt van onderzoekend leren 
en er wordt bewust stilgestaan bij de connectie 
tussen wetenschap en de maatschappij.

Dit omvat drie perspectieven:

1. Persoonlijk (Wat betekent het voor mij?);
2. Maatschappelijk (Wat betekent het voor 

mijn familie, vrienden en omgeving?);
3. Mondiaal (Wat betekent het in ruimere 

zin?).

Deze uitvoeringen, die in het SSIBL-raamwerk zijn 
opgenomen, zullen hieronder worden uiteengezet, 
gebruikmakend van de didactische aanpak van 
onderzoekend leren.

onderzoeKend Leren

Onderzoekend leren maakt deel uit van de fase 
‘uitvoeren’. Leerlingen hebben vaardigheden en 
kennis nodig om data te verzamelen die nodig zijn 
voor het beantwoorden van de authentieke vraag. 
Deze vaardigheden zijn veelzijdig, aangezien 
zij betrekking hebben op samenwerking met 
anderen, het bepalen van standpunten van 
belanghebbenden en het doen van experimenten.

Het doen van experimenten kan bestaan uit: 
ideeën bedenken, deze ideeën testen, data 
verzamelen en evalueren, het opmerken van 
onzekerheden in de dataverzameling en 
interpretatie en eventueel het opstellen van 

nieuwe vragen na reflectie over de data. 
Na bewijs verzameld te hebben moeten 
leerlingen uitleggen hoe dit bewijs helpt bij het 
beantwoorden van de vragen.

Docenten zullen het leerproces tijdens 
onderzoekend leren willen ondersteunen, vooral 
als ze er weinig ervaring mee hebben. Om te 
beginnen kunnen docenten de vraag voor de 
leerling bedenken. Zo zou de docent, aansluitend 
bij het voorbeeld over energieverlies in hoofdstuk 
3, aan de leerling kunnen vragen wat de plek is 
waar de grootste energieverliezen optreden in 
school tijdens de winter, zodat de leerlingen een 
plan kunnen opstellen voor betere isolatie. Enkele 
van de mogelijke aanpakken zijn weergegeven in 
Tabel 1. Hier kan de docent enkele vragen voor de 
leerling vinden.

Een van de meest onderscheidende kenmerken 
van onderzoekend leren tijdens SSIBL is dat het 
onderzoek open is en niet van tevoren vaststaat 
en dat er gebruik wordt gemaakt van een 
breed scala aan onderzoeksmethoden zoals 
experimenten, vragenlijsten en debatten.

SSIBL Benaderen door onderzoeKend 
Leren

Als leerlingen eenmaal een goed scenario voor 
een SSI hebben ontdekt dan hebben ze een 
goede onderzoeksvraag voor hun onderzoek 
nodig. Een goede onderzoeksvraag opstellen 
is geen gemakkelijke taak en het proces heeft 
waarschijnlijk ondersteuning door de docent 
nodig. Ten eerste moet de vraag onderzoekbaar 
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zijn en moet de vraag de volgende eigenschappen 
hebben:

• De vraag past bij het thema of het scenario;
• De vraag is open en het antwoord onbekend;
• Het is slechts één vraag (bijvoorbeeld: Wat 

zijn de belangrijkste redenen die leerlingen 
uit de 4e klas van het voortgezet onderwijs 
noemen om te roken?) (Als kanttekening is 
het van belang dat leerlingen verschillende 
vragen kunnen uitzoeken, als elk groepje 
maar één onderzoeksvraag heeft);

• De vraag is helder en toegespitst;
• De vraag is uitvoerbaar: hij is te 

beantwoorden en kan worden uitgezocht 
binnen een van tevoren vastgestelde tijd;

• Data kunnen worden verzameld om de vraag 
te beantwoorden.

tabel 1 — Voorbeeld van begeleiding tijdens onderzoekend leren

Hoe te organiseren

Om over na te denken

Data verzamelen

Interpreteren

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen gehoord wordt?
Wat denken mijn vrienden dat we moeten doen?
Hoe besluiten we over de beste manier om hiermee om te gaan?

Wat zijn de beste plekken in de school om te onderzoeken?
Wanneer moeten we metingen verrichten?
Welk materiaal hebben we nodig?
Moeten we op verschillende momenten op de dag meten?

Hoe leggen we de data vast?
Hoe kunnen we zeker weten dat de data accuraat zijn?

Wat vertellen de data ons?
Waar vinden de grootste energieverliezen plaats?
Wat kunnen we daartegen doen?

Vraag Hoe kunnen we het energieverlies van een school in de winter 
verminderen?
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Fase 3: Actie — 
(‘Handel’)
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De oplossingen voor authentieke vragen moeten 
een vorm van handelen bevatten. Met handelen 
bedoelen we uitkomsten die de originele vraag 
beantwoorden en resulteren in een vorm van 
verandering, of in het verwerven van relevante 
kennis, of in begrijpen waarom verandering niet 
wenselijk is.

Verschillende vormen van handelingen zijn 
denkbaar, zoals:

• Een product maken;
• Bij machthebbende instituties lobbyen;
• Instructiemateriaal maken;
• Bedrijfsvoering veranderen (bijvoorbeeld in 

school);
• Een forum voor discussie opzetten;
• Een dramaopvoering geven voor een publiek 

om zo het dilemma te illustreren;
• Persuasief schrijven;
• Posters ontwikkelen om het gesprek op gang 

te brengen.

Gevonden oplossingen kunnen leiden tot andere 
vragen, waardoor het proces circulair is in plaats 
van lineair (zie Figuren 2 en 3). Acties zelf kunnen 
ook leiden tot vervolgvragen, zodat het proces als 
geheel spiraalvormig en reflectief wordt.

BurgerSchapSVormIng

SSIBL ondersteunt jongeren, door 
burgerschapsvorming, om te handelen als 
goedgeïnformeerde deelnemers aan de 
maatschappij. Tijdens SSIBL worden jongeren in 
groepjes betrokken bij het maken van op waarden 
gebaseerde beslissingen, die ze vervolgens 
kunnen uitvoeren. In een democratische 
maatschappij zijn alle belanghebbenden in staat 
bij te dragen. Om deze reden moeten SSIBL-
activiteiten stimuleren om deel te nemen en de 
dialoog aan te gaan tijdens het gehele proces: 
gedurende het bedenken van de vragen, het 
uitvoeren van het onderzoek, tijdens het opstellen 
van conclusies en het ondernemen van actie.

Kenmerken van burgerschapsvorming 
in SSIBL

Uiteindelijk leidt burgerschapsvorming in SSIBL 
tot kritische deelname tijdens het verrichten van 
een handeling. Bij deelname aan een kritische en 
constructieve dialoog wordt er:

• Beargumenteerd vanuit persoonlijke 
overtuigingen, gebruikmakend van 
bewijsvoering en rationele argumenten;

• Zorgvuldig en medelevend geluisterd naar 
wat anderen te zeggen hebben;

• Een houding ingenomen die kan leiden 
tot verandering van mening. Als een 
andere deelnemer een beter argument 
gebruikt, moet deze op zijn waarde worden 
beoordeeld;

• Respectvol omgegaan worden met de 
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meningen van anderen. Elke deelnemer 
heeft recht op het uiten van zijn mening, 
hiernaar moet ook worden geluisterd. 
Racistische, seksistische of homofobe 
uitingen, en elke uiting die de mening of 
identiteit van een mededeelnemer vernedert, 
zijn respectloos en niet-inclusief en hebben 
geen plaats in een constructieve dialoog;

• Kritisch gereageerd op argumenten als 
deze onderdelen bevatten waarmee je het 
oneens bent of als ze gebaseerd zijn op 
onvoldoende bewijs of wankele aannames;

• Aangemoedigd om gepassioneerd en vol 
overtuiging deel te nemen. Deelnemers 
die zeer gepassioneerd zijn en een diepe 
overtuiging hebben voor een bepaalde 
zienswijze kunnen de dialoog soms laten 
vastlopen. Echter, als de dialoog open en 
transparant is dan kunnen deze mensen 
een goede invloed hebben omdat ze 
anderen helpen hun standpunten beter te 
doordenken.

Meer achtergrondinformatie over 
burgerschapsvorming is te vinden in bijlage 3.

Kader 4 — Samenvatting van SSIBL

Samenvatting

Socio-Scientific Inquiry-Based Learning 
(SSIBL) maakt RRI werkbaar in de context 
van educatie. Het is leren door het stellen 
van authentieke vragen over controversiële 
kwesties die voortkomen uit de impact die 
bètawetenschappen en technologie op 
de samenleving hebben. Deze vragen zijn 
open, bevatten deelname van betrokken 
partijen en zijn gericht op het vinden 
van oplossingen die veranderingen 
teweegbrengen. 
 
SSIBL bevat drie hoofdfases:

1. 
Authentieke vragen oproepen over 
controversiële kwesties (SSIs) die 
voortkomen uit de impact van 
bètawetenschappen en technologie op de 
maatschappij. (‘Vraag’)

2. 
Uitvoering: Sociaal- en 
bètawetenschappelijk onderzoek 
(onderzoekend leren) integreren om deze 
open vragen te verkennen. (‘Zoek uit’)

3. 
Actie: Oplossingen formuleren die helpen 
om verandering teweeg te brengen. 
(‘Handel’)
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3— SSIBL in de klas
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Als men SSIBL in de klas gebruikt, kan een 
versimpelde versie van het theoretische kader 
gebruikt worden (Figuur 3). Dit model gebruikt 
de drie didactische fases Vraag, Zoek uit en 
Handel.

Naast deze fases staan de belangrijkste 
doelen van RRI: sociale wenselijkheid, ethische 
aanvaardbaarheid en duurzaamheid.

Hieronder beschrijven we activiteiten voor drie 
verschillende groepen. Tabel 2 op pagina 37 vat 
de SSIBL-principes samen die in deze activiteiten 
zijn te benoemen.

Figuur 3 — Versimpeld model van SSIBL

Vraag (SSIs)
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1. energIeVerLIeS Van een SchooL 
VermInderen

Een basisschoolklas leert over energie. De 
leerlingen zien in dat energie kan worden 
omschreven als de mogelijkheid om werk te doen 
en veranderingen in gang te zeten. Ze leren dat 
energie kan worden herkend in processen waarbij 
licht, beweging, warmte, elektriciteit en geluid 
betrokken zijn. Ze begrijpen ook dat hun lichaam 
energie gebruikt om dingen te laten gebeuren, 
zoals gewichten tillen, naar school lopen en warm 
blijven als het koud is. Intuïtief voelen ze aan dat 
ze eten nodig hebben om deze dingen te doen 
maar ze weten niet helemaal hoe eten hierin een 
rol speelt. Daarom krijgen ze aangeleerd dat 
voedsel kan worden gezien als een brandstof, 
zoals benzine, kolen of gas; iets dat voertuigen 
aandrijft en het huis verwarmd. Door observaties 
en experimenten leren ze dat er niks gebeurt 
met brandstoffen als bepaalde omstandigheden 
ontbreken: aanwezigheid van zuurstof en een 
warmtebron.

Door middel van discussies over hun 
experimenten en de relatie tussen energiegebruik 
en hun eigen leven en de planeet als geheel zien 
ze in dat brandstoffen moeten worden bespaard. 
Daarom besluiten ze onderzoek te doen naar de 
manier waarop hun school omgaat met energie 
zodat het warmer wordt in de winter en koeler 
in de zomer. Hun onderzoek vindt plaats in vier 
fases:

1.
Een plan opstellen om de vraag te beantwoorden 
over brandstofbehoud in hun school. De 
hoofdvraag wordt: Hoe kunnen we energieverlies 
in school verminderen? (‘Vraag’)

2.
Ze nemen een vragenlijst af om vast te stellen 
welke plekken koud en tochtig zijn in de winter of 
heet en oncomfortabel in de zomer. (‘Zoek uit’)

3.
Ze zoeken informatie en doen korte experimenten, 
bijvoorbeeld hoe temperatuurverlies van een 
kop warm water kan worden verminderd door 
verschillende materialen te gebruiken om de kop 
te bedekken, zodat energieverlies kan worden 
tegengegaan. (‘Zoek uit’)

4.
Ze ontwerpen een folder waarin ze manieren 
noemen die de school energie-efficiënter maken 
gebaseerd op hun bevindingen, waarin ook het 
licht- en computergebruik worden genoemd, en 
bediscussiëren dit met het schoolbestuur tijdens 
de ‘energiedag’. (‘Handel’)
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Dit proces gaat uit van lesgeven over 
brandstoffen en energieomzettingen, zoals:

• Voorbeelden van energieomzettingen;
• Brandstoffen zijn nodig als startpunt in een 

systeem van energieomzettingen;
• Fossiele brandstoffen hebben lucht en een 

hittebron nodig;
• Warmte stroomt van plekken met hoge naar 

lage temperaturen;
• Door energieomzettingen in de gaten te 

houden kan brandstof worden bespaard en 
kunnen kosten worden verminderd.

Aanpassen voor SSIBL

Waar vindt het warmteverlies plaats: thuis of op 
school? Hoe kunnen we de hoeveelheid verloren 
warmte vaststellen? Verandert het warmteverlies 
gedurende de dag? Welke data moeten we 
verzamelen? Hoe kunnen we deze data het 
beste weergeven en interpreteren (en hiermee 
wiskundige kennis en vaardigheden gebruiken)? 
Welke meetinstrumenten gebruiken we 
(bijvoorbeeld hittecamera’s als die beschikbaar 
zijn)? Hoe brengen we onze data over op 
anderen? Hoe weten we of onze data accuraat 
en betrouwbaar zijn? Hoe kunnen we onze data 
vertalen naar vermindering van energiegebruik en 
een beter leerklimaat voor de leerlingen?

Leerlingen kunnen onderzoek doen naar manieren 
waarop andere gebouwen die lijken op hun school 
geïsoleerd zijn. Hoe verkiezen we de ene manier 
van energieverlies verminderen boven de andere? 
Welke middelen hebben we nodig? Hoe kunnen 

we de bewijzen gebruiken om het bestuur en de 
overheid te overtuigen om ons deze middelen te 
geven? (Zie ook Tabel 2).

2. waarom roKen jongeren?

Roken onder jongeren is een probleem, 
bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk onder 
jonge vrouwen. Leerlingen kunnen leren over:

• De rol van de bronchiën en de longen en hoe 
hun structuur is aangepast aan hun functie;

• De werking van ademhalen (de 
bewegingen van de ribbenkast en de 
ademhalingsspieren);

• Het belang van zuurstof voor het 
celmetabolisme en het afvoeren van 
koolstofdioxide;

• Diffusie van zuurstof en koolstofdioxide 
over de longmembranen en met de 
concentratiegradiënt mee;

• Hoe het bloed gassen vervoert van en naar 
de cellen.
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Als deel van een les over het vervoer van O2 en 
CO2 in de longen krijgen leerlingen een model 
te zien over de gevolgen van roken (Figuur 
4). Ze kunnen bijvoorbeeld bediscussiëren 
in hoeverre dit model een juiste weergave is 
van wat er gebeurt op het longoppervlak, 

de overeenkomsten en verschillen tussen de 
model-long van watten en echte longen, het 
longoppervlak, de sponsachtige structuur van de 
long, hoe teer het longoppervlak aantast en de 
rol van de bronchiën tijdens in- en uitademen.

Figuur 4 — Rookmodel
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Aanpassen voor SSIBL

Leerlingen kunnen onderzoek doen naar de 
impact van roken op jongeren, de risicofactoren 
(de kans op het oplopen van een ernstige 
longziekte gecombineerd met de grootte van de 
impact) en of e-sigaretten een goed alternatief 
zijn voor verslaafde jongeren. Nadat ze de 
demonstratie van het roken hebben gezien en 
meer weten over de biologische effecten kunnen 
de leerlingen bediscussiëren hoe meer kennis 
het rookgedrag van hun medeleerlingen zou 
beïnvloeden.

Leerlingen kunnen een geanonimiseerde 
vragenlijst opstellen om uit te zoeken hoeveel van 
hun medeleerlingen roken, waarom ze dat doen 
en hun visie op ‘meeroken’. Ze kunnen in groepjes 
werken om de vragenlijst te maken en testen, om 
die vervolgens naar hun medeleerlingen te sturen, 
bijvoorbeeld door gebruik te maken van Survey 
Monkey. Ze kunnen ook data verzamelen om de 
link tussen roken en ziektes op latere leeftijd, 
zoals emfyseem en longkanker, te onderzoeken.
Gebaseerd op hun onderzoek maken de 
leerlingen een poster die kan worden opgehangen 
op een prominente plek in de school. De 
verzamelde informatie kan de manier waarop 
wordt lesgegeven over de risico’s van roken ook 
beïnvloeden. Zie ook Tabel 2.

3. mILIeuVrIendeLIjKe KLedIng

Dit voorbeeld is gebaseerd op een project dat 
is uitgevoerd door een scheikundeklas met 
leerlingen van 17 jaar. De aanleiding voor het 
project was een krantenartikel (4) dat een van 
de leerlingen had meegenomen tijdens de 
lerarenopleiding aan het University College 
in Londen. In het artikel wordt uitgelegd hoe 
luchtvervuiling kan worden tegengegaan door 
kleding te dragen die de lucht zuivert.

Katalytische kledingtechnologie combineert 
verschillende scheikundige disciplines. 
Spijkerbroeken worden met een waspoeder 
gewassen dat nanodeeltjes titaniumdioxide, 
TiO2, bevat. Deze stof heeft fotokatalytische 
eigenschappen: de titaniumdioxidedeeltjes 
reageren met vloeibaar water en verdampen 
water in de lucht wanneer ze beschenen worden 
met licht (vandaar foto-katalytisch), waarbij 
vrije radicale moleculen vrijkomen die ontzettend 
reactief zijn (de studenten waren het begrip 
vrije radicalen tijdens hun scheikundeles al 
tegengekomen bij het onderwerp ‘ontleding 
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van koolwaterstoffen’). Deze vrije radicalen 
kunnen reageren met giftige NOx-deeltjes in de 
lucht, waarbij deze deeltjes omgezet worden in 
minder schadelijke stoffen. Deze toepassing is 
in het bijzonder handig omdat de nanodeeltjes 
aan de broeken vast blijven zitten en doordat 
ze zo klein zijn dat zo een groot oppervlak 
creëren, wat het proces van chemische afbraak 
van giftige NOx-deeltjes versnelt. Bovendien 
heeft titaniumdioxide veel andere natuur- en 
scheikundige eigenschappen die een rol spelen 
in het dagelijks leven (bijvoorbeeld in tandpasta, 
snoep, zonnebrandcrème, cosmetica en bakken).

Dus de rol van titaniumdioxide in katalytische 
kleding biedt zowel een fascinerende context 
voor het behandelen van fotokatalyse, vrije 
radicale reacties en nanoscheikunde, maar ook 
mogelijkheid om te onderzoeken hoe effectief 
luchtzuivering door katalytische kleding kan 
zijn en om een kosten-batenanalyse te maken. 
Hoeveel mensen zouden bijvoorbeeld katalytische 
kleding moeten dragen om de NOx-waarden in de 

lucht significant te verlagen? Dit kan onderzocht 
worden door te kijken naar secundaire data. Zijn 
er misschien bijwerkingen?

Het onderzoek nam een andere wending toen 
een student, tijdens zijn onderzoek naar hoe 
titaniumdioxide gemaakt wordt, ontdekte dat het 
in Sierra Leone ontgonnen wordt als het mineraal 
‘rutiel’. Tijdens een online bronnenonderzoek 
ontdekte hij iets dat niet in de voorgeschreven 
literatuur stond en dat controversieel was: dat de 
zoektocht naar nieuwe rutielmijnen vele burgers 
uit hun huis verdrijft en dat het ontginningsproces 
zelf het lokale milieu vervuilt zonder dat de 
lokale bevolking er de vruchten van kan plukken 

(5). Bovendien zouden de productiekosten van 
rutiel enorm stijgen als het milieu van Sierra 
Leone zou moeten worden beschermd of zelfs 
verbeterd door de mijnbouw. Deze informatie gaf 
de studenten aanleiding tot een nieuwe vraag 
over hun onderzoek: wegen de voordelen van 
titaniumoxide op tegen de schadelijke effecten? 
Zo nee, kan het gebruik van katalytische 
kleding dan worden verantwoord? De studenten 
maakten een controversekaart (annex 2) 
om de verhoudingen tussen verschillende 
belanghebbenden te identificeren: het bestuur 
van een mijnbouworganisatie, mijnwerkers, 
de overheid van Sierra Leone, fruitboeren die 
moesten verhuizen door de mijnen, scheikundigen, 
kledingontwerpers, waspoederproducenten, 
milieuactivisten, het mineraal rutiel, kleding.

4
Het krantenartikel kan hier worden gevonden: https://www.
theguardian.com/sustainable-business/sustainable-fashion-
blog/clothes-tackle-city-pollution-laundry-additive. Voor 
andere relevante achtergrondinformatie over katalytische 
kleding, zie: https://blogs.scientificamerican.com/guest-
blog/catalytic-clothing-purifying-air-goes-trendy/

5
https://www.christianaid.org.uk/resources/about-us/sierra-
leone-crossroads-seizing-chance-benefit-mining
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De hele jaarlaag debatteerde toen over de vraag. 
De leerlingen concludeerden dat de voordelen 
van titaniumoxide te belangrijk waren om op te 
geven, maar besloten lokale milieuorganisaties 
op de hoogte te brengen van de misstanden bij de 
ontginning van rutiel.

Tabel 2 op de volgende pagina vat deze SSIBL-
activiteiten samen.
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tabel 2 — Overzicht SSIBL-activiteiten

Waarom roken jongeren?

Energie-overdracht, 
brandstof, 
brandstofbesparing, 
isolatie, thermografie, 
data verzamelen, 
monsterneming.

Op welke plek verliest 
de school de meeste 
warmte? Wat kunnen we 
daaraan doen?

Beste manieren om 
warmteverlies te 
meten; accurate 
data verzamelen; de 
data interpreteren; 
doeltreffendheid van 
isolatiemateriaal; 
onderzoek naar 
energiebesparing in 
gebouwen.

Informatie over 
warmteverlies en 
probleemoplossingen 
aan schoolbestuur 
presenteren. Boodschap 
op de meest geschikte 
manier formuleren om 
beslissingsbevoegden te 
overtuigen.

Wetenschappelijke 
inhoud

Vraag Zoek uit Handel

Het verlies van energie op een school terugdringen

Longstructuur en 
aanpassing, het 
ademhalingsproces, 
gasachtige diffusie, 
de rol van bloed in het 
vervoeren van zuurstof 
en koolstofdioxide, 
metabolisme van een cel, 
de effecten van roken 
nabootsen.

Zijn onze leeftijdsgenoten 
op de hoogte van het 
effect van roken op je 
gezondheid? Wat vinden 
ze van passief roken? 
Welke boodschap kun 
je het beste tijdens de 
biologieles meegeven 
om bij jongeren het 
bewustzijn over roken te 
vergroten?

Een valide enquête 
samenstellen; de 
resultaten interpreteren; 
de relatie tussen kennis 
van de effecten van roken 
en gedrag onderzoeken; 
alternatieven voor roken.

Een poster maken om 
leeftijdsgenoten te 
informeren over roken; 
een plek voor de poster 
op school afspreken; 
bewustzijn onder leraren 
en leerlingen vergroten 
door te discussiëren over 
de effecten van roken.
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Waarom roken jongeren?

Het verlies van energie op een school terugdringen

Manieren identificeren om 
het comfort en welzijn van 
leerlingen te verbeteren 
door effectieve 
kostenberekening.

De uitkomsten van 
handelingen moeten de 
leeromstandigheden 
verbeteren, en het 
voordeel voor alle 
belanghebbenden 
maximaliseren.

Brandstofbesparing.

Subtiele manieren om 
bewustzijn over de 
gezondheidseffecten van 
roken te vergroten.

Start discussie over 
gezondheidsprobleem 
zonder gevoelige 
informatie prijs te geven.

Bevorderen van 
gezondheid.

Maatschappelijke 
wenselijkheid

Ethische 
aanvaardbaarheid

Duurzaamheid
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Reacties met vrije 
radicalen, fotokatalyse, 
nanoscheikunde, NOx-
vervuiling.

Hoe kunnen we het 
bewustzijn over 
milieuvriendelijke kleding 
vergroten? Onder 
welke omstandigheden 
kan milieuvriendelijke 
kleding een verschil 
maken? Wie lijdt er 
onder de ontginning van 
titaniumdioxide? Wat zijn 
de beste manieren om 
ethische problemen aan 
te pakken?

Secundaire data 
gebruiken om de effecten 
van het dragen van 
katalytische kleding te 
evalueren, en hoe deze 
verbeterd kunnen worden. 
De strijdige waarden en 
belangen identificeren 
in de productie van 
katalytische kleding.

De controverse rond 
ontginning bij lokale 
milieuorganisaties 
aankaarten, op basis van 
bewijs dat ze verzameld 
hebben over de productie 
en voordelen/nadelen van 
titaniumdioxide.

Milieuvriendelijke kleding

Wetenschappelijke 
inhoud

Vraag Zoek uit Handel
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Milieuvriendelijke kleding

Gebruik van producten 
die luchtkwaliteit 
verbeteren.

Overweegt alle voor- 
en nadelen voor 
belanghebbenden 
in het illustreren van 
misstanden bij productie.

Sociale en economische 
voorwaarden voor 
voordelen voor het milieu.

Maatschappelijke 
wenselijkheid

Ethische 
aanvaardbaarheid

Duurzaamheid
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Bijlage 1—
Authentieke vragen stellen 
over SSIs: ‘Vraag’

O
n

d
er

w
ij

s
 O

v
er

 w
et

en
s

c
h

a
p

 e
n

 m
a

a
ts

c
h

a
p

p
ij

41



42

Lo
r

em



Bij het bepalen of het gekozen scenario geschikt 
is voor SSIBL kan de scenariomachine, ontwikkeld 
door Het Wetenschapsknooppunt van de 
Radboud Universiteit, worden gebruikt (Figuur 
S1).

Figuur S1 — De SSIBL-scenariomachine

Sluit het aan 
bij recent 
wetenschappelijk 
onderzoek en 
innovatie?

Is het controversieel 
met een open eind?

Kun je vanuit 
verschillende 
invalshoeken 
kennis en meningen 
verzamelen?

Kunnen leerlingen 
er onderzoek naar 
uitvoeren?

Is het scenario geschikt?

IN
Sluit het aan bij de 
belevingswereld van 
de leerlingen?

Is het 
maatschappelijk 
relevant?

Nee Ja

Ja Ja

UIT
Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

NeeNee
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tabel S1 — Krantenartikelen over SSIs gekozen door leraren in opleiding van de Universiteit Utrecht

Vaccinatie en gezondheidsproblemen

Roken en gezondheidsproblemen

Voedselschaarste in 2050

Stamcelonderzoek

Schimmels gebruiken om ziekten in 
planten te bestrijden

Gentherapie gebruiken om Alzheimer te 
bestrijden in muizen

Coca-Cola lobbyt tegen wetten ter 
bescherming van de gezondheid

Onderwerp van artikel

Biologie

SSI

Vaccinatie in de Nederlandse bijbelgordel; zwangere 
vrouwen, reizen en het Zika-virus; Ebola en een reisverbod; 
dierproeven.

Roken en wettelijke belemmeringen; de waarde van een 
menselijk leven (ziekte tegenover medicijn); ziekte en 
levensstijl.

Welke oplossing zou de voedselproductie voor de komende 
jaren kunnen veiligstellen?

Levens redden met stamcellen, maar sommige mensen 
kunnen dat onethisch vinden. Zouden we door moeten gaan 
met het gebruik van stamcellen?

Kunnen we – en moeten we – een schimmel aanpassen om 
zijn eigenschappen aan onze behoeften te laten voldoen?

Dierproeven. Gebruik van gentherapie. Effecten van 
Alzheimer.

Moeten overheden stoppen met lobbyen bij multinationals, 
zeker wanneer er mogelijk ongezonde bijwerkingen aan hun 
producten zitten?
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Oude autobanden gebruiken als 
ondergrond voor sportvelden

Urineren in de zee

Scheikunde

De autobanden bevatten PAHs (polycyclic aromatic 
hydrocarbons) waarvan gedacht wordt dat ze 
kankerverwekkend zijn.

Waarom denken mensen dat het schadelijk is om in de zee 
te urineren? Wat zeggen wetenschappers daarover?

Scheikunde, Biologie, Sterrenkunde

Deeltjes in de atmosfeer van Mars Deeltjes in de atmosfeer van Mars veroorzaken Alzheimer; 
zullen we ooit op een andere planeet dan de aarde kunnen 
leven?

Scheikunde, Biologie

Plasticdeeltjes gevonden in 
diepzeevissen

Hoge concentraties van pesticiden 
gevonden in muesli en andere 
ontbijtgranen

Moeten we plastics blijven gebruiken die niet biologisch 
afbreekbaar zijn?

Wat zijn de gezondheidsrisico’s van het eten van 
concentraties pesticiden? Moet dit doorgaan?

Biologie, Wiskunde

Tieners drinken en roken vaker als ouders 
niet thuis zijn

Schadelijke stoffen gebruiken en gezondheidsproblemen.

O
n

d
er

w
ij

s
 O

v
er

 w
et

en
s

c
h

a
p

 e
n

 m
a

a
ts

c
h

a
p

p
ij

45



SSIs uit het nieuws

Tabel S1 toont een aantal krantenartikelen 
gekozen door leraren in opleiding van de 
Universiteit Utrecht, Nederland, de SSIs waarmee 
ze verbonden zijn, de vragen die ze oproepen en 
de disciplines die daarbij horen.

Manieren oM het ssi-scenario neer 
te zetten

Voorbeeldactiviteit: interesse stimuleren

Een belangrijke uitdaging bij SSIBL is om de 
nieuwsgierigheid bij leerlingen aan te wakkeren. 
Wanneer leerlingen geen prangende vragen of 
dilemma’s hebben, is een nuttige strategie om 
media-uitingen te gebruiken om enthousiasme, en 
dus discussie uit te lokken. Dit voorbeeld komt van 
een SSIBL docentenprofessionaliseringscursus 
over nanotechnologie van de Universiteit van 

Malmö. Ultra Ever Dry is een goed voorbeeld van 
een nanomateriaal omdat het hydrofoob is, en 
wordt gebruikt als maatregel tegen antisociaal 
gedrag. Een van de ongebruikelijke toepassingen 
is in het red light St. Pauli district in Hamburg 
waar de muren met Ultra Ever Dry zijn behandeld. 
Wanneer dronken bezoekers tegen de muren 
plassen stuitert hun urine van de muur tegen 
ze op, waarmee het de coating een afwerende 
maatregel vormt. Dit product wordt nu ook in 
andere steden gebruikt (6). Maar is dit misschien 
ook een manier om onder het bouwen van meer 
geschikte publieke toiletten uit te komen?

Voorbeelden van andere bronnen om dilemma’s 
aan te kaarten kunnen online worden gevonden 

(7).

Het vraagstuk van de e-sigaret heeft zekere 
aandacht gekregen in de media, met experts die 
zeer verschillende standpunten innemen. Dit zou 
jongeren die geïnteresseerd zijn in de voor- en 
tegenargumenten moeten enthousiasmeren. 
Hoewel e-sigaretten verboden zijn in delen van het 
Verenigd Koninkrijk en Europa, vinden sommige 
experts nog steeds dat ze een goede manier 
zijn om mensen te laten stoppen met roken, zie 
bijvoorbeeld het artikel van Professor David Nutt 
in The Guardian in oktober 2016 (8).

De kop ‘Vaping saves lives. It’d be madness to 
ban it’ (‘Roken van e-sigaretten redt levens. Het 
zou geschift zijn om ze te verbieden’) zal een 
discussie aanwakkeren wanneer het gebruik van 
e-sigaretten door de overheid verboden is. Er zijn 
nuttige bronnen over e-sigaretten te vinden in de 
ENGAGE-activiteiten (9).

6
Zie: https://www.theguardian.com/cities/2015/mar/04/st-
pauli-pees-back-hamburg-red-light-district-revenge

7
Zie bijvoorbeeld: http://www.fi.uu.nl/toepassingen/28527/

8
Zie: http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/
oct/14/vaping-saves-lives-madness-ban-smokers-cigarettes-
kill
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Kaartspellen

Er is een aantal spellen die men online kunt 
downloaden die erg behulpzaam kunnen zijn 
wanneer leerlingen moeten nadenken over SSIs. 
Democs heeft een aantal spellen over een aantal 
thema’s onder een creative commons licentie 
uitgebracht die heel geschikt zijn voor leerlingen 
uit het voortgezet onderwijs. Ze zijn online te 
vinden (10). Kaartspellen die aanleiding geven 
tot discussies over actuele thema’s – waaronder 
maatschappelijk-wetenschappelijke thema’s – zijn 
te downloaden via PlayDecide (11).

Concept cartoons

Concept cartoons zijn een andere manier om 
discussie over een controversieel onderwerp aan 
te wakkeren. Figuur S2 is een voorbeeld van een 
concept cartoon. Leraren en leerlingen kunnen 
echter hun eigen concept cartoon maken door in 
de tekstballonnen verschillende perspectieven te 
schrijven rondom een bepaald scenario.

Vragen voor een dilemma structureren

De Universiteit Utrecht gebruikte een 
carrouselmodel in de lerarenopleiding als 
inleiding en om het nadenken over verschillende 
vragen in gang te zetten. Hun schema (Tabel S2) 
is aangepast voor gebruik door leerlingen. De 
voorbeelden uit hoofdstuk 3 dienen als illustratie.

9
Zie: http://www.engagingscience.eu/en/2015/10/13/
electronic-cigarettes

10
Zie: http://www.edinethics.co.uk/enhancement/ethentech-
democs/democsgame.htm

11
Zie: http://www.playdecide.eu/about.html
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Figuur S2 — Voorbeeld concept cartoon

Als je op je hoofd 
staat stroomt er 
geen bloed naar 

je voeten.

Je hersenen krijgen 
te veel bloed. Je hart moet 

harder pompen.

Het maakt geen verschil 
voor je hart of je 
bloedcirculatie.
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tabel S2 — Schema om verschillende SSIBL-activiteiten voor te bereiden

Waar gaat de casus 
over, wat is de 
controverse?

Brandstofbesparing 
op school.

Roken onder 
jongeren.

Luchtvervuiling 
aanpakken.

Vragen Casus A Casus B Casus C

Welke 
belanghebbenden 
zijn er (wat zijn hun 
belangen)?

Leerlingen (studeren 
in een gezonde 
leeromgeving); 
schoolbestuur 
(energiekosten 
beperken); lokale 
overheid (constructie 
van gebouwen 
reguleren).

Leerlingen (verslaafd 
aan roken, wat kun je 
daar aan doen, wat 
zijn de alternatieven?); 
leraren (welke plaats 
geef je een gevoelig 
onderwerp binnen 
het curriculum?); 
schoolbestuur (wat 
moet schoolbeleid 
zijn?); ouders 
(welke informatie 
hebben wij nodig?); 
gezondheidsexperts 
(informatie over de 
houding van leerlingen); 
tabaksindustrie (winst; 
werkgelegenheid); 
overheid (belangrijke 
belastinginkomsten).

Leerlingen (actie 
tegen luchtvervuiling, 
relevante wetenschap); 
milieuorganisaties 
(beleid formuleren voor 
lokale- en nationale 
context en gericht 
op jongeren); lokale 
gemeenschap (manier 
om vervuiling praktisch 
op lokaal niveau te 
verminderen); leraren 
(gekoppeld aan 
scheikundecurriculum).
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Vragen oproepen In een 
InFormeLe SFeer

Een voorbeeld van vragen oproepen over 
elektriciteitsopwekking door een bezoek aan een 
museum

Jonge basisschoolleerlingen bezochten een oude 
energiecentrale om te leren over verschillende 
manieren waarop elektriciteit opgewekt kan 
worden. Leraren maken kennis met de SSIBL-
aanpak en gebruiken deze om activiteiten 
rondom elektriciteitsproductie te bedenken. Door 
samenwerking en ontdekkend leren, waaronder 

een bezoek aan de Energy Discovery Centre 
(EDC) in Tallinn, Estland, bedachten de leraren 
sessies en bespraken ze vragen met de leerlingen 
voor het bezoek aan het museum, zoals:

• Moeten mensen kunnen kiezen welke 
energiebron ze willen gebruiken?

• Hoe worden keuzes gemaakt in 
energievoorziening?

• Moeten kinderen kunnen meepraten bij het 
nemen van deze beslissingen?

Deze vragen hielpen kinderen na te denken over 
het probleem met nadruk op de hoofdvraag: hoe 
moet energie opgewekt worden in Estland?

Relevante 
wetenschappelijke 
kennis

Warmtestromen; 
geleiding; temperatuur 
meten.

Ademhaling; 
ademhalingsproces; 
gasachtige diffusie.

Katalyse; organische 
scheikunde; 
nanomaterialen.

Welke vragen kunnen 
gesteld worden? 
Welke vragen roept 
het onderwerp op 
die door je leerlingen 
kunnen worden 
onderzocht?

Welke plekken op school 
laten de meeste warmte 
ontsnappen? Hoe 
houden we de school 
warmer in de winter en 
koeler in de zomer? Hoe 
kunnen we tegelijkertijd 
ons energieverbruik 
minimaliseren?

Wat zijn de biologische 
effecten van roken? 
Welke bijvoeglijk 
naamwoorden gebruikt 
de tabaksindustrie 
om sigaretten 
aantrekkelijker te 
maken? Waarom roken 
jongeren? Wat zijn de 
beste manieren om 
jongeren te helpen om 
te stoppen met roken?

Hoe vermindert eco-
kleding luchtvervuiling? 
Hoe effectief is eco-
kleding?
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Foto S1 — Leerlingen onderzoeken het verband tussen beweging en elektriciteitsopwekking

De leerlingen ontdekken verschillende manieren 
van energieoverdracht, bijvoorbeeld door 
te experimenteren met windturbines, en ze 
ontdekken de relatie tussen beweging en 
elektriciteitsopwekking (Foto S1), en leren ook 
over de verschillende historische fases van 
energieopwekking.

Leerlingen worden aangemoedigd vragen te 
stellen over de manieren waarop energie wordt 
opgewekt in hun huis. Ze bespreken in groepjes 
verschillende acties die ze kunnen ondernemen 
om energieverbruik in hun huis te verminderen en 
hoe ze alternatieve bronnen kunnen gebruiken.
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Bijlage 2—
Uitvoering: ‘Zoek uit’
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De controverse in kaart brengen

Het in kaart brengen van de controverse is een 
manier om verschillende perspectieven met 
betrekking tot een bepaald SSI te ordenen, 
zodat de relatie tussen technologische, 
maatschappelijke, ethische, politieke en 
juridische aspecten kan worden besproken. 
Het geeft deelnemers ook de mogelijkheid om 
te reflecteren op invloeden op een persoonlijk, 
lokaal, maatschappelijk en globaal niveau. De 
onderdelen van een controverse-kaart kunnen 
mensen, organisaties of andere factoren zijn. We 
noemen ze actoren.

Schrijf het dilemma in het midden van een A3-
formaat papier. Schrijf op (op bijvoorbeeld post-
its):

• Belanghebbenden (actoren) en hun 
belangen;

• Hun perspectieven en argumenten;
• Waarden die je kunt identificeren;
• Probeer ze met elkaar in verband te brengen 

door middel van pijlen.

Figuur S3 toont de controverse-kaart gemaakt 
door Israëlische deelnemers over immunisatie. 
Hoewel immunisatie gericht is op het voorkomen 
van dodelijke ziektes kan die niet los gezien 
worden van de farmaceutische industrie die de 
vaccins maken (het vaccin zelf is ook een actor 
omdat het wetenschappers, patiënten, dokters 
en farmaceutische bedrijven met elkaar in relatie 
brengt). Wanneer een actor verandert of een 
relatie beïnvloedt dan heeft dat effect op alle 
andere actoren.

Vaccine 

effectiveness

To the individual or 

to the society?

Physicians

Is their interest purely medical?
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Figuur S3 — Een controverse-kaart over immunisatie

Health Maintance 

Organizations

Drugs, sick leaves, 

expensive treatments

Pharmaceutical 

companies

Youths encouraged to 

get vaccinated after 

herpes virus was linked 

to cancer

Who truly
benefits?

Medical 

agitators

Drugs are pushed 

without any 

connection to 

the response
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Een nieuwe overheid kan bijvoorbeeld de 
subsidievoorwaarden voor medicijnproductie 
veranderen, en dat heeft weer effect op wie er 
gevaccineerd wordt en hoe dit prioriteit krijgt 
boven andere gezondheidsproblemen. Het 
gezamenlijk structureren van een controverse-
kaart helpt deelnemers bij het bespreken van het 
thema en verschillende aspecten of niveaus van 
de controverse, en helpt hen de nadruk te leggen 
op vragen voor nader onderzoek.

Levensloopanalyse

Naar aanleiding van het bespreken van de 
risico’s van nanotechnologie tijdens een sessie 
in de lerarenopleiding aan de Universiteit van 
Malmö heeft een van de leraren in opleiding 
een levensloopanalyse uitgevoerd op het 
nanomateriaal Ultra Ever Dry, dat door zijn 
hydrofobe eigenschappen brede toepassing 
vindt in de openbare ruimte. Een resultaat van 
de levensloopanalyse was het maken van een 
controverse-kaart waarin de verschillende 
belanghebbenden stonden opgetekend (Figuur 
S4). Dit hielp deelnemers bij het identificeren 
van de belanghebbenden en de voor- en nadelen 
van de technologie, in het bijzonder wat betreft 
de ethische wenselijkheid, maatschappelijke 

aanvaardbaarheid en duurzaamheid van de 
producten.

Voorbeeldactiviteit: modelleren

Collega’s van de Universiteit van Porto 
hebben deze activiteit gebruikt bij onderzoek 
naar gezondheidsrisico’s veroorzaakt door 
nicotine- en alcoholverslaving. Centraal bij deze 
activiteit is het gebruik van Daphnia magna 
als een modelsysteem voor het detecteren van 
concentraties van nicotine en alcohol. Daphnia 
is een zeer klein schaaldier met een doorzichtig 
exoskelet en zijn hartslag kan gemakkelijk geteld 
worden onder een microscoop.

Modellen zijn een afspiegeling van een 
systeem op basis waarvan wetenschappers 
effecten kunnen voorspellen. Maar het is 
belangrijk het onderscheid tussen een model 
en de werkelijkheid niet uit het oog te verliezen. 
Modellen zijn versimpelde benaderingen en 
verschillende modellen kunnen een afspiegeling 
zijn van verschillende aspecten van hetzelfde 
fenomeen. Bijvoorbeeld het Bohrmodel van 
een atoom helpt studenten de overdracht van 
elektronen te begrijpen, maar het geeft geen 
indicatie van de 3D-oriëntatie van orbitalen 
zoals het orbitaalmodel dat doet. Dus twee 
modellen benaderen op verschillende manieren 
verschillende aspecten van een atoom. Een skelet 
laat de plaats van gewrichten in het lichaam zien 
en de mate waarin een gewricht beweegt, maar 
voor een breder begrip van beweging zijn andere 
modellen nodig die laten zien waar de spieren 
aanhechten en hoe beweging er precies uitziet.

12
Zie bijvoorbeeld: E-chalk (http://www.echalk.co.uk) en PHET 
(https://phet.colorado.edu), waar voorbeelden te vinden zijn 
binnen diverse wetenschappelijke disciplines die raakvlakken 
hebben met SSIBL-activiteiten.
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Figuur S4 — Belanghebbenden in kaart brengen voor nanotechnologische producten

Politici
Zweden is voorloper op het 
gebied van nanotechnologie, 
dit kan stemmen opleveren.

Investeerders
Zij willen winst maken op hun 
investering.

Onderzoekteams
Gevormd afhankelijk van 
onderzoeksubsidies.

Consumenten
Degenen die voordeel hebben 
bij nieuwe medicijnen, 
materialen, enzovoorts met 
groot vertrouwen in onderzoek 
en technologie.

Nanotechnologie

Politici
Beleidsmakers die moeilijke 
keuzes moeten maken.

Onderzoekers
Ook al zijn er argumenten 
voor, de onderzoekers zijn zich 
bewust van het risico.

Bredere publiek
Heeft zorgen over de risico’s 
die innovatieve technieken 
wellicht in zich dragen.

Milieuactivisten
Experts op hun gebied die 
gegronde zorgen uiten.

Buitengesloten bedrijven
Raken consumenten kwijt 
zodra betere alternatieven op 
de markt komen.

Argumenten voor

Argumenten tegen

Media
Waaien met de winden mee. 
Willen zowel de primeur als 
het schandaal / angst.
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Een goede start wanneer men met jonge 
leerlingen met modellen wil werken is om ze een 
model van een bloem of een dier te laten zien 
en hen te vragen uit te leggen hoe het model 
verschilt met de werkelijkheid. Er zijn ook steeds 
meer voorbeelden van online simulaties (12) 
waarmee leerlingen fenomenen kunnen verklaren, 
voorspellingen kunnen doen en problemen 
kunnen oplossen. Hierbij moet dus steeds in het 
achterhoofd gehouden worden op welke manier 
de modellen gesimplificeerd zijn ten opzichte van 
de werkelijkheid.

Van grote klimaatfenomenen zoals het 
broeikaseffect kan een model gemaakt 
worden door bijvoorbeeld in een plastic fles 
de omstandigheden binnen een broeikas na te 
bootsen (zie bijvoorbeeld ‘The greenhouse effect 
– 1’ van de Classic Chemistry Demonstrations van 
The Royal Society of Chemistry).

Voorbeeldactiviteit: Risico en Onzekerheid

Bewustzijn van risico en onzekerheid is een 
belangrijk onderdeel van SSIBL. Binnen 

klimaatwetenschappen zijn dit cruciale 
termen omdat iedere handeling onzekerheid 
en onbekende risico’s in zich draagt. De 
formele betekenis van risico is de kans dat een 
gebeurtenis plaatsvindt en de impact daarvan. 
Dus hoewel de kans dat een tsunami plaatsvindt 
heel klein is, zou de impact daarvan heel groot 
zijn. Tegelijkertijd doen mensen luchthartig over 
een gebeurtenis die vaak plaatsvindt, zoals 
vallen, omdat, hoewel dit vaak gebeurt, de 
impact meestal klein is. Het inschatten van risico 
is op zichzelf onzeker. Hoewel er iets voor te 
zeggen is dat risico objectief kan worden gemeten 
door de relevante statistische gegevens te 
verzamelen, moet men vaak ook rekeninghouden 
met persoonlijke en maatschappelijke effecten. Zo 
wordt vliegen in een vliegtuig bijvoorbeeld over 
het algemeen gezien als weinig risicovol. Maar 
sommige mensen vinden vliegen zo eng dat het 
slecht kan zijn voor hun gezondheid en dat moet 
meegenomen worden in de inschatting van het 
risico.

Iedere handeling die betrekking heeft op het 
milieu draagt bepaalde risico’s in zich. Sommige 
van deze risico’s liggen niet voor de hand. Het 
lijkt bijvoorbeeld misschien zo dat er geen 
nadelige effecten zitten aan het gebruik van 
zonnepanelen om lichtenergie te gebruiken 
voor elektriciteitsopwekking. Maar de productie 
van zonnepanelen kost heel veel energie en 
de materialen die nodig zijn voor de productie 
hebben giftige bijwerkingen, vooral wanneer ze 
goedkoop gemaakt worden (13). Op de website 
van David Spiegelhalter staan animaties aan 
de hand waarvan leerlingen en leraren kunnen 
discussiëren over risico en onzekerheid (14).

13
Zie voor een artikel hierover: http://news.nationalgeographic.
com/news/energy/2014/11/141111-solar-panel-manufacturing-
sustainability-ranking

14
Zie: https://understandinguncertainty.org/view/animations
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Belangrijke resultaten overbrengen naar 
invloedrijke partijen

Een belangrijk aspect van SSIBL is het 
bewerkstelligen van verandering wanneer er 
een probleem is ontdekt. Leerlingen zouden 
daarom een deel van hun tijd bezig moeten zijn 
met het verbeteren van hun argumenten om 
belanghebbenden die dingen voor elkaar kunnen 
krijgen te overtuigen. Belangrijke criteria hiervoor 
zijn onder andere:

• Het medium waarop ze hun argument 
presenteren: een poster, een korte film, een 
toneelstukje, een artikel in de krant, het 
lobbyen bij politici.

• Bewijs presenteren. Hoe organiseer je 
de data op zo’n manier dat je argument 
overtuigend is.

• Redenen. In de presentatie moeten goede en 
overtuigende redenen terugkomen.

• Alternatieven voor de huidige situatie 
aandragen.

• Coherentie. Zijn de punten concreet, worden 
ze een voor een gemaakt en in een logische 
volgorde?

• Houd het kort en begrijpelijk.
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Bijlage 3—
Burgerschapsvorming
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SSIBL benaderen vanuit burgerschapsvorming

Online is een aantal mooie voorbeelden te vinden 
van de toepassing van burgerschapsvorming in 
de klas (15). Deze activiteiten bevorderen werken 
in groepjes en samenwerken gedurende een 
SSIBL-activiteit.

Controverselijn

Zodra deelnemers zich hebben georiënteerd 
op een bepaalde controverse, verdelen ze zich 
langs een stellinglijn, al naar gelang ze het 
eens (het ene uiteinde) of oneens (het andere 
uiteinde) zijn met een stelling (Figuur S5). Dit 
komt uit het bovenstaande voorbeeld over het 
gebruik van antibiotica in de veeteelt van een 
nascholingssessie aan de Technische Universiteit 
van Cyprus.

De manier waarop deelnemers zich positioneren 
langs de lijn kan aanleiding zijn voor discussie. 
Deelnemers die bij elkaar in de buurt staan 
kunnen bespreken wie van hun dichter bij het 
eens/oneens-uiteinde staat. Degenen die aan 
verschillende uiteinden van het spectrum staan 
kunnen in groepen de argumenten waarover ze 
het oneens zijn verder verfijnen. Een manier om 
overleg te bevorderen is:

1. Vraag twee groepen deelnemers (groep 
A en groep B) aan beide uiteinden 
van de lijn om te overleggen over hun 
meningsverschillen;

2. Beide groepen krijgen tien minuten om hun 
argumenten voor te bereiden;

3. Groep A presenteert in drie minuten hun 
standpunt;

4. Groep B luistert en moet dan het standpunt 
van groep A nog beter argumenteren, met, 
als het kan, betere argumenten en bewijs;

5. De rollen worden vervolgens omgedraaid;
6. Pas wanneer beide groepen er zeker 

van zijn dat hun standpunt begrepen 
wordt door de ander bespreken ze hun 
meningsverschillen.

Dit bevordert actief luisteren en het gebruik 
van bewijs en logica in een discussie. Deze 
activiteit kan worden uitgebreid door een hart-
hoofd-kwadrant toe te voegen, op basis van 
‘Beweegredeneren’ van Van der Zande (2012) (16). 
Vier hoeken in de ruimte vertegenwoordigen dan 
‘voor met het hart’, ‘tegen met het hart’, ‘voor 
met het hoofd’ en ‘tegen met het hoofd’ (Figuur 
S6). Deelnemers kiezen een plek in het kwadrant, 
waardoor ze laten zien wat hun standpunt is over 
de stelling (voor of tegen), en op welke redenering 
dat standpunt is gebaseerd (met het hoofd of 
met het hart). Het idee is dat deelnemers de 
verschillende perspectieven ‘zien’, elkaar vragen 
stellen en zo nodig een andere plek innemen in 
het kwadrant. Deelnemers gaan ook op andere 
plekken in het kwadrant staan om na te denken 
over argumenten bij die positie en worden zich zo 
bewust van andere perspectieven.
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15
Deze activiteit is aangepast van de Association for 
Citizenship Teaching samen met het National Citizen Service 
Trust (https://www.teachingcitizenship.org.uk/resource/ncs-
key-stage-3-curriculum-activities). Een andere activiteit die 
discussie in kleine groepjes en argumentatie bevordert kan 
hier worden gevonden: https://www.pstt-cpd.org.uk/ext/cpd/
argumentation/unit1.php

Presentaties van leraren over verschillende op 
belangen gebaseerde perspectieven op het onderwerp 
‘antibioticagebruik in de veeteelt’ (waaronder vanuit het 
oogpunt van de boer, de overheidsinstelling, de bezorgde 
wetenschapper) kunnen worden gevonden op: https://
youtu.be/kuGOJ7mXEFM. Ze zijn beschreven vanuit een 
ervaringsgerichte aanpak vanuit de activiteiten.

Figuur S5 — Controverselijn

Het gebruik van antibiotica 
is de enige manier om zowel 
vee als mensen gezond te 
houden.

Antibiotica kunnen het beste 
alleen gebruikt worden 
wanneer het absoluut 
noodzakelijk is.

Ik ben volledig tegen het op 
grote schaal toedienen van 
antibiotica. Dat zal op de 
lange termijn meer schade 
aanrichten dan voordeel 
opleveren.

64

B
Ij

La
g

e 3



16
Zande, P.A.M. van der (2012). Beweegredeneren, een 
werkvorm bij dilemma’s in de klas. Zie ook: https://elbd.
sites.uu.nl/2017/07/28/beweegredeneren-een-werkvorm-bij-
dilemmas-in-de-klas/

Figuur S6 — Klasopstelling beweegredeneren

Voor Tegen

Voor Tegen
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Waardenverheldering

Wanneer het scenario bij een thema is 
gepresenteerd kunnen leerlingen de ethische 
matrix zoals aangepast van Mepham (2005) (17) 
gebruiken, die de meningen van verschillende 
belanghebbenden afzet tegen drie ethische 
principes. Deze principes zijn:

• Welzijn: respect voor de belangen van 
de betrokken belanghebbenden en hun 
belangen zo min mogelijk schaden.

• Autonomie: respect voor de rechten van 
individuen (zowel mens als niet-mens) om te 
handelen en hun leven te leven zoals zij dat 
graag willen.

• Eerlijkheid: op een rechtvaardige en eerlijke 
manier handelen.

De leerlingen vullen de cellen van de matrix in 
met hun eigen perspectieven. Tabel S3 geeft als 
voorbeeld het gebruik van antibiotica.

Actie ondernemen (handelen)

Wanneer de klas of groep tot een (of meerdere) 
oplossing(en) is gekomen binnen hun SSIBL 
activiteit, gaan de deelnemers over acties 
overleggen. De manier waarop dit plaatsvindt 
hangt af van de samenstelling waarin de 
activiteit is uitgevoerd: binnen een groepje 
van bijvoorbeeld vijf deelnemers; een aantal 
groepjes die ieder een bepaald aspect van het 
thema behandelden; of klassikaal. Zelfs als het 
onderwerp door een klein groepje is behandeld 
kan de hele klas meedoen in de discussie over 
welke actie te ondernemen. Iedere leerling kan 
een voorstel doen voor een bepaalde actie en 
die opschrijven en in een doos doen. De leraar 
bundelt overlappende ideeën. De klas wordt dan 
ingedeeld in twee gelijke groepen (als er een 
oneven aantal leerlingen is kan een leerling de 
tijd bijhouden of assistent zijn). Er wordt ruimte 
in de klas vrijgemaakt om stoelen in twee kringen 
te zetten: een binnenste kring en een buitenste 
kring. De stoelen in de twee kringen staan 
tegenover elkaar.

De leraar deelt stukjes papier uit waar een of 
twee mogelijk te ondernemen acties op staan aan 
iedere leerling in de binnenste kring. De leerlingen 
bespreken binnen twee minuten hun actie met de 
leerling die tegenover ze zit in de buitenste kring. 
Daarna schuiven de leerlingen in de buitenste 
kring een stoeltje door naar links. De leerling 
bespreekt zo zijn actie met drie tot vijf andere 
leerlingen, afhankelijk van hoeveel ideeën er zijn. 
Klassikaal wordt vervolgens overlegd over welke 
acties de voorkeur hebben.

17
Mepham, B. (2005). Bioethics. Oxford: Oxford University 
Press.
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tabel S3 — Ethische matrix voor antibioticagebruik in de veeteelt

Boeren Hun inkomen en 
leefomstandigheden 
gaan vooruit.

Kunnen hun eigen 
keuzes maken over 
de omstandigheden 
waaronder ze hun vee 
antibiotica geven.

Kunnen hun producten 
onder een eerlijke prijs 
op de markt brengen, 
afhankelijk van eerlijke 
wetten en praktijken.

Respect voor Welzijn Autonomie Eerlijkheid

Consumenten Ontvang vlees 
afkomstig van gezond 
vee.

Kunnen zelf kiezen 
welke voedingsmiddelen 
ze kopen.

Er is voedsel 
beschikbaar voor de 
hele bevolking.

Vee Recht op een gezond 
leven en zo min mogelijk 
leed.

Worden niet beperkt in 
hun natuurlijke manier 
van leven, zoals grazen, 
slapen.

Behandeld als 
autonome denkende 
wezens, en niet enkel 
als producten waarmee 
de boer zijn winst 
vergroot.
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