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Zo krijg je dus aandacht

Over het effect van aandachtsrichters voor 
het vak godsdienst/levensbeschouwing

PAULINE WESEMAN

In het lokaal staat een fragment klaar uit het BNN-programma Try before you 
die. De binnentredende leerlingen herkennen het meteen en gaan snel zitten. 
Presentator Valerio laat zijn wens in vervulling gaan door bij de chique 
servieswinkel Villeroy & Boch het duurste servies uit de schappen te trekken. De 
leerlingen zijn geschokt en lachen. Daarna vraagt de docent de leerlingen wat zij 
per se willen doen voor hun dood en legt zij een relatie met de vijf zuilen, de 
plichten die moslims willen volbrengen voor zij sterven. In dit artikel ga ik in op 
aandachtrichters, zoals dit filmpje, in het vak GL en hun effect: het verhogen van 
de motivatie en het leerproces van leerlingen.

Het is een open deur: een goed begin is het halve werk. Toch wordt die deur in 

het onderwijs helaas te weinig ingetrapt. Wie aan het begin van de les de aan-

dacht weet te pakken, heeft daar de hele les profijt van. Leerlingen zijn gemo-

tiveerder, betrokkener, enthousiaster, rustiger en de lesstof beklijft ook nog 

eens beter (Ebbens, 2009 en Woolfolk, 2008). Wat wil een docent nog meer? 

Wetende dat dit het ideaal is, is het wonderlijk dat er maar zo weinig literatuur 

bestaat over aandachtsrichters en hoeveel docenten de les gewoon beginnen 

met ‘waar we de vorige keer gebleven zijn’.

Lesstof blijkt motiverend als deze relevant is voor leerlingen, 
betekenis heeft en aansluit bij hun voorkennis.

Leerlingen zijn vaak extra ongemotiveerd voor het vak GL. Het is niet zelden 

een bijvak, de klassen zijn overwegend seculier. Religie - in institutionele vorm 

- lijkt zich te hebben teruggetrokken uit de publieke ruimte. Veel leerlingen 

kijken verbaasd als je ‘nog’ gelooft. In dit tijdsgewricht is het soms een ware 

uitdaging om over religie les te geven.

Wanneer de motivatie voor dit vak verder te zoeken lijkt dan bij andere vakken 

en aandachtsrichters ideale instrumenten blijken om leerlingen te motiveren, 

ligt een verbinding tussen deze twee voor de hand om tot meer relevante les-

sen GL te komen. In mijn afstudeeronderzoek voor de lerarenopleiding Centrum 
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voor Onderwijs en Leren (voorheen IVLOS) onderzocht ik wat effectieve, moti-

verende aandachtsrichters zijn, specifiek voor het vak GL. 

Theoretische achtergronden
In het algemeen blijkt lesstof motiverend als deze relevant is voor leerlingen, 

betekenis heeft en aansluit bij hun voorkennis (Ebbens, 2009 en Woolfolk, 

2008). Dat mensen beter leren als de kennis aansluit bij voorkennis heeft te 

maken met de werking van de hersenen, stelt Ebbens. Als je voorkennis kunt 

activeren, maak je gebruik van reeds beschikbaar ‘geheugen’ en zal de nieuwe 

kennis bij leerlingen eerder beklijven.

Lesstof is daarnaast motiverend als het aansluit bij de interesses, het niveau 

en de leefwereld van leerlingen, als het leuk is, emoties oproept, nieuw is, als 

het nu of later iets oplevert in hun leven, helder, uitdagend en haalbaar is en 

als ze al doende succes ervaren. Het is volgens zowel Woolfolk als Ebbens 

essentieel de leerstof direct pakkend aan te bieden, in de vorm van een aan-

dachtsrichter of starter. Een goede aandachtsrichter legt volgens Ebbens ver-

band tussen voorkennis en lesdoelen, is op alle leerlingen gericht, maakt de 

lesdoelen gemeenschappelijk voor de leerlingen en helpt leerlingen betekenis 

te geven aan de kern van de les. 

Andere literatuur (Flokstra, 2006; Hoogeveen & Winkels, 2009) geeft grofweg 

drie hoofdcategorieën van aandachtsrichters: 1) visualisatie (voorwerp of 

media), 2) een prikkelende, activerende vraag of een anekdote van de docent 

en 3) een aandachtsrichter waarmee leerlingen zelf aan de slag gaan (spel, 

poëzie, vertellen, woordweb). 

Voor een relevante les hoeft een docent GL alleen maar 
de aandacht te richten op wat leerlingen ten diepste 

bezighoudt en raakt, hun leefwereld, hun verhaal.

Relevantie van religie
Voor zowel motivatie van leerlingen als hun leerproces is het dus zaak om 

relevante, betekenisvolle aandachtsrichters te bedenken. Dat maakt alle lessen 

en leren in het algemeen relevant. De relevantie van het vak GL is echter nau-

welijks onderzocht en verdient meer onderzoek. Ik zie daarvoor tal van aan-

knopingspunten in de actualiteit en in leerlingen zelf. 

Allereerst staan de kranten dagelijks bol van religieuze kwesties. Hoezo is religie 

irrelevant? Ten tweede tonen diverse onderzoeken aan dat de individuele religi-

euze beleving onverminderd is, hoe sterk de kerkgang dan wel is teruggelopen. 

Hoeveel virtuele kaarsjes zijn er niet op iPhones gebrand voor de overleden 

Apple-oprichter Steve Jobs? Verder bleek al in 2007 uit het REDCo-onderzoek 
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onder middelbare scho-

lieren dat leerlingen het 

vak GL relevant vinden. 

Ze zijn nieuwsgierig 

naar godsdiensten en 

hopen daarin én in hun 

docent voorbeelden te 

vinden van vreedzaam 

samen leven.

Religies kunnen ten slot-

te ook relevant zijn voor 

het vormen van de per-

soonlijke identiteit. In 

mijn masterthesis toon-

de ik aan dat mensen 

voor het construeren 

van hun identiteit de ander en verhalen nodig hebben om zich aan te spiegelen 

en te ontdekken wat voor hen belangrijk is. De docent GL kan hier een rol in spelen 

door de grote verhalen en religies te vertalen naar het individu in deze tijd.

Zo bekeken gaat het vak GL over de leerlingen zelf, hun leefwereld, hun verhaal. 

Ze zijn hun eigen leerstof. Ze hebben geen voorkennis, ze zíjn hun voorkennis 

en dat is bij voorbaat betekenisvol. Godsdienst saai? Het zou het boeiendste 

vak kunnen zijn, het gaat immers over henzelf. Voor een relevante les hoeft een 

docent GL dus alleen maar de aandacht te richten op wat leerlingen ten diepste 

bezighoudt en raakt, hun leefwereld, hun verhaal. Mogelijkheden te over.

Mohammed in Southpark en andere aandachtsrichters
Welke aandachtrichters zijn nu het meest effectief voor het vak GL? Daarvoor 

experimenteerde ik in een 4-havo klas en een 2-gym klas met aandachtrichters 

in een eigen lessenserie over de islam.

In de les over Mohammeds leven begon ik met een filmpje van de Deense 

Mohammedcartoonrellen uit 2006 gevolgd door een fragment uit de tekenfilm-

serie Southpark over de profeet Mohammed. Deze makers werden bedreigd, de 

klas discussieerde over de reden. Doel van de les was begrijpen hoe heilig 

Mohammed voor moslims is.

De les over de Koran startte met een spelletje waarbij de woorden chatten en 

twitteren vertaald moesten worden in goed Nederlands met dezelfde gevoels-

waarde. Net zoals dat niet mogelijk is, is het vertalen van de Koran als het 

letterlijke woord van God volgens moslims niet mogelijk, was de boodschap. 

Daarna liet ik zien hoe je de Koran niet mag behandelen (door het boek 

Rouw om overlijden Steve Jobs.
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bijvoorbeeld op de grond te leggen en ongewassen aan te raken). Leerlingen 

moesten raden wat ik verkeerd deed. Doel was de waarde van de Koran voor 

moslims te laten zien.

De les over de vijf zuilen begon dus met de eerder beschreven uitzending van 

Try before you die. 

In de les over islamitische stromingen zagen leerlingen in een recent journaal-

item hoe de Amerikaanse predikant Terry Jones de Koran verbrandde en hoe 

dat leidde tot protesten en doden in Afghanistan en waarbij bovendien alle 

westerlingen en joden de dood kregen toegewenst. De klas discussieerde over 

de vraag: doen wij hier in het Westen niet vaak hetzelfde met moslims: iedereen 

over een kam scheren? Daarna werden foto’s van en interviews met uiteenlo-

pende bekende en onbekende moslims, zoals acteurs, schrijvers, rappers en 

ontwerpers, gedemonstreerd om te laten zien dat dé islam niet bestaat.

In de les over de sharia werd een bloederig filmpje van de Partij voor de Dieren 

getoond over ritueel slachten. De politiek discussieerde op dat moment over 

een verbod op onverdoofd ritueel slachten. Doel was om aan te tonen hoe de 

sharia vaak negatief en eenzijdig in het nieuws komt.

De les over overgangsrituelen begon met een ontgroeningsritueel uit de film 

Soldaat van Oranje, als opmaat naar een les over rites de passage in het eigen 

leven en bij moslims.

Het grote geheim van een goede aandachtsrichter is het bedenken 
van wat de dieperliggende emotie is achter het lesdoel.

Effectiviteit aandachtsrichters
Voorafgaand aan de lessenserie werd leerlingen in open vragen gevraagd naar 

hun kennis, beeld en mening met betrekking tot de islam en wat en hoe ze over 

de islam wilden leren. Na de serie werd hun gevraagd naar hun beeld van de 

islam, wat zij zich van de aandachtsrichters konden herinneren, wat de leskern 

volgens hen was en hoe zij de lessen waardeerden.

De meeste leerlingen vonden de lessen leuk, leerzaam, interessant en goed 

aansluiten bij hun belevingswereld. Veruit de meeste leerlingen zeiden dat zij 

door de aandachtsrichter beter begrepen waar de les over ging en dat daardoor 

de lesstof beter bleef hangen.

De visuele aandachtsrichters (boek, filmpje) bleken het effectiefst om de leskern 

te onthouden en de les te waarderen. Ook een spelletje (raadsel) bleek effectief, 

al werd dat minder gewaardeerd, vooral door meisjes. Jongens vonden het 

raadsel aantrekkelijker, ik vermoed door het competitieve element.

Maar voor een effectieve aandachtrichter bleek meer nodig dan alleen de vorm. 

De aandachtsrichter van Valerio in de servieswinkel scoorde zowel 
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qua waardering als effectiviteit het hoogst. Het filmpje verraste volgens de 

leerlingen, sloot in vorm en inhoud aan bij hun leefwereld, riep veel emoties op 

(humor, spanning), was eenduidig en leverde een leuke anekdote op in de 

kantine. Wel bleek cruciaal dat de docent duidelijk de link wist te leggen tussen 

de wensen van de leerlingen en de plichten van moslims. Het filmpje over Sou-

thpark werd daarentegen wel goed gewaardeerd - het sloot aan bij jongeren, 

riep emoties op (humor, spanning en dreiging), was eenduidig, nieuw en actu-

eel en zorgde voor een leuke anekdote -, maar de link met de heiligheid van 

Mohammed was niet duidelijk genoeg overgekomen (uitgelegd) en werd dus 

minder goed onthouden.

Ook het fysiek laten zien hoe je de Koran niet mag behandelen, wierp zijn 

vruchten af. Op zich sluit een dergelijk boek niet aan bij hun leefwereld, maar 

iets doen wat eigenlijk niet mag, trok de aandacht en riep spanning, verbazing 

en emoties op. Datzelfde effect had het filmpje over de Koranverbranding.

Teveel emoties en geweld kunnen averechts werken, bewees het bloederige 

filmpje over de rituele slacht. Voor de havo-jongens - vanaf het begin al meer 

geïnteresseerd in geweld - was deze shariales juist het meest effectief, maar bij 

de andere leerlingen was deze les veel minder effectief. Het filmpje over de 

gepijnigde ‘feuten’ riep dan wel emotie op, maar alleen negatieve. Leerlingen 

vonden het wreed. Ook stond de film uit 1972 en de studententhematiek qua 

beleving te ver van jongeren af.

Het maken van aandachtsrichters dwingt en helpt je als docent 
om een helder lesdoel te bedenken en daaraan vast te houden.

Emotie aan lesdoel verbinden
Het grote geheim van een goede aandachtsrichter is dus het bedenken van wat 

de dieperliggende emotie is achter het lesdoel. Het is met andere woorden goed 

om eerst vast te stellen waar het in een les werkelijk om draait en wat dat 

thema kan betekenen voor leerlingen in hun situatie, want godsdienst, zoals 

eerder vastgesteld, gaat over de leerlingen zelf. Daarna kan de stap gezet wor-

den naar de vorm. Dan blijken visuele aandachtrichters het meest effectief, die 

bovendien aansluiten bij de beleving van jongeren, eenduidig en actueel zijn, 

positieve emoties oproepen als humor en spanning en die een duidelijke link 

leggen met de leerlingen zelf én het lesdoel. Het laatste is een cruciale taak van 

de docent.

Het maken van aandachtsrichters is daarmee ook uitermate nuttig voor de 

docent. Dat dwingt en helpt je om een helder lesdoel te bedenken en daaraan 

vast te houden. Met een goede aandachtsrichter werp je als het ware een rode 

draad uit, die je daarna alleen nog maar hoeft te volgen. Om vervolgens 
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aandachtsrichters te vinden die aansluiten bij de interesses en de gevoelens 

van de leerlingen, zouden docenten er goed aan doen om leerlingen vooraf-

gaand aan een lessenserie te vragen naar hun leerdoelen en visie op het onder-

werp. Dat geeft hen bovendien een gevoel van keuzevrijheid en controle. Ook 

dat werkt motiverend.

Onvergetelijk
Mijn onderzoek - ondanks de kleinschaligheid ervan - toont voor mij het belang 

van aandachtsrichters voor GL aan. Aandachtsrichters zijn effectief voor de 

motivatie en het leerproces, verhogen het plezier en hebben invloed op de 

beeldvorming. Leerlingen dachten bijvoorbeeld na mijn lessenserie islam veel 

positiever over de islam, spraken met meer nuance, kennis en respect. Neem 

het meisje dat met enige verbazing constateerde dat ‘moslims eigenlijk hele 

gewone mensen zijn’.

Een goed begin is het halve werk, een open deur die docenten GL naar ik wens 

vaker in zullen trappen. Hopelijk gaan zij een stap verder en vallen zij met de 

deur in huis om een onvergetelijke indruk te maken, het gaat immers in ons 

vak om de leerlingen zelf, hun leefwereld, hun verhaal.
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