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3.  Beroepstrots als bron voor burgerschap 
(onderzoek) 



 
 

1. De pedagogische opdracht van 
het onderwijs 

 
 

wat versta je eronder? 
Hoe ben je er in je lessen mee bezig? 



Hoe is de pedagogische opdracht te 
plaatsen? 

Onderwijssociologie: functies van het 
onderwijs 

•  Kwalificatiefunctie 
•  Selectiefunctie 
•  Integratie / socialisatiefunctie 

Pedagogische taak 



Hoe is de pedagogische opdracht te 
plaatsen? 

Functies van onderwijs vlgs. Biesta: 
 
•  Kwalificeren 
•  Socialiseren 
•  Personaliseren / persoonsvorming 

  Pedagogische taak van het onderwijs 



Accenten in onderwijsbeleid in NL 

•  ’70: persoonlijke, maatschappelijke en culturele vorming van 
leerlingen 

•  ’80: voorbereiding op de arbeidsmarkt (back to basics) 

•  ’90: opnieuw aandacht voor brede maatschappelijke doelstelling 
à 1992: Minister Ritzen: Nota ‘De pedagogische opdracht van het 

onderwijs. Een uitnodiging tot gezamenlijke actie’ 

•  ’00: sociale competentie en burgerschapsvorming 
à 2005:  wetsvoorstel Bevordering actief burgerschap en sociale 

integratie à wettelijke regeling m.i.v. 1 februari 2006 

à  ’10: ?? 

 (zie Ria Bronneman-Helmers en Elke Zeijl in SCP rapport 
‘Betrekkelijke Betrokkenheid’) 



Leeman & Wardekker (2004): 
pedagogische kwaliteit 

Interpretaties van ‘de pedagogische opdracht’: 
 
•  Disciplinering: waarden en normen 

–  Gaat het om ‘brave burgers’ / fatsoen? 
–  Kunnen waarden wel overgedragen worden? 

•  Zorg: een veilig leerklimaat 
–  Losgekoppeld van leerinhoud 
–  Liever ook leren omgaan met onveiligheid en 

onzekerheid 
 



Leeman & Wardekker (2004) 

Bredere definitie: pedagogische kwaliteit 
 
à pedagogische opdracht: de ontwikkeling van leerlingen 

tot autonoom en verantwoordelijk deelnemer aan de 
samenleving met kwaliteit te laten verlopen  

 (competente mensen die het gevoel hebben dat ze iets te bieden 
hebben aan de samenleving en die bereid zijn dat op een 
kritische manier te doen) 

 
à pedagogische kwaliteit: leerling erkennen als actuele en 

potentiële deelnemer aan maatschappelijke praktijken en 
gemeenschappen (= als burger) 

 
 



•  Vaak slagen we er niet in leerlingen/studenten te laten 
ervaren dat wat ze op school doen en leren relevant 
(betekenisvol) is voor hun eigen leven en toekomst = 
onderwijs met een geringe pedagogische kwaliteit 

•  De pedagogische opdracht is geen ‘extra’ taak, maar 
hoort tot de kern van waar onderwijs om draait: bijdragen 
aan de ontwikkeling van leerlingen 

•  Pedagogische kwaliteit is niet te scheiden van de 
vakinhoud die je onderwijst 



Belang van de pedagogische opdracht 
anno 2012 

•  Scholen krijgen steeds meer opvoedende taken 
toegeschoven 

•  Scholen krijgen een taak toegekend in het 
bevorderen van sociale cohesie 

•  De school heeft de zorg voor alle leerlingen: 
inclusief onderwijs  

•  Etnisch-culturele en religieuze diversiteit is 
blijvend kenmerk van de samenleving 

•  Eigen verantwoordelijkheid krijgt meer nadruk in 
de samenleving 



Belang van de pedagogische 
opdracht anno 2012 

Giddens, Beck: Individualisering  
-  Traditionele verbanden hebben kracht verloren   
-  Verlies van sociale cohesie   
-  Normatieve autonomie 
  

à meer vrijheid om je eigen leven vorm te geven, 
maar ook de onzekerheid van het ontbreken van 
gebaande paden en de last van het moeten 
kiezen 

à Taak voor het onderwijs om jongeren daarbij te 
ondersteunen 



Oratie 2011: kennis van betekenis 

•  Kun je zien als: 
–  kritiek op pedagogische opdracht als extra en 

losstaand van de rest van onderwijsdoelen en –
inhouden 

–  voorstel voor een invulling van (geïntegreerde) 
pedagogische kwaliteit: betrokkenheid als kwaliteit 
van leerprocessen en leerresultaten 

•  Aanleiding: drastisch veranderde toon in 
spreken over onderwijs – waar blijft ruimte voor 
pedagogische kwaliteit? 



Kwaliteit van de lessen 

op scholen neemt af 

Examenresultaten te laag 

Nederland doet het niet goed op 

de PISA-ranglijst 

Groei economie 
stokt door slecht 
onderwijs 

Strengere eisen voor het 
eindexamen 

 Kwaliteit 
onderwijs is 
ernstig 
verwaarloosd 



Presteren 
 
 
 
 
 

  is de buitenkant van leren 
 
 



Oratie 
 
•  Hogere leerprestaties: beperkt en riskant ideaal  
•  Wat weten we over betrokkenheid van 

leerlingen?  
–  Betrokkenheid als kwaliteit van leerprocessen 

•  Betrokkenheid als kwaliteit van leerresultaten 
•  Onderzoek 



Hogere leerprestaties Betrokkenheid: 
kwaliteit van 
leerprocessen 

Betrokkenheid:  
kwaliteit van 
leerresultaten 

Burgerschap 

Hogere leerprestaties: een beperkt en riskant ideaal 

 
Beperkt:  

•  Leerprestaties realiseren is maar een deel 
van waar onderwijs voor is en wat scholen 
doen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hogere leerprestaties Betrokkenheid: 
kwaliteit van 
leerprocessen 

Betrokkenheid:  
kwaliteit van 
leerresultaten 

Onderzoek 

 
Riskant 

•  Aandacht gaat weg van wat niet in 
gangbare toetsen tot uitdrukking komt 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hogere leerprestaties Betrokkenheid: 
kwaliteit van 
leerprocessen 

Betrokkenheid:  
kwaliteit van 
leerresultaten 

Hoe verder? 
 

 
 
Riskant 

•  Nadruk op ‘kernvakken’ die van 
economisch nut zijn 
à gezapige koeien? 

Zie ook Martha Nussbaum –  
‘niet voor de winst’ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hogere leerprestaties Betrokkenheid: 
kwaliteit van 
leerprocessen 

Betrokkenheid:  
kwaliteit van 
leerresultaten 

Onderzoek 

 
Riskant 

•  Strategisch gedrag van scholen, leerlingen, 
ouders 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hogere leerprestaties Betrokkenheid: 
kwaliteit van 
leerprocessen 

Betrokkenheid:  
kwaliteit van 
leerresultaten 

Onderzoek 

Hogere leerprestaties: een beperkt en riskant ideaal 

Beperkt:  
•  Leerprestaties’ realiseren is maar een deel 
van waar onderwijs voor is en wat scholen 
doen 
 

Riskant 
•  Aandacht trekt naar wat in gangbare toetsen  
  tot uitdrukking komt 
•  Gezapige koeien 
•  Strategisch gedrag van scholen, leerlingen,  
   ouders 
•  Leerlingen 
          ▪ die gericht zijn op eigen succes  
          ▪ die leren als zinloos ervaren 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hogere leerprestaties Betrokkenheid: 
kwaliteit van 
leerprocessen 

Betrokkenheid:  
kwaliteit van 
leerresultaten 

Onderzoek 

Wat weten we over ‘betrokkenheid’ van leerlingen ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aspecten van betrokkenheid: 
(Fredricks, Blumenfeld & Paris, 2004) 
 
•   gedragsmatig 
•   emotioneel 
•   cognitief 
 
 
 Twee tradities: 
 
•  onderzoek naar betrokkenheid bij school als instelling 
•  onderzoek naar betrokkenheid bij schooltaken: leermotivatie 

 

à wel te onderscheiden maar niet te scheiden 
à resultaat van interactie individu – omgeving 

 à  beïnvloedbaar 



Hogere leerprestaties Betrokkenheid: 
kwaliteit van 
leerprocessen 

Betrokkenheid:  
kwaliteit van 
leerresultaten 

Onderzoek 

Betrokkenheid bij de school als instelling 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hogere leerprestaties Betrokkenheid: 
kwaliteit van 
leerprocessen 

Betrokkenheid:  
kwaliteit van 
leerresultaten 

Onderzoek 
 

Betrokkenheid bij schooltaken: leermotivatie 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hogere leerprestaties Betrokkenheid: 
kwaliteit van 
leerprocessen 

Betrokkenheid:  
kwaliteit van 
leerresultaten 

Onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hogere leerprestaties Betrokkenheid: 
kwaliteit van 
leerprocessen 

Betrokkenheid:  
kwaliteit van 
leerresultaten 

Onderzoek 
 

1. Kennis en vaardigheden als middelen om om te 
gaan met vragen 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hogere leerprestaties Betrokkenheid: 
kwaliteit van 
leerprocessen 

Betrokkenheid:  
kwaliteit van 
leerresultaten 

Onderzoek 

2. Betrokkenheid bij vakinhouden: meedenken over 
vragen en problemen – meewerken aan oplossingen 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hogere leerprestaties Betrokkenheid: 
kwaliteit van 
leerprocessen 

Betrokkenheid:  
kwaliteit van 
leerresultaten 

Hoe verder? 

3. Leren door participeren in sociale praktijken 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individueel verwerven van kennis 
en vaardigheden à steeds beter 
participeren in sociale praktijken 



Hogere leerprestaties Betrokkenheid: 
kwaliteit van 
leerprocessen 

Betrokkenheid:  
kwaliteit van 
leerresultaten 

Hoe verder? 
 

3. Leren door participeren in sociale praktijken 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hogere leerprestaties Betrokkenheid: 
kwaliteit van 
leerprocessen 

Betrokkenheid:  
kwaliteit van 
leerresultaten 

Onderzoek 
 

3. Leren door participeren in sociale praktijken 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hogere leerprestaties Betrokkenheid: 
kwaliteit van 
leerprocessen 

Betrokkenheid:  
kwaliteit van 
leerresultaten 

Onderzoek 

4. Zelf van betekenis zijn 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hogere leerprestaties Betrokkenheid: 
kwaliteit van 
leerprocessen 

Betrokkenheid:  
kwaliteit van 
leerresultaten 

Onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hogere leerprestaties Betrokkenheid: 
kwaliteit van 
leerprocessen 

Betrokkenheid:  
kwaliteit van 
leerresultaten 

Onderzoek 

Betrokkenheid bovenaan de ladder en onderaan de 
ladder 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hogere leerprestaties Betrokkenheid: 
kwaliteit van 
leerprocessen 

Betrokkenheid:  
kwaliteit van 
leerresultaten 

Hoe verder? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hogere leerprestaties + Betrokkenheid als    
    kwaliteit van 
    leerprocessen 

+ Betrokkenheid als 
   kwaliteit van 
   leerresultaten 



Hogere leerprestaties Betrokkenheid: 
kwaliteit van 
leerprocessen 

Betrokkenheid:  
kwaliteit van 
leerresultaten 

Onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek: Beroepstrots als bron voor burgerschap  
 

Burgerschapsvorming in het vmbo:  
 
Oriëntatie op de wereld van arbeid en beroep is  belangrijke taak vmbo 
 
Leren via stages in de beroepspraktijk en in gesimuleerde 
beroepscontexten  
à leerlingen komen in aanraking met situaties die een appel doen op 
burgerschapscompetenties; beroepscontexten zijn burgerschapspraktijken 
à situaties die geschikt zijn om aandacht te besteden aan 
burgerschapsvorming dienen zich als vanzelfsprekend aan 

In hoeverre en op welke wijze worden deze situaties door leraren herkend 
en aangegrepen? 



Hogere leerprestaties Betrokkenheid: 
kwaliteit van 
leerprocessen 

Betrokkenheid:  
kwaliteit van 
leerresultaten 

Onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 ‘Welke burgerschapsdoelen streven 
leraren in de beroepsgerichte vakken in 
het vmbo na voor hun leerlingen en welke 
aanpak hanteren ze daarbij?’  



Hogere leerprestaties Betrokkenheid: 
kwaliteit van 
leerprocessen 

Betrokkenheid:  
kwaliteit van 
leerresultaten 

Onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Onderwijsdoelen voor burgerschapsvorming vaak nogal verheven 
geformuleerd, abstract, ver verwijderd van het leven van leerlingen 
(actief burgerschap, kritische participatie) 

•  ‘Sociale taken’ die representatief zijn worden voor de 
burgerschapspraktijken van jongeren (Ten Dam, Geijsel, 
Reumerman & Ledoux, 2010):  
–  democratisch handelen,  
–  omgaan met conflicten,  
–  omgaan met verschillen, 
–   maatschappelijke verantwoord handelen 

•  Burgerschapsvorming moet gebruik maken van de 
burgerschapservaringen van jongeren: sociale situaties die zich in 
het dagelijks leven van jongeren voordoen en waarin ze als burgers 
moeten kunnen handelen (Biesta) 



Hogere leerprestaties Betrokkenheid: 
kwaliteit van 
leerprocessen 

Betrokkenheid:  
kwaliteit van 
leerresultaten 

Onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Burgerschapsvorming: ontwikkeling van 
het denken van de leerling over de plek 
die hij of zij in relatie tot anderen en de 
samenleving wil en kan innemen en het 
handelen in het verlengde daarvan (ligt 
dicht bij identiteitsontwikkeling)  



Hogere leerprestaties Betrokkenheid: 
kwaliteit van 
leerprocessen 

Betrokkenheid:  
kwaliteit van 
leerresultaten 

Onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Typen burgerschapsvorming: 

•  Westheimer en Kahne (2004): vorming voor  
–  persoonlijk verantwoordelijk burgerschap 
–  participerend burgerschap  
–  burgerschap op sociale rechtvaardigheid gericht 

•  Veugelers (2007):  
–  aanpassingsgericht 
–  individualiserend  
–  kritisch-democratisch 



Hogere leerprestaties Betrokkenheid: 
kwaliteit van 
leerprocessen 

Betrokkenheid:  
kwaliteit van 
leerresultaten 

Onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Ten Dam en Volman (2003): sociale competentie krijgt in vmbo 
andere invulling dan in havo/vwo: 
–  havo/vwo: zelfstandig en kritisch vormgeven aan je leven 

(‘levenskunst’) 
–  Vmbo: leerlingen een ‘reddingsvest’ bieden: ontwikkelen van 

basale sociale vaardigheden  

•  Leenders, Veugelers en de Kat (2008): visie van leraren op 
burgerschap en hun doelen:  
–  vmbo: combinatie van sociale betrokkenheid en discipline 

(aanpassingsgericht) 
–  havo/vwo: accent op kritisch denken en autonomie 



Hogere leerprestaties Betrokkenheid: 
kwaliteit van 
leerprocessen 

Betrokkenheid:  
kwaliteit van 
leerresultaten 

Onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoeksopzet: 
•  vijftien leraren uit verschillende sectoren 

(Techniek, Zorg en Welzijn, Handel en 
Administratie) 

•  Interviews (+ observaties) 
– doelen en aanpak op het gebied van 

arbeidsoriëntatie (impliciete of expliciete 
burgerschapsdoelen) 

– aandacht voor burgerschap 



Hogere leerprestaties Betrokkenheid: 
kwaliteit van 
leerprocessen 

Betrokkenheid:  
kwaliteit van 
leerresultaten 

Onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

In welke mate zijn leraren gericht op burgerschapsdoelen?  
 
•  geen enkele leraar benoemde in het interviewgedeelte over arbeids- 

en beroepsoriëntatie expliciet het bevorderen van (aspecten van) 
burgerschap 

•  wel noemden de meeste leraren doelen die betrekking hebben op 
de ontwikkeling van de leerling in relatie tot anderen en de 
samenleving 

•  op expliciete vraag naar burgerschapsvorming: varierend van 
‘vanzelfsprekend aspect’ tot ‘nooit bij stilgestaan’ 



Hogere leerprestaties Betrokkenheid: 
kwaliteit van 
leerprocessen 

Betrokkenheid:  
kwaliteit van 
leerresultaten 

Onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke burgerschapsdoelen? 
 
•  4 sociale taken weinig genoemd, maatschappelijk verantwoord 

handelen het vaakst genoemd (invulling sectorafhankelijk) 
•  docenten techniek noemen meeste burgerschapsdoelen 
•  zaken die niet direct zijn onder te brengen bij vier sociale taken, 

maar die wel te maken hebben met de relatie van de leerling tot 
anderen en/of de samenleving (opvoedende taak): 
–  leerlingen ‘helpen een plekje vinden in de maatschappij dat 

past’ 
–  nodig (naast vakkennis en –vaardigheden): zelfkennis en inzicht 

in eigen capaciteiten, werkhouding en beroepshouding: 
•  Bijv.  goed omgaan met collega’s, de klanten en de natuurlijke omgeving, 

samenwerken met verschillende mensen en binnen gezagsverhoudingen.  

•  Aanpassingsgericht? Disciplineren? Reddingsvest? 



Hogere leerprestaties Betrokkenheid: 
kwaliteit van 
leerprocessen 

Betrokkenheid:  
kwaliteit van 
leerresultaten 

Onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  De kracht van het beroepsonderwijs is dat die sociale taken niet 
losgezongen zijn van een levensechte context en binnen het bereik 
van de school liggen.  

•  Accent ligt aanpassing, actief meedoen  en algemeen fatsoen. 

•  Reflectie: zelfbeoordeling in het licht van de gangbare werkhouding 
en het voldoen aan de eisen van de opdrachten.  

•  Leraren spreken leerlingen niet aan op kritisch werknemerschap en 
reflectie over wat je werk in de samenleving betekent. 



Hogere leerprestaties Betrokkenheid: 
kwaliteit van 
leerprocessen 

Betrokkenheid:  
kwaliteit van 
leerresultaten 

Onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar ook: ‘aanpassing’ aan de normen van het beroep: 
•  Willen liefde voor het vak, beroepstrots, wens om mooie dingen te 

maken/doen en dat goed te doen op leerlingen overbrengen.  
•  Beroepstrots reikt verder dan de kwaliteit van het product; ook 

manier waarop product samen met anderen en op maatschappelijk 
verantwoorde wijze tot stand komt (discipline, teamgeest, 
collegialiteit) 

•  Discipline: niet: ‘doen wat je gezegd wordt’, maar: leren 
‘volhouden, ook als het moeilijk is of inspanning vraagt’ 

•  Norm is norm van de vakman, die leerlingen zich eigen moeten 
maken om volwaardig deel uit te kunnen maken van de 
beroepsgroep  

•  Bij docenten zorg en welzijn en bij docenten handel en administratie 
komt een dergelijke beroepstrots nauwelijks voor – waarom? 



Hogere leerprestaties Betrokkenheid: 
kwaliteit van 
leerprocessen 

Betrokkenheid:  
kwaliteit van 
leerresultaten 

Onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Cruciaal: gevoel dat het uitmaakt hoe goed je je werk doet en zien 
wat je werk kan betekenen voor anderen en de samenleving 

•  burgerschap in relatie tot beroepen: jezelf blijven motiveren een 
bijdrage te leveren en die en je eigen verhaal daarover blijven 
herzien; zoeken naar je beroepstrots en morele waarden in de 
uitoefening van je beroep (incl. zorg voor jezelf)  

•  Dit is waar de geïnterviewde leraren in hun dagelijks werken met 
hun leerlingen mee bezig zijn, maar niet bewust uitgesproken in 
termen van burgerschapsvorming 



Hogere leerprestaties Betrokkenheid: 
kwaliteit van 
leerprocessen 

Betrokkenheid:  
kwaliteit van 
leerresultaten 

Onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Sennett (2008, ‘De ambachtsman’): perspectief op de relatie 
tussen burgerschap en vakmanschap: pleit voor een herwaardering 
van vakmanschap, en deugden zoals betrokkenheid, toewijding, 
geduld, zelfsturing, kameraadschap en kwaliteit willen leveren 

•  Vakmanschap (ambachtelijkheid): vormt een basis voor goed 
burgerschap: kennis, vaardigheid, betrokkenheid, 
oordeelsvermogen, verlangen om een taak goed uit te voeren, in 
combinatie met de morele vraag waarom die taak voor het 
samenleven van belang is 

•  Goed vakmanschap is volgens Sennett voor iedereen bereikbaar; 
ambachtelijke vaardigheden zijn niet beperkt tot een elite à er 
schuilt een goed vakman en dus een goed burger in iedereen.  



Hogere leerprestaties Betrokkenheid: 
kwaliteit van 
leerprocessen 

Betrokkenheid:  
kwaliteit van 
leerresultaten 

Onderzoek 

 

 

 

 

 

 

 

 

à  nieuwe conceptualisering van burgerschapsvorming: leren voor een 
beroep kan, als dat gepaard gaat met het ontwikkelen van 
ambachtelijkheid en beroepstrots, een plek voor 
burgerschapsvorming zijn. Het is aan de leraar om er ook expliciet 
burgerschapsvorming van te maken 

à Beroepstrots als een bron voor burgerschapsvorming 


