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Burgerschapscompetenties onderdeel van de beroepsvorming en 
ontwikkeling beroepsidentiteit? 

Voor wij ingaan op de stelling willen wij eerst de uitgangspunten en de positie van  burgerschap 
binnen het mbo en het Nova College schetsen. 

Binnen de WEB (Wet Educatie & Beroepsonderwijs) is een burgerschapskwalificatie voor het mbo 
vastgelegd. Het mbo moet de cursisten voorbereiden op functioneren in de maatschappij (SBB,2012). 
Burgerschap wordt omschreven als het kunnen en willen deelnemen aan het politieke en publieke 
domein. Van cursisten opleiden tot een kritische burger is via economische redzaamheid de focus de 
laatste jaren op het stellen van waarden en normen komen te liggen (Van de Venne & Furhri 
Snethlage, 2011). Volgens de MBO-raad (2011) is het samen met loopbaan oriëntatie en –
ontwikkeling belangrijk voor het vormen van de cursist. In alle kwalificatiedossiers is het document 
kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap opgenomen. Dat betekent dat de mbo’s een 
resultaatverplichting voor het onderwijsaanbod op het gebied van loopbaan en burgerschap hebben 
en de leerlingen een inspanningsverplichting hebben om actief deel te nemen aan het 
onderwijsaanbod. 

In de nieuwe OCW kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap (Ministerie van OCW, 2012) worden 
de 4 dimensies van burgerschap beschreven: politiek-juridisch, economisch, sociaal-maatschappelijk 
en vitaal burgerschap. De politiek-juridische dimensie gaat over de bereidheid en het vermogen om 
deel te nemen aan politieke besluitvorming op alle niveaus maar gaat ook om actuele issues met 
betrekking tot politiek zoals duurzaamheid, veiligheid, internationalisering, ondernemerschap, 
interculturaliteit en levensbeschouwing. De economische dimensie gaat over het adequaat kunnen 
functioneren op de arbeidsmarkt en binnen een bedrijf alsmede het verantwoord kunnen handelen 
op de consumptiemarkt. De sociaal-maatschappelijke dimensie gaat over het goed kunnen 
functioneren in de eigen woon- en leefomgeving, zorgsituaties en in de school waarbij verschillen en 
culturele verscheidenheid geaccepteerd worden. Vitaal burgerschap gaat over het kunnen zorgen 
voor de eigen gezondheid waarbij het belangrijk is een afstemming te vinden tussen werken, zorgen, 
leren en ontspannen. Volgens Van de Venne & Fuhri Snethlage (2011) komt de laatste jaren de focus 
steeds meer op de sociaal-maatschappelijke dimensie te liggen. 

Voor het Nova College heeft het College van Bestuur op 12 juli 2012 een verantwoordingsdocument 
Loopbaan en Burgerschap vastgesteld. Dit document gaat in op de generieke kwalificatie-eisen, visie 
en beleid, didactische uitgangspunten, aangeboden activiteiten en begeleiding. 
Het Nova College gaat uit van de volgende visie op goed onderwijs: “Onder andere via de dialoog 
jezelf ontwikkelen en ontplooien in een veilige, uitdagende, georganiseerde en contextrijke 
leeromgeving ter voorbereiding van een positie op de arbeidsmarkt, het functioneren in de 
toekomstige maatschappij en/of voor het volgen van een vervolg studie”(Nova College, 2012, blz. 2). 
Daarnaast wil het Nova College de cursist opleiden tot een burger die zich bewust is van zijn 
gedragingen en de effecten daarvan op anderen en zijn rol als werknemer in een pluriforme 
maatschappij. Het Nova College wil dat de cursist groeit en zich ontwikkelt, zelfvertrouwen krijgt, 
zelfstandig wordt en zichzelf leert kennen (Nova College, 2012). 



 
In het Verantwoordingsdocument LB worden de richtlijnen van het Nova College samengevat als 
volgt omschreven: Voor Burgerschap wordt er gebruik gemaakt van de uitgeversmethode “Connect”, 
wat per dimensie verschillende projecten bevat. Er is een ladekast op portal met Nova brede 
prestaties en er kunnen projectweken ingezet worden. Daarnaast vinden er activiteiten plaats rond 
Sport op Maat in het kader van Vitaal Burgerschap. Voor loopbaan is er ook “Connect” beschikbaar 
maar is er een scala aan andere activiteiten denkbaar zoals oriëntatietrajecten, excursies, gastlessen 
en terugkomdagen BPV. 
 
De begeleiding bij activiteiten gericht op burgerschap liggen bij de LB-docent en 
studieloopbaanbegeleider. De studieloopbaanbegeleider is verantwoordelijk voor de 
loopbaanbegeleiding. De cursist moet hiervoor bewijsstukken verzamelen in een portfolio waarop 
regelmatig feedback gegeven wordt door de begeleidend docent. De verantwoordelijkheid ligt bij het 
hele onderwijsteam, alsmede de zorg voor de behoefte aan goed gekwalificeerde docenten. Hiertoe 
zal het Nova College continue deskundigheidsbevordering aanbieden. 
  
De stelling luidt: 

De burgerschapsprogramma’s moeten een onderdeel vormen van de 
beroepsvorming en de ontwikkeling van de beroepsidentiteit van de 
deelnemers. 

Lawy en Biesta (2006) spreken van twee visies op burgerschap, de burgerschap als uitkomst en de 
burgerschap als praktijk. Bij burgerschap als uitkomst heeft het onderwijs tot taak cursisten bepaalde 
kennis, vaardigheden en houdingen bij te brengen. Volgens de tweede visie, burgerschap als praktijk, 
staat de leefwereld van jongeren centraal. Hieraan wordt vormgegeven door dagelijks deel te nemen 
aan het maatschappelijke leven. Cursisten zijn burgers en leren de wereld kennen en begrijpen door 
het handelen in reële situaties. Het onderwijs moet bij burgerschapsvorming dus 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. De alledaagse leefwereld moet het 
aangrijpingspunt zijn (Biesta, 2006).  Het gaat om de competenties die de cursisten “nu” nodig 
hebben om te kunnen functioneren als burger. Op basis van de alledaagse burgerschapservaringen 
kunnen ze dan reflecteren (Ten Dam, Geijsel, Reumerman & Ledoux, 2010). 

Het mbo moet de activiteiten differentiëren naar de verschillende doelgroepen waardoor de 
activiteiten aansluiten bij het niveau, de belevingswereld en de achtergronden van de studenten. 
Uit onderzoek blijkt echter dat deelname aan het beroepsonderwijs tot een lagere maatschappelijke 
participatie leidt dan deelname aan het algemeen vormend onderwijs, zoals het vwo. Hoe lager 
jongeren opgeleid zijn, hoe minder zij zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor de 
samenleving. Bij lagere schooltypen ligt het accent op aanpassing, bij leerlingen in het avo op 
zeggenschap (Van de Venne & Furhri Snethlage, 2011). Ook Volman (2011) haalt in haar oratie een 
onderzoek van Lenie van den Bulk aan, waaruit blijkt dat vwo-leerlingen zich zagen als mensen die 
een bijdrage aan de samenleving leveren. Vmbo-leerlingen zagen deze rol niet voor zichzelf. Is de rol 
die het mbo opgelegd krijgt, dan wel wenselijk?  Ja, want laten we niet vergeten dat 
burgerschapsontwikkeling niet los staat van de taalontwikkeling en de beroepsontwikkeling en in 



perspectief dient te staan van de beroepsidentiteit (Van de Venne & Furhri Snethlage, 2011). Dit 
houdt in dat er voor elk beroep gekeken moet worden naar een eigen invulling.  
 
We moeten echter ook niet uit het oog verliezen dat leren, loopbaan en burgerschap zowel over het 
onderscheid als over de samenhang tussen de beroepskwalificerende en socialiserende functie van 
het mbo gaat. Ons onderwijs is op dit moment gericht op het meten van resultaten. Van de Venne & 
Furhri Snethlage (2011) merken dan ook op dat bij veel scholen de aandacht naar het ontwikkelen 
van een meetinstrument gaat. Voor docenten en bestuurders geeft dit houvast. Er moet echter niet 
uit het oog verloren worden dat het probleem veelal ligt bij de inhoud van burgerschap. De vraag is 
of je dit kunt meten en of je het behalen van het diploma af mag laten hangen van het resultaat. De 
diplomabeslissing vindt plaats op basis van het voldoende inzichtelijk kunnen maken van de 
inspanningsverplichting van burgerschap en loopbaan. Wanneer de drie aspecten in elke activiteit 
aan de orde zijn geweest en dit inzichtelijk is op basis van opdrachten, projecten en toetsen dan is er 
volgens de MBO-raad (2011) sprake van leerwinst en wordt dit als één geheel op de resultatenlijst 
vermeld naast de kerntaken van de beroepsgerichte kwalificatie en naast de generieke eisen ten 
behoeve van Nederlands en rekenen. Bij het Nova College komt het regelmatig voor dat leerlingen 
het diploma later behalen omdat nog niet (volledig) voldaan is aan de verplichte deelname aan Sport 
op Maat binnen het domein Vitaal Burgerschap en wordt er dus voornamelijk gemeten. 
 
Hoe gaan het Nova College en onze teams daadwerkelijk met leren, loopbaan en burgerschap om? 
De differentiatie die het Nova College maakt, is door het programma voor niveau 2 grotendeels te 
structureren en voor niveau 4 een groter beroep te doen op de zelfstandigheid van de cursist. Bij 
niveau 4 moet eigen keuzemogelijkheden in activiteiten gestimuleerd worden.  
 
Binnen de Unit Economie en meer specifiek het team Marketing ligt er voor alle niveau 4 opleidingen 
hetzelfde plan. In leerjaar 1 is er het eerste half jaar 2 uur per week BUCO 
(burgerschapscompetenties) en 2 uur per week SLB (studieloopbaanbegeleiding) opgenomen in de 
lessentabel. Bij BUCO worden opdrachten gegeven op het gebied van het sociaal, economisch en 
politiek gebied. Loopbaanleren hoort bij  SLB. De lesmethode “Connect” is hier leidend in plaats van 
ondersteunend te zijn. Er wordt niet gericht naar de beroepscontext gekeken. Bij BUCO is er globaal 
afstemming over de inhoud geweest. Voor SLB is er wel afgesproken welke onderwerpen uit Connect 
naar voren moeten komen, maar is geen specifieke planning. Aangezien er alleen al in het team 
Marketing vijf studieloopbaanbegleiders voor leerjaar 1 zijn, zorgt dit ervoor dat elke klas wat anders 
doet en er behoefte is aan vastere plannen zonder dat iedere slb’er zelf het wiel moet uitvinden. 
Alleen opdrachten uit “Connect” maken is volgens ons niet zinvol, er moeten gesprekken op gang 
komen over de beroepscontext en burgerschap. Door roosterproblemen en overvolle lesroosters is 
een overleg over de inhoud  tot op heden niet gelukt en rommelen alle slb’ers door. Daarnaast 
worden er in periode 2, 1 uur en periode 3, 2uur begeleidingsuren voor de BPV gegeven, ter 
voorbereiding op de BPV in periode 4.  
De niveau 2 opleiding administratief medewerker binnen de unit Economie kent een zelfde 
problematiek als bij de niveau 4 opleiding. De burgerschapscompetenties zijn ondergebracht in het 
vak BUCO. Een gedeelte van de competenties wordt in een lesvorm verzorgd. Er zijn afspraken over 
de onderwerpen gemaakt, maar de invulling is grotendeels aan de docent. Er is per locatie één 
docent die de lessen verzorgd. Overleg over de locaties heen vindt weinig plaats en vaak is er dan 
geen ruimte en tijd om dieper op de inhoud van de Burgerschapscompetenties in te gaan. Net als bij 



niveau 4 is het de bedoeling om Connect ondersteunend te gebruiken. In hoeverre de opdrachten uit 
Connect leidend zijn, hangt van de SLB’er af. Vaak is het zich niet aan de normale omgangsvormen 
kunnen houden thema van gesprek bij de SLB-lessen. Halverwege het schooljaar wordt het zoeken 
naar een BPV-plaats het belangrijkste thema. In de grote lijnen zijn er afspraken over onderwerpen 
gemaakt, maar in de waan van de dag komt hier vaak niets van terecht. Er is wel vraag naar een 
betere rode draad om de leerlingen goed voor te bereiden op de toekomst en vooral ook om ze meer 
bewust te maken van de waarden en normen en welke situatie welk gedrag vraagt. Voor het komend 
schooljaar gaat een aantal docenten onderzoeken of de methode “leefwereld”, die binnen het Nova 
College ook bij de unit Zorg en Welzijn op niveau 2 gebruikt wordt, bruikbaar is.  
 
Naast de lessen is er voor alle niveaus in het eerste leerjaar ruimte voor één of twee grote projecten 
rondom BUCO, die in de twee toetsweken gehouden worden. De projecten zijn rondom een thema. 
In het project ‘Van droom naar daad’ krijgen de leerlingen de kans om rondom een goed doel een 
inzamelingsactie te organiseren. Zij moeten dit vanaf de basis regelen. Na een grote presentatie van 
alle groepen krijgen een aantal groepen de kans om hun plan tot uitvoer te brengen. Afgelopen jaar 
presteerden zowel  de niveau 2  als de niveau 4 groepen tijdens de projecten erg goed. Helaas zijn de 
plannen niet ten uitvoer gebracht.  
 
Bij het Nova College ligt er een  verantwoordingsdocument (2012) wat handen en voeten kan geven 
aan teams/studieloopbaanbegeleiders voor het maken van een goed werkplan ter ontwikkeling van 
de beroepsidentiteit van de leerlingen. Wij zetten echter zelf vraagtekens bij het verplichte gebruik 
van de methode “Connect”. Het geeft een houvast, maar moet binnen de diverse opleidingen slechts 
als ondersteuning dienen. In de praktijk zien wij dat bij de unit Economie de methode de handleiding 
wordt. De studieloopbaanbegeleiders zijn niet op de hoogte van het bestaan van het 
Verantwoordingsdocument en ervaren dus geen ”zichtbare” handen en voeten. Wij hebben 
geconstateerd dat in beide teams  er geen verdere invulling aan het Verantwoordingsdocument klaar 
ligt. De vele betrokken docenten zijn grotendeels op hun eigen manier bezig, waardoor naar onze 
mening niet alle aspecten uit het Verantwoordingsdocument aan bod komen. Scholing is beperkt en 
veelal op eigen initiatief. Laten wij als LD-docenten hier het voortouw nemen en ervoor zorgen dat er 
binnen onze Unit Economie gesproken wordt over de burgerschapscompetenties. Op basis van visie 
kan dan een goed werkplan komen voor LB waarin ook aandacht geschonken wordt aan verder 
professionalisering van alle betrokken LB-docenten en studieloopbaanbegeleiders. 

In essentie zijn wij het eens met deze stelling dat burgerschapsprogramma’s een onderdeel moeten 
vormen van de beroepsvorming en de ontwikkeling van de identiteit van onze deelnemers maar in 
onze ervaringen is dit in de praktijk niet altijd haalbaar. De lessen worden niet vanuit een visie op de 
burgerschap en het beroep gegeven, maar richten zich veelal op het voldoen aan de eisen. Volgens 
Volman (hoorcollege, november 2012) moet beroepstrots de bron van burgerschapsvorming zijn. 
Laten wij dit in gedachten houden bij wat de uitgangspunten van het mbo moeten zijn. Laat het niet 
een “vergaarbak” worden van alles “wat het onderwijs moet doen”. Laten wij een visie ontwikkelen. 
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