
Studiedag burgerschap
11 oktober 2019



Introductie



Programma
11:15 – 12:15

Deel 1: hoe zien wij burgerschap, burgerschapsvorming en 
burgerschapsonderwijs?

Deel 2: wat leren we door de ontwikkeling van docenten te 
volgen? 

Deel 3: wat dragen we bij aan het onderwijsveld?



Hoe kunnen we in gezamenlijkheid 
onderzoek doen waarin alle belangen 

worden behartigd?

Bron afbeelding: phaos.nl

Op burgerschap in 

het 

beroepsonderwijs

Van de werkplaats

Werkwijze die we 

uitproberen



Doelen van de werkplaats:

• Het ontwikkelen van een onderbouwde en praktische visie 
van de integratie van kritisch denken, burgerschap en 
bildung.

• Het uitgroeien tot een permanente professionele 
leergemeenschap die de ontwikkelde expertises en 
praktijken verduurzaamt en dissemineert.

• Kennisontwikkeling om kritisch denken te integreren in 
de praktijk (incl. professionaliseringsactiviteiten).

• Beschikbaar stellen en door-ontwikkelen van kennis over 
effectieve leerstrategieën en meetinstrumenten voor mbo-
docenten.



Ter duiding:
Werkplaats onderwijsonderzoek:

is een samenwerking tussen mbo, hbo en wo

doet onderzoek naar inhoud + proces

Werkplaats bestaat uit:
18 docenten burgerschap, Nederlands en beroepsvoorbereiding

 Onderwijsontwikkeling in eigen onderwijs
 Deelname aan docentontwikkelteam
 Voortrekkersrol in eigen opleidingsteam in (het liefst) duo’s
 4 uur per week

7 leden van het kernteam
 Onderzoek
 Inhoudelijke voeding
 Leiding & coördinatie 
 Zitten een docentenontwikkelteam voor
Wisselende tijdsinvestering



Enkele uitgangspunten:
Huidige onderwijspraktijk van docenten is het vertrekpunt. 

We hebben geduld in onze ontwikkeling. 

We willen weten of ons onderwijs daadwerkelijk werkt. 

We houden van experimenten, maar wel gebaseerd op 
onderzoek of logica. 

We zien burgerschapsonderwijs als iets holistisch en als 
fundamentele opdracht voor het beroepsonderwijs. 



Enkele uitgangspunten:

Alles dat we doen moet bruikbaar zijn voor anderen, 
maar niet per se 1 op 1.
Validiteit
Bruikbaarheid (student- en docentperspectief
Effectiviteit
Toegankelijkheid

Dit resulteert in een benadering die zich richt op 
‘alledaagsheid’. Hoe kunnen we het onderwijs dat nu 
gegeven wordt verbeteren door samenwerking tussen 
specialist (docent) en expert (bv. onderzoek)?



Deel 1: inhoudelijk

Da’s leuk, zo’n plan op papier…

Nu naar de praktijk!



Inhoudelijke uitgangspunten

Democratie = samen verantwoordelijk zijn voor het 
samenleven, voor onszelf en voor elkaar: democratisch 
burgerschap.

Medeverantwoordelijkheid kan niet zonder kritisch denken. 

Als kritisch denken een kerncompetentie is van 
democratisch burgerschap, dan is democratisering van 
kritisch denken kerntaak van beroepsonderwijs.



Inhoudelijke uitgangspunten

Studenten hebben recht om goed in een democratie te 
kunnen functioneren. 

Bij het recht hoort een plicht.

Die plicht ligt bij het onderwijs. 



Inhoudelijke uitgangspunten
Onderwijs wordt (mede) gevoed door wetgeving.

Wetgeving is nu te beperkt om goed democratisch burgerschap 
te kunnen vormen.

- Normatief

- Socialiserend 

- Dimensies zijn beperkend

Daarom zijn we kritisch op de wetgeving. 

+ kritisch denken kan veel meer betekenen dan alleen binnen 
burgerschap.



Visie
Overwegingen

Burgerschap

Bildung / vorming

Beroepsvoorbereiding

Nederlandse taal 
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Visie
Begrippen wel los benoemen, want we moeten duiden en begrijpen.

Burgerschap

Bildung / vorming

Beroepsvoorbereiding

Nederlandse taal 

Kritisch denken

Bv. om te onderzoeken wat het betekent om een goed burger te zijn?

Bv. om te onderzoeken ‘wie ik ben of wie ik wil zijn’?

Bv. om vaardigheden te leren.

Bv. om zinnen te kunnen ontleden en begrippen te snappen (al bij het 
laatste toch al iets anders nodig).

Bv. kritisch denken over kritisch denken. 



Visie
Maar vallen samen, door bijvoorbeeld:

Burgerschap

Bildung / vorming

Beroepsvoorbereiding

Nederlandse taal 

Kritisch denken

Hoe verhoud ik me tot mijn omgeving? 

Hoe wil ik omgaan met duurzaamheid in mijn werk?

Welke morele afwegingen moet ik maken tijdens mijn werk?

Spreken over al het bovenstaande. 

Denken over al het bovenstaande. 



Visie
Dus:

Burgerschap

Bildung / vorming

Beroepsvoorbereiding

Nederlandse taal 

Kritisch denken

Gaat verder dan alleen dimensies leren. 

Gaat verder dan de vijf loopbaandimensies. 

Gaat verder dan alleen het effectief uitvoeren van een taak of 
opvolgen van het geleerde.  

Taal is de sleutel tot alles. Door taal kunnen we luisteren, begrijpen, 
denken, praten, dialoog voeren, etc. 

Zonder kritisch denken zijn we nergens. Dit is dé kern. 



Visie
Een aantal voorbeelden:

Burgerschap uit een klassieke methode is misschien burgerschap, 
maar geen bildung of kritisch denken. 

Goed kunnen redeneren is misschien correct Nederlands, maar niet per 
definitie bildung. 

Onderwijs dat aanstuurt op empathie, solidariteit of participatie 
is misschien wel burgerschap, maar geen bildung of kritisch 

denken.

Een debat voeren kan alles in zich hebben, maar dat hoeft niet. 



Visie
Vragen, reacties, blijdschap, kritiek over deel 1?



Dilemma: hoe kunnen we een ietwat ‘hoog over’ visie in de 
praktijk brengen?

(Docenten hebben meegewerkt aan de visie)

Hoe in onderwijs & docentgedrag ‘te verwerken’, terwijl de 
praktijk soms weerbarstig is? 



Deel 2: docentontwikkeling

2.1 Hoe zien we voorgaande terug in de praktijk? 

2.2 Welke procesmatige keuzes hebben we gemaakt?



Docentontwikkelteams



2.1 Hoe zien we voorgaande terug in de praktijk? 

Voorbeeld 1:

Niveau 2, anderstaligen, Nederlandse taal geïntegreerd met 
burgerschapsonderwijs. 

Dilemma voor docent: taalbegrip, culturele diversiteit en 
zorgopleiding  waarden en normen. 





Resultaat:

Mening geven

• Verwarring informeren / overtuigen

• Eigen mening is spannend

Taalvaardigheid < 2F 

• Betoog structuur lukt

• Verwoorden argumenten is moeilijk

• Uitwerken argumenten is minimaal

Samen leren

• Betoog schrijven is moeilijk

• Elkaar helpen stimuleert

• Leuk!

“Mag ik jouw hoofd even lenen?”



2.1 Hoe zien we voorgaande terug in de praktijk? 

Voorbeeld 2:

Niveau 4, onderwijsassistent, beroepscontext integreren 
met Nederlands, burgerschap en bildung

Dilemma: eigen overtuigingen vaak leidend – luisteren kost 
energie – interesse in ander is moeilijk vol te houden –
gedachten ordenen is heel moeilijk als je moet spreken –
tweeledigheid: i) zelf iets niet kunnen, maar ii) het wel aan 
kinderen moeten kunnen leren









Resultaat:

Structuur, tempo (waardoor aandacht blijft), geoefendheid



Hoe weten we of het werkt wat we 
doen?



1. Volgen van docenten

2. Volgen van studenten







En verder?

Opnemen en volgen van bijeenkomsten met docenten 

Deze data analyseren en deels teruggeven (wanneer 

nuttig) aan docenten

Onderwijsmateriaal analyseren op basis van literatuur 

(ook voorbereiden op basis van literatuur)

Focusgroepen met studenten

Studentenwerk analyseren 

Voor- en nametingen bij studenten



Verwerking
Hoe valt onderstaande samen in ons eigen beroep? 

Burgerschap

Bildung / vorming

Beroepsvoorbereiding

Nederlandse taal 

Kritisch denken

Hoe verhoud ik me tot mijn omgeving? 

Hoe wil ik omgaan met duurzaamheid in mijn werk?

Welke morele afwegingen moet ik maken tijdens mijn werk?

Spreken over al het bovenstaande. 

Denken over al het bovenstaande. 



Verwerking
Zelf invullen reflectiedagboek





Deel 3: onze bijdrage aan het onderwijsveld? 



Deel 4: Q&A

? of !



www.werkplaatsburgerschap.nl

d.vanriet@rocmn.nl 


