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‘Non scholae sed vitae discimus’
Niet voor de school, maar voor het 
leven leren wij

Dit al bijna 2000 jaar oude citaat van de 
Romeinse filosoof Seneca, geeft naar 
mijn mening kernachtig antwoord op de 
vraag; ‘Waartoe leiden we op?’ 
Niet voor de school en ook niet 
(uitsluitend) voor de arbeidsmarkt, 
maar voor het leven in al zijn 
verschijningsvormen. 
Een school die ervoor kiest om 
studenten op een eigentijdse manier 
méér te bieden dan wat vanuit 
beroepsvorming vereist is, kan ervoor 
kiezen om het onderwijs vorm te geven 
vanuit het begrip ‘Brede Vorming’. ROC 
Friese Poort heeft die keuze gemaakt.

Naast sterk en wendbaar 
beroepsonderwijs, gaan we in al onze 
opleidingen het begrip ‘brede vorming’ 
inkleuren. Concreet betekent dit, dat 
we met elkaar in gesprek gaan over 
wat het leven waardevol maakt. We 
gaan invulling geven aan vormen 
van ‘Community Service Learning’ en 
we stimuleren de maatschappelijke 
betrokkenheid van onze studenten: 
‘van Solitair naar Solidair’.

Naast vaardigheden die van belang zijn 
om een bijdrage te kunnen leveren aan 
een wendbare arbeidsmarkt, vraagt de 
samenleving dringend om reflectie en 

aandacht voor alles wat het leven de 
moeite waard maakt.
Deze gedachte is samengevat in de titel 
van onze nieuwe strategische visie: 
‘Wendbaar onderwijs, Waardevolle 
mensen’.

Dat beroepsonderwijs zich richt op 
het opleiden van flexibele vakmensen 
zal niemand verbazen. Daarbij is 
het verrassend dat juist vanuit het 
bedrijfsleven de oproep komt om 
onderwijs niet alleen te duiden in 
economische termen en vooral niet te 
beperken tot de kwalificatie voor een 
beroep. 
De ‘waartoe-vraag’ dwingt ons om na 
te denken over de vraag wat we naast 
Kwalificatie met het onderwijs willen 
bereiken.
Het is de grote uitdaging van 
beroepsonderwijs om de drie 
domeinen kwalificatie, socialisatie en 
persoonsvorming in balans te brengen. 

Bij het domein van socialisatie gaat het 
om de manier waarop ons onderwijs 
studenten inleidt in en verbindt met 
levensbeschouwelijke tradities en 
manieren van doen en zijn.
De context waarbinnen christelijk 
onderwijs wordt gegeven is de laatste 
vijftig jaar sterk veranderd. Het zal 
niemand zijn ontgaan dat we in onze 
Westerse samenleving leven in een tijd 
van wijkend christendom. 

Voorwoord 
ROC Friese Poort

We zien het daarom als uitdaging om 
het gesprek aan te gaan over alles wat 
ons begrijpen te boven en te buiten 
gaat. Christelijke scholen met een open 
karakter zijn ontmoetingsscholen, waar 
het gesprek over waarden, idealen 
en levensbeschouwelijke drijfveren al 
reflecterend wordt gevoerd. 

Persoonsvorming stimuleert studenten 
om de meest waarachtige uitdrukking 
te worden van wie ze zijn. In dit laatste 
domein ondersteunt het onderwijs de 
morele ontwikkeling van studenten 
en de vorming tot zelfstandige, 
verantwoordelijke, veerkrachtige en 
bovenal volwassen personen.

Aandacht besteden aan ‘brede vorming’ 
is onmogelijk zonder verdieping en 
onderbouwing. Pieter Baay en Alieke 
Hofland, beiden werkzaam bij het 
expertisecentrum beroepsonderwijs 
(ecbo), schreven in opdracht van ROC 
Friese Poort de publicatie ‘De waarde(n) 
van brede vorming: Bildung in het 
beroepsonderwijs’ 

Ik hoop dat deze publicatie de 
nieuwsgierigheid prikkelt en dat de 
‘waartoe-vraag’ van het onderwijs 
voortdurend gesteld zal blijven worden. 

Remco Meijerink
College van Bestuur ROC Friese Poort 
Najaar 2017 
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Onzekerheid is krachtig, leer 
studenten ermee omgaan. 

De walvis, het onderwijs en de 
arbeidsmarkt hebben één ding gemeen: 
ze laten zich maar moeilijk vatten. En 
dat terwijl we alles graag voorspelbaar 
maken en dichtregelen. Wat nu als 
we de inherente onzekerheid rondom 
de walvis, het onderwijs en de 
arbeidsmarkt weten te omarmen?

Op vakantie in Sri Lanka zat ik in een 
bootje om walvissen te spotten. Na drie 
uur keerden we terug zonder een walvis 
gezien te hebben. Van tevoren werden 
we voorbereid met succeskansen 
en geld-terug-regelingen. Alles was 
dichtgeregeld, terwijl de onzekerheid op 
zee precies de kick was! 

Ook in het onderwijs speelt een 
spanningsveld tussen voorspelbaarheid 
en vrijheid. De pedagoog Biesta1 
beschrijft een maatschappelijke behoefte 
om het onderwijs veilig, voorspelbaar 
en risicovrij te maken. Maar onderwijs 
is eerder een langzame, moeilijke en 
zwakke weg waarvan de uitkomst niet 
gegarandeerd kan worden. Onderwijs 
wordt pas prachtig (maar niet risicovrij) 
wanneer studenten de kans krijgen vrij 
te ontdekken en ontwikkelen, om zo een 
duurzame toekomst op te bouwen.

De arbeidsmarkt staat veel in het 
nieuws, nu de toekomst van banen 
onder druk staat door technologisering, 
globalisering en andere ontwikkelingen. 
En ook elders worden pogingen gedaan 
om ons zekerheid te geven over de 
toekomst. Zo verplicht het ministerie 
van Onderwijs mbo-opleidingen 
in het kader van versteviging van 
Loopbaanoriëntatiebegeleiding (LOB) tot 
een studiebijsluiter met informatie over 
diploma- en baankansen. Ogenschijnlijk 
wordt de onzekerheid weggenomen, 
maar de cijfers schommelen zo in tijd en 
per regio, dat het eerder schijnzekerheid 
biedt. Beter dan schijnzekerheid bieden 
is het om mensen te leren omgaan met 
onzekerheid.

Onderzoek naar arbeidsmarktkansen 
van mbo’ers laat zien dat 65% van 
hen een mate van toeval ervaart in 
het baanzoekproces.2 Ze krijgen bij 
toeval informatie over een vacature, 
leren bij toeval een relevant iemand 
kennen of krijgen een baan aangeboden 
zonder erom te vragen. Natuurlijk 
hebben bepaalde studenten meer kans 
op een baan (bijvoorbeeld door hun 
opleidingsrichting, persoonlijkheid en 
sociale netwerk), maar eens te meer 
toont het dat de wereld vol onzekere 
processen zit.

Inleiding 
ecbo

Brede vorming of Bildung

Het is niet voor niks dat er de laatste 
decennia steeds meer gesproken wordt 
over algemene (al dan niet 21ste-
eeuwse) vaardigheden, die mensen 
in staat moeten stellen zich te blijven 
ontwikkelen in een snel veranderende 
samenleving. Ook de roep om brede 
vorming of Bildung past in dat kader. 
Waarden en deugden zoals moed, 
rechtvaardigheid en solidariteit worden 
gekenmerkt door een zoektocht naar het 
juiste midden tussen uitersten, waarbij 
de omstandigheden telkens anders 
kunnen zijn. Studenten en werknemers 
komen in hun leven voor (ethische) 
dilemma’s te staan die te maken hebben 
met de manier waarop zij in het leven 
staan.

Voor het onderwijs betekent het dat 
het studenten niet kan voorbereiden 
op iets als de waarheid, maar dat 
het studenten wel kan helpen in hun 
zoektocht. Ervaring hiermee opdoen 
kan bijvoorbeeld door te reflecteren 
op rolmodellen en verhalen, maar 
kan ook door te doen. Via vormen 
van Community Service Learning (zie 
hoofdstuk 3) kunnen studenten een 
bijdrage leveren aan de samenleving en 
tegelijk ontdekken wat hun waarden, 
interesses en talenten zijn en hoe deze 
zich verhouden tot wat de samenleving 
nodig heeft. Daarnaast kunnen ze 

ervaren hoe het is om creatieve, 
ondernemende en sociale vaardigheden 
aan te spreken; ook in onzekere 
momenten.

Voor de duidelijkheid: ons pleidooi 
is om het een (bieden van zekerheid) 
te doen en het ander (leren omgaan 
met onzekerheid) niet te laten. Enige 
zekerheid is te bieden door trends en 
verschuivingen te voorspellen met 
goede data-analyse. We moeten die 
informatie benutten, maar ons er niet 
blind op staren. Verandering is de 
enige constante, zei de Griekse filosoof 
Heraclitus al. 

En de walvissen in Sri Lanka? Die 
hebben we met rust gelaten. In 
plaats daarvan zagen we wel honderd 
dolfijnen. Een prachtige beloning voor 
drie uur onzeker over de zeespiegel 
turen! 

Wij bedanken ROC Friese Poort en in 
het bijzonder Koen Vos voor de prettige 
samenwerking en de mogelijkheid om 
ons gedachtegoed rondom Bildung te 
vormen. We wensen de lezer inspiratie 
om de brede vorming van studenten aan 
te wakkeren. 

Dr. Pieter Baay
Alieke Hofland MSc
Onderzoekers expertisecentrum 
beroepsonderwijs (ecbo)



De waarde(n) van brede vorming De waarde(n) van brede vorming8 9

De vraag waartoe het onderwijs opleidt, krijgt de laatste 
jaren veel aandacht. Biesta3 ziet een maatschappelijke 
behoefte om onderwijs krachtig, veilig, voorspelbaar en 
risicovrij te maken. De kracht van onderwijs ziet hij juist 
in het tegenovergestelde: een langzame, moeilijke en 
zwakke weg. Hij gebruikt deze omschrijving omdat de 
uitkomst van onderwijs niet kan worden gegarandeerd 
of verzekerd. Dit brengt een risico met zich mee; volgens 
Biesta een ‘prachtig risico’. Een mooie kans om studenten 
zichzelf te laten ontdekken en ontwikkelen, en daarmee 
de meest duurzame weg.

Deze publicatie gaat in op de rol van brede vorming in 
het onderwijs. Aan de hand van literatuur en praktische 
voorbeelden beschrijven we het belang van brede 
vorming, enkele waarden die daarbij centraal kunnen staan 
en mogelijkheden om deze in het onderwijs te helpen 
ontwikkelen. Daarbij gebruiken we de metafoor van de 
zandloper.

1. 
Waartoe 
leiden we op? 
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De metafoor van de zandloper is 
gebaseerd op het agoramodel van 
René Gude, waarin levenssferen en 
trainingssferen worden onderscheiden. 
In de kop van de zandloper plaatsen 
we de vier levenssferen, waarin de 
dagelijkse handelingen, ontmoetingen 
en ontwikkelingen plaatsvinden: de 
privésfeer (vrienden en familie), de 
private sfeer (bedrijven en winkels), 
de publieke sfeer (school, ziekenhuis, 
bibliotheek etc.) en de politieke sfeer 
(daar waar politiek bedreven wordt, 
zoals het gemeentehuis, de Tweede 
Kamer en de rechtbank). Deze vier 
levenssferen bevinden zich in de 
allesomvattende ecosfeer; de wereld.

In de onderkant van de zandloper 
plaatsen we vier trainingssferen: 
religie, sport, kunst en (praktische) 
filosofie. Zij bieden handvatten 
om je staande te houden in de 
levenssferen. In de trainingssferen 
wordt de mens gevoed, geïnspireerd 
en gemotiveerd om waarden in de 
praktijk te brengen. Voorbeelden uit de 
religie kunnen bijvoorbeeld inspireren 
over rechtvaardigheid en tijdens een 
potje voetbal kun je ervaren wat de 
rechtvaardigheid van de scheidsrechter 
betekent, ook als dat in jouw nadeel 
is. Met deze ervaring vormt de waarde 
rechtvaardigheid zich en kan deze beter 
ingezet worden in de levenssferen.

De ‘zandkorrels’ die zich tussen de 
levens- en trainingssferen bevindt, 
stelt de waarden voor. Deze waarden 
bepalen de houding die de mens heeft 
binnen de levenssferen. In dit rapport 
stellen we een aantal waarden centraal: 
verstandigheid, moed, empathie, 
rechtvaardigheid, solidariteit en 
rentmeesterschap.

De zandloper kan steeds omgedraaid 
worden: de waarden door inspiratie 
vanuit de trainingssferen worden 
steeds betekenisvoller, door oefening 
steeds meer een gewoonte en door 
ervaring steeds beter toepasbaar in 
verschillende contexten. De inzet van 
de waarden is steeds afhankelijk van de 
context, en het kan zijn dat de waarde 
empathie in de privésfeer op een andere 
manier tot uitdrukking komt dan in de 
politieke sfeer. Hoe meer iemand zich 
in de verschillende sferen zal bewegen, 
hoe meer facetten van het leven hij zal 
ontdekken.

In dit hoofdstuk gaan we kort in op 
het belang van brede vorming (1.2), 
kenmerken van waarden (1.3) en kansen 
in het onderwijs (1.4). Hoofdstuk 2 bevat 
een uitgebreidere beschrijving van
enkele waarden. Hoofdstuk 3, tot slot, 
bevat een uitwerking hoe onderwijs 
kan helpen waarden eigen te maken, 
inclusief de mogelijkheden van 
Community Service Learning.

1.1  
De zandloper 
als metafoor
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Zo vindt vorming van het individu altijd 
plaats in wisselwerking met de directe 
omgeving, medemensen en de wereld. 
En wie zich als mens kan ontwikkelen, 
verrijkt zijn omgeving met zijn talenten 
en bewuste houding. De ontplooiing 
van het individu gaat zo gepaard met 
de ontwikkeling van maatschappelijk 
verantwoordelijkheidsbesef.11

Onderwijs kan studenten stimuleren 
bij het ontdekken van de wereld en 
zichzelf, bij het optimaliseren van 
hun talenten, bij het reflecteren 
op complexe vraagstukken en bij 
het ontmoeten van ‘de ander’ en 
‘de wereld’. De laatste jaren komt in 
het onderwijs steeds meer aandacht 
voor de vorming van de student, 
niet alleen als vakman of -vrouw 
maar ook als mens. Bildung wordt 
daarbij soms gezien als een los 
onderdeel van het curriculum. Loek 
Nieuwenhuis12 wijst op de kunst om in 
het beroepsonderwijs persoonsvorming 
te koppelen aan de publieke waarden 
waarvoor het beroepsonderwijs is 
ingericht: jonge mensen voorbereiden 
op een betekenisvolle bijdrage aan 
onze maatschappij en werkvelden 
ondersteunen bij het verder ontwikkelen 
van professioneel handelen. Op deze 
manier wordt Bildung gekoppeld aan 
kwalificeren. Ook in het Agoramodel13 

zien we de combinatie terug:  
de persoonsontwikkeling die plaatsvindt 
in meerdere levensferen.

Het belang van brede vorming blijkt als 
we kijken op welke terreinen mensen 
zich bewegen. Volgens René Gude zijn 
dat vier levenssferen: privé, privaat, 
publiek en politiek.4 Ook Biesta5 laat 
zien dat het onderwijs zich op meerdere 
domeinen moet richten. De eerste is 
kwalificatie: het verwerven van kennis, 
vaardigheden, waarden en houding ge-
richt op participatie op de arbeidsmarkt. 
De tweede is socialisatie: hier draait 

het om de manieren waarop we via 
onderwijs deel worden van bestaande 
tradities en praktijken, van manieren van 
doen en manieren van zijn. Het derde 
domein dat Biesta noemt is subjectifi-
catie: leren om op een verantwoorde 
wijze een handelend individu te zijn. 
Anderen omschrijven subjectificatie ook 
wel als persoonsvorming of Bildung. 
Het onderwijs heeft de taak studenten 
te helpen de verbinding met de wereld 
aan te gaan.

Het gaat bij brede vorming om 
meerdere contexten en meerdere 
typen kenmerken. Het KSAVE-
competentiemodel bevat die noemers: 
kennis (knowledge), vaardigheden 
(skills), houding (attitude), waarden 
(values) en ethiek (ethics).6 Als student 
ben je tegelijkertijd ‘ontvanger’ en 
‘vinder’7: een student ‘ontvangt’ een 
basis die iedereen moet bezitten 
(zoals in de kwalificerende functie van 
onderwijs) en tegelijkertijd– en daar 
is Bildung meer op gericht – ‘vindt’ 
een student de unieke talenten die 
een persoon in zich heeft, zodat 
studenten een antwoord vinden 
op de vraag ‘Wie ben ik en wat is 
de bedoeling van mijn zijn?’ (Von 
Humboldt8). Nieuwsgierigheid naar de 
wereld, ontdekken wat in de wereld 
voor jou belangrijk is, is volgens Bieri9 
het startpunt van de zoektocht naar 
antwoorden op deze vraag. Nussbaum10 
benadrukt in dit kader dat opleiden ook 
betekent dat de student leert hoe je 
als mens in staat kunt zijn tot liefde en 
verbeelding.

Persoonsvorming gaat dus gepaard 
met bewustzijnsontwikkeling. Wanneer 
iemand zich meer bewust is van zichzelf, 
zal hij er zich ook steeds meer van 
bewust worden dat hij als individu 
niet alleen is maar deel uitmaakt van 
een groter geheel (medestudenten, 
de gemeenschap, de wereld). Om met 
Hannah Arendt te spreken Niet de mens, 
maar mensen bewonen de wereld.  
 

1.2  
Bildung/ 
brede vorming

Is dit nu later, als je groot bent. 
Een diploma vol met leugens, 
waarop staat dat je volwassen 
bent. Is dit nu later, als je groot 
bent. Ik snap geen donder van 
het leven. Ik weet nog steeds 
niet wie ik ben. 
- Stef Bos, Is dit nu later.
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Mensen komen in verschillende levens-
sferen situaties tegen waarin goed 
handelen soms makkelijker gezegd is 
dan gedaan. Want wat is dan het goede 
antwoord, wat is het juiste handelen? 
In de filosofie wordt daar een antwoord 
op gevonden in waarden en deugden. 
Een deugd is een houding die vanuit 
een waarde gemotiveerd is en waarmee 
iemand zich aan bepaalde normen houdt. 
Deugden vormen een houding, waarbij 
het niet direct gaat om het handelen 
maar ook om het waarnemen wat er 
gebeurt en hoe we daar gevoelsmatig 

op reageren. Een deugd is een midden 
tussen uitersten, tussen bijvoorbeeld 
te veel en te weinig, te vroeg en te laat 
etc. Daarbij kan niet uitgegaan worden 
van een standaardreactie. De omstan-
digheden bepalen wat het juiste midden 
is.14 Deugden worden daarom gezien als 
‘datgene wat het leven goed maakt’, dat 
wat maakt dat het leven ‘gelukt’ is. De 
deugd kan volgens Van Tongeren gezien 
worden als kwaliteiten waarin de mens 
excelleert. In de christelijke traditie 
worden zeven deugden omschreven als 
‘kardinale deugden’.

1.3 
Waarden 
en deugden

Het vraagt veel oefening en herhaling 
om van waarden en deugden een 
houding te maken. Door de deugd veel 
te oefenen en te herhalen wordt dit een 
stabiele, betrouwbare gewoonte, een 
houding. Van Tongeren schrijft: “Door 
elke handeling die we stellen vormen 
we onszelf: we trekken een spoor, 
waarin we de volgende keer in een 
vergelijkbare situatie gemakkelijker weer 
opnieuw terechtkomen. Naarmate we 
vaker op een bepaalde manier handelen, 
ontwikkelen we een gewoonte, en uit 
een gewoonte groeit uiteindelijk de 
dispositie (geschiktheid en geneigdheid) 
om op die manier te handelen. Als die 

dispositie goed is, noemen we haar een 
deugd.”15

Deze weg is lang en vraagt om ervaring. 
Van een goed mens kan men, volgens 
Van Tongeren, zeggen dat ‘hij weet te 
leven’, hij verstaat de kunst van het 
leven.16 Juist wanneer iemand de kunst 
van het leven verstaat heeft hij geleerd 
om open te staan voor de ander en het 
andere dat zich aandient.

Omdat waarden en deugden dicht 
bij elkaar liggen, spreken we in het 
vervolg over waarden. In hoofdstuk 2 
bespreken we de verschillende waarden 
inhoudelijk.

De zeven deugden uit 
de Christelijke traditie

1 Verstandigheid/ 
wijsheid 

 (Prudentia)

2 Rechtvaardigheid  
(Justitia)

3 Gematigdheid /
zelfbeheersing 

 (Temperantia)

4 Moed  
(Fortitudo)

5 Geloof  
(Fides)

6 Hoop  
(spes)

7 Liefde  
(Caritas)
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Verhalen

Het leren van rolmodellen kan alleen als 
die bekend zijn. Verhalen hebben hierbij 
een belangrijke functie.21 Verhalen van 
of over de ander en ook de verhalen 
die je over jezelf vertelt. In verhalen 
geven mensen betekenis aan hun leven 
en wordt uitgelegd waarom bepaalde 
keuzes gemaakt zijn. Kennismaken met 
de verhalen van anderen is belangrijk in 
het onderwijs, net als zelf verhalen te 
kunnen vertellen.

Oefenen/Doen

Waarden kun je jezelf alleen toe-eigenen 
door te oefenen. Zoals Aristoteles heeft 
gezegd: ‘Wat men moet leren doen, 
leert men door het te doen’. De school 
biedt veel mogelijkheden om te oefenen.

Reflectie

Alleen het horen en zien van verhalen en 
oefenen om de waarden in de praktijk 
te brengen is niet voldoende. Wanneer 
studenten zich ook gaan spiegelen 
aan die verhalen en reflecteren op hun 
gedrag kunnen ze er iets van leren. Wat 
zou ik in die situatie gedaan hebben? 

 

Heb ik in die situatie op de juiste manier 
gehandeld? Hoe had ik ook kunnen 
handelen? Deze reflectie op het gedrag 
van zichzelf en anderen maakt dat 
studenten hun houding kunnen vormen. 
Zonder reflectie op de activiteit is de 
verbinding tussen denken en handelen 
verdwenen. Reflectie maakt het mogelijk 
om de verbinding te maken tussen 
de intentie en het resultaat van het 
gedrag.22

In hoofdstuk 3 gaan we nader in op 
mogelijkheden om waarden in het 
onderwijs toe te passen.

Opvoeding en onderwijs hebben de 
taak om het voor studenten mogelijk 
te maken hun antwoord in situaties 
te bepalen, om hun unieke stem te 
vinden en zichzelf als uniek persoon 
te positioneren. Elke keer wanneer 
een docent (of opvoeder) studenten 
ontmoet, heeft hij de kans om situaties 
te scheppen waardoor de studenten 
“in de wereld kunnen komen” en hun 
vrijheid kunnen ontdekken.17 18 Een 
duurzame onderwijstijd vraagt van 
docenten dat er situaties gecreëerd 
worden waarin studenten de 
mogelijkheid krijgen te oefenen waarden 
in de praktijk te brengen.

Wanneer docenten en onderwijs-
instellingen belangstelling tonen voor 
de gedachten en gevoelens van de 
studenten ontstaat er ruimte voor 
studenten om op hun eigen, unieke 
manieren te kunnen handelen. Dit 
betekent dat docenten niet aan een 
standpunt van de student voorbij gaan, 
maar mogelijkheden creëren voor 
dialoog met de ander en het andere. In 
deze dialoog kunnen studenten zelf hun 
antwoord ontdekken. Biesta pleit voor 
meer dan een curriculum dat bestaat 
uit lesstof; een ‘curriculum-als-praktijk’ 
waarin studenten kunnen antwoorden.19 
Hieronder worden enkele elementen 
toegelicht die in het onderwijs kunnen 
worden opgenomen en bijdragen aan de 
persoonsvorming van de studenten.

Rolmodellen

Om te weten hoe waarden toegepast 
moeten worden, zijn volgens Wouter 
Sanderse20 rolmodellen belangrijk. Het 
gaat niet om het gedrag te kopiëren 
maar te reflecteren op de wijze zoals 
anderen handelen. Waarom maakt 
iemand bepaalde keuzes? En in welke 
situaties? Docenten en medestudenten 
kunnen een rolmodel zijn, maar ook 
mensen als Mahatma Gandhi, Jezus of 
Martin Luther King.

1.4 
Kansen in 
het onderwijs

Door alle eerdere ervaringen 
die je hebt opgedaan kun je 
je voorstellen hoe het moet 
voelen om met je tong langs de 
pianotoetsen te gaan, terwijl 
je dat waarschijnlijk nog nooit 
gedaan hebt. Zo is het ook met 
ontmoetingen met anderen. 
Je doet ervaring op en kunt je 
in in die persoon verplaatsen. 
Maar wanneer je veel mensen 
ontmoet kun je ook een transfer 
maken naar mensen of situaties 
die je niet kent maar wel 
herkent en kun je je opgedane 
kennis toepassen.

Er zijn drie manieren om 
wijsheid te leren: Ten 
eerste door reflectie, 
wat het edelste is; 
ten tweede door 
imitatie, welke is het 
gemakkelijkst; en ten 
derde door ervaring, wat 
het bitterste is. 
-  Confucius
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In dit hoofdstuk lichten we enkele waarden uit, die ook 
in het visiedocument 2017-2021 van ROC Friese Poort aan 
de orde komen. Wat betekenen deze waarden en waarom 
zijn ze voor het onderwijs belangrijk? Allereerst kijken 
we naar waarden die vooral betrekking hebben op de 
student zelf (redelijkheid/verstandigheid en moed), daarna 
waarden die betrekking hebben op de ander (empathie en 
rechtvaardigheid) en tot slot naar waarden die betrekking 
hebben op de wereld (rentmeesterschap en solidariteit).

Binnen elke waarde is het zoeken naar het midden, 
afhankelijk van de context. Niet te veel en niet te weinig. 
Ook hebben de waarden met elkaar te maken; het kost 
soms moed om rechtvaardig te handelen, en empathie 
versterkt de solidariteit. Rechtvaardigheid wordt gezien 
als de som van alle waarden; zonder de andere waarden 

valt het niet mee 
om rechtvaardig te 
handelen.

2. 
Waarden

Wijsheid, mededogen en moed 
zijn de drie universeel erkende 
morele kwaliteiten van mensen. 
-  Confucius
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2.1 
De student zelf

Sem woont op zichzelf en probeert 
naast zijn opleiding door te werken 
de eindjes aan elkaar te knopen. 
Als zijn oma naar het verpleeg- 
tehuis moet, mag haar hond niet 
mee. Sem, het enige kleinkind en dol 
op de hond van zijn oma, ziet niet 
graag dat de hond naar het asiel 
gaat. Maar een hond in huis nemen 
kost geld, terwijl Sem nu al niet veel 
overhoudt. Wat kan hij doen?

‘Wie ben ik en wat is de bedoeling van 
mijn leven?’
Bovenstaande vraag gaat gepaard met 
‘bewustzijnsontwikkeling’, jezelf steeds 
beter leren kennen in alle facetten van 
het leven. Het antwoord op bovenstaan-
de vraag kan richtinggevend zijn voor 
het handelen. Daarbij speelt de waarde 

‘verstandigheid’ een rol, daarmee kun 
je bepalen wat op een bepaald moment 
juist is. Toch is alleen bepalen van wat 
juist is niet voldoende; de student heeft 
in sommige gevallen de waarde ‘moed’ 
nodig om het ook in de praktijk te bren-
gen.

 
2.1.1 
Verstandigheid

Associaties bij het begrip ‘Verstandigheid’

Verstandigheid

Bezonnenheid

Wijsheid

Bedachtzaam

Relativeringsvermogen

Genuanceerd

Redelijkheid

Kritisch denken
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Om in een concrete situatie onderscheid 
te kunnen maken tussen een goede en 
minder goede beslissing is de waarde 
verstandigheid nodig. Verschillende 
waarden moeten soms tegen elkaar 
afgewogen worden en daartussen moet 
de balans gezocht worden. Daarbij is 
niet in elke situatie dezelfde handeling 
het beste. De context, betrokkenen 
en de rol die jezelf in de situatie hebt, 
spelen mee om te bepalen wat op dat 
moment het beste is. Is vrijgevigheid 
goed als je daardoor zelf in de schulden 
raakt? En hoe zorg je ervoor dat de 
zorgzaamheid richting anderen niet ten 
koste van jezelf gaat?

Volgens Van Tongeren en Becker23 is 
verstandigheid de combinatie van het 
zicht op het uiteindelijke doel en het 
open oog voor de concrete condities en 
omstandigheden. Verstandigheid vraagt 
objectiviteit, het kunnen doorzien van je 
eigen belang en relativeringsvermogen. 
‘Gezond verstand’, mensenkennis en 
levenswijsheid geven inzicht in het 
menselijk bestaan, van waaruit je in 
een specifieke situatie het goede kunt 
bepalen. Verstandigheid vraagt inzet, 
de moeite nemen om na te denken over 
je (voorgenomen) handelen en over de 
mogelijke gevolgen daarvan.

2.1.2 
Moed

Associaties bij het begrip ‘Moed’

Reflectie 

Zie je bij jouw studenten een verstandige 
houding terug? Wat kun je van hen leren?

Moed

Lef

Durf

Dapper

Assertiviteit

Standvastig

Vastberadenheid

Zelfvertrouwen
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Het groepje studenten is het met elkaar eens: 
als je het recht hebt om tijdens een stage twee 
dagen afwezig te zijn vanwege ziekte maar je 
bent niet ziek geweest, mag je best de laatste 
twee dagen thuis blijven. Iemand oppert om 
die laatste dag met elkaar naar het strand te 
gaan. Joram is het daar niet mee eens en wil 
eigenlijk gewoon naar zijn stageplek gaan. Maar 
hoe zegt hij tegen zijn vrienden dat hij niet mee 
gaat naar het strand? Probeert hij er onderuit te 
komen door te zeggen dat hij niet van het strand 
houdt? Vertelt hij dat hij het er niet mee eens is 
en daarom gewoon naar zijn stage zal gaan? Of 
meldt hij zich toch een dag ‘ziek’ en gaat met zijn 
vrienden mee?

Het dagelijks leven zit vol met 
momenten waarop je kunt kiezen tussen 
de makkelijke weg (wegkijken, meegaan 
met de groep, gewoon de regels 
volgen et cetera) en de moeilijkere weg 
(voor je eigen mening staan, voor een 
ander opkomen, niet meegaan met het 
‘gangbare’, een uitzondering maken et 
cetera). Ouders, vrienden, 
collega’s, de gemeenschap; 
iedereen om ons heen 
heeft een mening in een 
bepaalde situatie. Wanneer 
de mening van een ander niet 
overeenkomt met je eigen 
mening, kan het moed vergen om je 
eigen weg te gaan.

Juist handelen is niet altijd de meest 
makkelijke weg en het vraagt moed 
om verantwoordelijkheid te nemen of 

risico te lopen. Moed is nodig om te 
durven spreken, de waarheid onder 
ogen te komen, op te komen voor de 
zwakken, eerlijk naar jezelf en anderen 
te zijn en daarbij het risico te lopen om 
bijvoorbeeld de controle uit handen te 
moeten geven, vrienden te verliezen of 
gekwetst te worden.

Ook, of juist, als het niet makkelijk is, is 
volgens Van Tongeren en Becker24 moed 
nodig om te doen wat je moet doen. Om 
te weten wat goed is om te doen, is ook 
de waarde verstandigheid nodig.

Reflectie 

In hoeverre is moed belangrijk in het 
toekomstige werk van jouw studenten?

Het vraagt moed om te groeien 
en te worden wie je echt bent. 
- Edward Estling Cummings



De waarde(n) van brede vorming De waarde(n) van brede vorming26 27

Begripvol

Naastenliefde

Empathie

2.2 
De ander

Tijdens een les zijn Anne en Rachelle met 
hun smartphone foto’s aan het maken. 
Net voordat Rachelle een foto waar ze 
beiden leuk op staan op Instagram wil 
plaatsen, ziet ze dat Roos (die achter hen 
zat) een gek gezicht heeft getrokken en 
daarmee op diezelfde foto staat. Rachelle 
zou zelf zo niet op Instagram willen, maar 
aan de andere kant staan zij en Anne net 
heel leuk op deze foto...

‘Wie ben ik en wat is de bedoeling van 
mijn leven?’ De kern van het menselijk 
handelen bestaat volgens Dewey25 uit 
het leveren van een bijdrage aan de 
gemeenschap, aan de ander. En dit on-
geacht de specifieke kenmerken van de 

persoon. Hannah Arendt verwoordt het 
zo: “We zijn allemaal gelijk in die zin dat 
niemand hetzelfde is als een ander.” De 
waarden empathie en rechtvaardigheid 
zijn hierbij van essentieel belang.

2.2.1 
Empathie

Associaties bij het begrip ‘Empathie’

Barmhartigheid

Ontvankelijkheid

Compassie

Dialoog

Respect
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Sinds de jaren ’80 zien onderzoekers 
een daling van empathie onder 
Amerikaanse jongeren. Het uiteenvallen 
van gemeenschappen, afname van 
burgerlijke betrokkenheid en toename 
van de vrijemarktideologieën die het 
individualisme versterken, zouden de 
oorzaak van deze daling kunnen zijn. 
Deze daling zien we ook in Europa. 
Dit wordt als zorgelijk gezien omdat 
empathie als drijfveer voor het handelen 
‘de menselijke banden kan creëren die 
het leven de moeite waard maken’. Of, 
om met Hollan en Throop26 te spreken: 
je ontdekt wie je bent en hoe je zou 
moeten handelen door uit jezelf te 
stappen en de levens en perspectieven 
van andere mensen te onderzoeken.

In 1940 zijn in Engeland veel 
kinderen geëvacueerd vanuit 
de grote steden naar het 
platteland. De mensen op 
het platteland maakten, als 
pleegouders, voor het eerst 
kennis met de armoede in 
de grote steden. Door deze 
ontmoetingen ontstond 
begrip en besef dat er 
iets moest gebeuren. Het 
massale empathisch begrip 
veroorzaakte publieke acties 
die ook de regering heeft 
aangezet tot uitbreiding van 
de bijstandsvoorziening. 
Een van de parlementsleden 
schreef ‘Ik heb nooit geweten 
dat er zulke toestanden 
bestonden en ik schaam me dat ik zo 
onwetend ben geweest. In de rest van 
mijn leven zal ik proberen dit goed te 
maken’. 27

Met een empathische houding kun je 
gevoelens en standpunten van de ander 
begrijpen en je handelen daardoor laten 
leiden. Dit hoeft niet te betekenen dat 

je ook meteen partij moet kiezen voor 
de ander; wel vraagt deze houding om 
de bereidheid je eigen waarneming en 
oordeel bij te stellen. Empathie vraagt 
ook tweerichtingsverkeer: via de dialoog 
kan wederzijds begrip ontstaan. Twee 
partijen die eerst lijnrecht tegenover 
elkaar staan, kunnen door middel 
van wederzijds begrip dichter bij 
elkaar komen. Nieuwsgierigheid naar 
bijvoorbeeld de manier van leven of 
de religie van de ander, versterkt een 
empathische houding. Dit kan door 
een individuele ontmoeting maar ook 
door een ‘ontmoeting’ met een andere 
cultuur/mening/situatie in een film, boek 
of op internet (zie ook het kader: De 
zes gewoonten van hoogempathische 
mensen van Roman Krznaric28).

Studenten kunnen ontdekken dat ze 
een verantwoordelijkheid hebben 
voor de mensen om hen heen, en hoe 
ze die verantwoordelijkheid kunnen 
invullen. Wat kunnen ze betekenen voor 
anderen en hoe kunnen zij hun talenten/
capaciteiten inzetten (voor de ander)? 

Ik raak er toch steeds meer 
van overtuigd dat de mens pas 
mens wordt als hij omringd 
wordt door anderen. Pas dan 
kan hij ook de moed opbrengen 
zich niet alleen van die anderen 
te onderscheiden, maar ook van 
zichzelf. 

- Joke Hermsen 
uit: De liefde dus, 2009 

Aan de andere kant leren studenten 
ontdekken hoe anderen hen kunnen 
helpen en aanvullen. ‘We moeten leren 
ontvangen wat andere mensen voor ons 
doen’.29

De zes gewoonten van 
hoogempathische mensen 

Gewoonte 1: 
Schakel je empathische brein in
Buiten onze geestelijke kaders treden 
en inzien dat empathie tot de kern van 
de aard van de mens behoort en alom in 
ons leven aangewend kan worden.

Gewoonte 2: 
Maak in je verbeelding de sprong
Een bewuste poging doen om ons in 
te leven in andere mensen, onder wie 
onze ‘vijanden’, en hun menselijkheid, 
individualiteit en gezichtspunten te 
onderkennen.

Gewoonte 3: 
Ga op zoek naar experiëntiële avonturen
Manieren van leven en culturen 
onderzoeken die sterk verschillen 
van de onze door ons er rechtstreeks 
in onder te dompelen, op een 
empathische manier te reizen en sociale 
samenwerking na te streven.

Gewoonte 4: 
Beoefen de gesprekskunst
Ons nieuwsgierig tonen ten opzichte 
van vreemden, radicaal luisteren en ons 
emotionele masker afzetten.

Gewoonte 5: 
Ga op reis in je leunstoel
Ons verplaatsen in de gedachten van 
andere mensen met behulp van kunst, 
literatuur, films en online sociale 
netwerken.

Gewoonte 6: 
Ontketen een revolutie
Op grote schaal empathie genereren om 
sociale veranderingen te bewerkstelligen 
en onze empathische vaardigheden 
uitbreiden tot de natuur.

Roman Krznaric (2014), Empathie. 
Een revolutionair boek.

Reflectie  
Op welke manier komt 
empathie terug in jouw lessen?
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2.2.2 
Rechtvaardigheid

Associaties bij het begrip 
‘Rechtvaardigheid’

In het verzorgingstehuis waar Emma stage loopt 
is het druk vandaag. Net op het moment dat 
Emma aanstalten maakt om met mevrouw Bos 
een rondje buiten te lopen, hoort ze dat er een 
noodgeval is waarbij ze mag komen kijken. Ze zal 
er veel van kunnen leren. Emma weet dat als zij 
nu niet met mevrouw Bos naar buiten gaat, deze 
in ieder geval vandaag en misschien wel de rest 
van de week niet meer naar buiten zal gaan. Aan 
de andere kant komt het ook niet heel vaak voor 
dat er zo’n leerzame situatie optreedt. Wat kan 
ze doen?

Rechtvaardigheid

Moed

Empathie

Eerlijk

Redelijk

Vredelievend

Geloof

Humaan
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Rechtvaardigheid betekent juist en 
eerlijk handelen, iedereen krijgt wat 
hem toekomt, wat hij verdient en wat 
passend is. Maar wie of wat bepaalt wat 
een ander toekomt, wat juist is?
Een rechtvaardige handeling kan gezien 
worden als een handeling waar de 
meeste mensen baat bij hebben. Ook 
kan een handeling als rechtvaardig 
beschouwd worden als deze handeling 
de vrijheid van anderen niet schaadt. 
Een andere manier om naar rechtvaardig 
handelen te kijken, is niet naar de 
uitkomst te kijken maar naar de 
intentie: was de handeling met goede 
bedoelingen uitgevoerd? 30

Normatieve waardeoriëntatie

Je kunt vanuit verschillende 
perspectieven bepalen wat juist is; 
niet iedereen in de omgeving zal hier 
hetzelfde over denken. De overheid, 
ouders, school of vrienden zullen 
ieder vanuit hun eigen perspectief 
(normatieve) eisen stellen, waar je het 
vanuit jouw eigen perspectief niet altijd 
mee eens zal zijn. Het komt dan aan op 

het besef dat die verschillen er zijn en 
op de moed om je te verhouden tot de 
situatie vanuit je eigen morele oriëntatie.

Wanneer we met elkaar overleggen over 
de betekenis van de goede manier van 
leven en daarbij een cultuur scheppen 
die open staat voor meningsverschillen, 
zal dat bijdragen aan een rechtvaardige 
samenleving. Meningsverschillen en 
discussies horen volgens Michael Sandel 

31 bij een rechtvaardige samenleving. 
Rechtvaardigheid vraagt de moed om 
stelling te nemen en kan gepaard gaan 
met onderling strijdige opvattingen. 
Juist het aangaan van de discussie kan 
veel opleveren. Wat maakt dat een 
ander dat zo ziet? Valt dat te rijmen 
met mijn idee? Kan ik er ook wat van 
leren? Solidariteit en wederzijdse 
verantwoordelijkheid zijn volgens 
Michael Sandel een vereiste voor een 
rechtvaardige samenleving. Hij benoemt 
hierbij de rol van scholen die formeel 
burgerschapsonderwijs geven, maar ook 
via praktische (informele) vorming zoals 
wanneer studenten met verschillende 
achtergronden werken aan een project.

2.2.3 
Balans tussen 
verbondenheid 
en autonomie

In de bewustzijnsontwikkeling 
van mensen spelen autonomie en 
verbondenheid beide een rol en kunnen 
deze soms op gespannen voet met 
elkaar staan. De mens is een autonoom 
individu en tegelijkertijd deel van een 
groter geheel (een familie, een wijk, 
een klas et cetera). Anders gezegd is 
de mens zowel een ‘heel’ als een ‘deel’. 
Dit gaat samen met de drijfveren van 
individuen om enerzijds eigen identiteit 
en autonomie te bewaren en niet te 
verdwijnen in de groep; anderzijds 
betekent het deel zijn van een groter 
geheel dat we kunnen bestaan. Zo 
verenigen mensen zich om met anderen 
een geheel te vormen en tegelijkertijd 
binnen dat geheel de eigen uniciteit te 
bewaren.32 33

Reflectie 

In welke situaties is rechtvaardigheid 
voor jou (on)belangrijk?
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2.3 
De wereld

2.3.1 
Solidariteit

Associaties bij het begrip ‘Solidariteit’

Het einde van het studiejaar nadert en er wordt 
voorgesteld om een uitje te organiseren. Het idee 
is om met z’n allen naar een pretpark te gaan. 
Kyle heeft daar veel zin in, tot zijn klasgenoot 
hem vertelt dat hij niet mee kan omdat het uitje 
te duur is. Er schieten verschillende reacties door 
zijn hoofd. Zal hij voorstellen om dan niet naar 
het pretpark te gaan en alleen met elkaar te 
eten? Maar dan mist hij een leuk uitje. Ze zouden 
ook met de klas samen het toegangskaartje voor 
Kyle kunnen betalen, maar zal hij de rest zo gek 
krijgen? Of zal hij zich er niets van aantrekken en 
met de klasgenoten die het wel kunnen betalen 
gezellig naar het pretpark gaan?

Solidariteit

Verbondenheid

Vrijgevigheid

Samenwekring

Dienstbaarheid

Gemeenschap

Toewijding

Loyaliteit
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Gert Biesta34 noemt het een van de 
urgentste vragen van deze tijd: hoe 
samen te leven in een wereld van 
pluraliteit en verschil. Volgens hem 
komt de mens als uniek individu in de 
wereld door de manier waarop hij op 
een verantwoordelijke manier reageert 
op de ander en het andere.

In een tijd waarin individualisme, 
maakbaarheid en oneindige 
mogelijkheden aanwezig lijken, is 
solidariteit een onmisbare waarde. 

Niet de gerichtheid op het ‘ik’ maar op 
de ander(en) bepalen dan de keuzes. 
Joep Dohmen pleit voor sociale 
zelfontplooiing, waarbij zelfontplooiing 
niet alleen gericht is op het individu zelf, 
maar ook het collectief. De toekomstige 
samenleving is volgens hem gebaat 
bij mensen die sterk sociaal betrokken 
zijn, creatief, empathisch, zelfbewust 
en bereid meer van het leven te maken, 
ook voor de ander. Solidariteit hangt 
samen met matigheid, ben je bereid om 
tevreden te zijn met genoeg (Fresco, 
2009)? Durf je bij grote en kleine keuzes 
in het leven verantwoordelijk en solidair 
om te gaan met je naasten? Ook als dat 
je iets kost?

2.3.2 
Rentmeesterschap

Associaties bij het begrip 
‘Rentmeesterschap’

We zijn allemaal gelijk in die  
zin dat niemand hetzelfde is  
als een ander. 
- Hannah Arendt

Reflectie

Op welk moment heb jij recent iets 
gehad aan een solidaire houding?

Rentmeesterschap

Hoop

CreativiteitOnthechting

Matigheid

Duurzaamheid

Verantwoordwoordelijkheid

Doorgeven
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Nederland is een welvarend 
land en soms lijken de 
mogelijkheden eindeloos. 
Maar de aarde en het 
leven zijn geen bezit van 
de mens. We hebben ze in 
bruikleen, zou je kunnen 
zeggen. Het vraagt iets van 
de mens om dit ‘bezit’ ongeschonden 
door te kunnen geven aan de volgende 
generatie. Het streven naar het 
ongeschonden doorgeven wordt ook 
wel rentmeesterschap (duurzaamheid) 
genoemd.

Rentmeesterschap betekent enerzijds 
bewustwording van de gevolgen van 
je daden voor de aarde, en anderzijds 
de wil om keuzes te maken die maken 
dat de aarde er niet slechter van wordt. 
Rentmeesterschap kan daarbij breder 
zijn dan de fysieke aarde; bijvoorbeeld 
ook duurzame omgang met elkaar 
of het doorgeven van waarden in de 
samenleving.

Net als bij solidariteit hangt rentmees-
terschap samen met matigheid. Dat in 
een welvarend land de mogelijkheden 
eindeloos lijken en alles te koop is, wil 
niet zeggen dat we daar ook altijd naar 
moeten streven. Geven meer spullen, 
meer reizen en meer geld voldoening, 
of kunnen we ook tevreden zijn met ge-
noeg? Martin van der Gaag (2013) wijst 
op de druk en stress die het streven 
naar meer met zich mee brengt. Indivi-
duele keuzes hebben ook invloed op het 
rentmeesterschap. Wat als je investeert 
in een dure, maar eerlijk gemaakte 
smartphone?

“Het is onze 
verantwoordelijkheid om de 
erfenis van waarden die we 
ontvangen hebben te bewaren, 
door te geven, te verbeteren 
en te vermeerderen, zodat 
generaties na ons het in een 
meer solide en zekere vorm 
ontvangen, breder toegankelijk 
en royaler gedeeld dan toen wij 
het ontvingen.”
-  John Dewey, Het religieuze bevrijd  

van religie. – ISVW , blz. 117 /118

Alles wat je leven de moeite 
waard maakt, is er vaak al. 
De luxe van genoeg. 
- Martin van der Gaag

Reflectie 
Is rentmeesterschap een waarde die je 
bij studenten zou willen aanwakkeren? 
In hoeverre lukt dat?

De creatieve Kim is naast haar opleiding 
een webwinkel begonnen waarin ze 
zelfontworpen kaarten verkoopt. De 
verkoop loopt aardig en iemand benadert 
haar met het voorstel de kaarten op 
gerecycled papier te drukken. Kim probeert 
waar het kan milieubewust te zijn en gaat 
zich verdiepen in het aanbod. Als ze haar 
kaarten op gerecycled papier laat drukken 
worden ze per stuk €0,50 duurder. Zal ze 
toch over gaan op de duurzame variant en 
wat minder winst maken? Of houdt ze het 
bij het oude?
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In paragraaf 1.4 noemden we al dat rolmodellen en ver-
halen van anderen helpen om een beeld te vormen van 
waarden en de mogelijkheden die toe te passen. Om 
waarden eigen te maken, helpt reflectie op het handelen 
van anderen en van jezelf en dat vraagt oefening. Zoals  
de zandloper laat zien, kan dit gebeuren in de verschil-
lende levenssferen en trainingssferen.

In dit hoofdstuk gaan we iets dieper in op de manier waar-
op de school als trainingssfeer kan dienen. In paragraaf 
3.1 staan enkele reflectievragen voor docenten. De over-
denking van deze vragen kan helpen bij het fungeren als 
rolmodel en/of in de reflectie met studenten. In paragraaf 
3.2 wordt Community Service Learning uitgelicht als één 
van de vormen waarbij de student waarden kan toepassen 
in een van de levenssferen.

3.

Waarden 
eigen maken
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3.1  
Reflectie

1. Welke waarde spreekt jou in het 
bijzonder aan? 

2. A. Welke waarden vind jij belangrijk?
 B. In welke situatie had jij voor het 

laatst iets aan deze waarde? 
3. Wie of wat is voor jou een voorbeeld 

in een deugdzame (waardevolle) 
houding?

4. Welke waarde zou je graag verder 
willen ontwikkelen?

5. In welke waarde(n) ben jij een 
rolmodel voor je studenten? 

6. Welke waarde(n) wil jij bij je 
studenten graag aanwakkeren?

7. Op welke manier merken jouw 
studenten iets van vraag 5 en 6?

8. Bij welke waarde kun jij wat leren 
van je studenten?

9. Komt een van de waarden wel eens 
ter sprake met je studenten?

10. Welke waarde(n) vinden jouw 
studenten op dit moment belangrijk?

11. Welke waarde is extra belangrijk 
voor het werk dat jouw studenten 
waarschijnlijk gaan doen? 

12. Op welke manier is er in jouw lessen 
aandacht voor waarden? 

3.2 
Community 
Service Learning

Kennismaken met verhalen van anderen, 
zelf de waarden oefenen, reflecteren 
op het gedrag van anderen en jezelf; 
elementen die vormgegeven kunnen 
worden binnen Community Service 
Learning (CSL).

Community Service Learning kan 
vertaald worden als ‘leren via dienst 
aan de gemeenschap’. Onderwijs dat in 
samenwerking met de samenleving vorm 
krijgt. Studenten zetten hun kennis en 
vaardigheden in voor de gemeenschap, 
waar ze niet alleen het geleerde 
toepassen maar ook kennismaken met 
een wereld (de levenssferen) die ze 
anders minder snel zouden ontdekken.

Community Service Learning is een 
ervaringsgerichte onderwijsvorm 
die leerinhouden koppelt aan 
maatschappelijke betrokkenheid 
waarover studenten kritisch 
reflecteren.35 Het is een manier 
om studenten de mogelijkheid te 
verschaffen om ‘in de wereld te 
komen’.36 Er worden situaties
gecreëerd waarin studenten de 
mogelijkheid hebben en krijgen om te 
reageren op hun eigen unieke manier; 
een curriculum-als-praktijk.

De activiteiten binnen Community 
Service Learning brengen de ontmoeting 
en dialoog met de ander en de wereld 
tot stand. Reflectie heeft een centrale 
plaats; in dialoog met zichzelf ontdekt 
de student waarom hij handelt zoals hij 
gehandeld heeft en hoe hij dat in het 
vervolg zal doen.

Het doel van CSL is tweeledig:

1. Het bevorderen van de kennis, 
persoonlijke en maatschappelijke 
vaardigheden en attitudes van 
studenten op een toegepaste 
manier en binnen een authentieke 
leercontext. Studenten worden 
voorbereid op een kritische 
en actieve rol in een steeds 
veranderende samenleving.

2. Het actief aanpakken van relevante 
maatschappelijke problemen bij 
afgebakende gemeenschappen of 
doelgroepen.

Plaats in het onderwijs

In onderstaand schema heeft Andrew 
Furco de verschillen tussen een 
maatschappelijke stage, beroepsgerichte 
stage en Community Service Learning 
weergegeven. Voor toepassing van CSL 
in het mbo kan het schema van Furco 
aangepast worden. De activiteiten 
kunnen bijvoorbeeld ook een minder 
directe aansluiting hebben op de 
opleiding, maar zijn dan wel ingebed in 
het curriculum (tijd en ruimte) en er is 
voldoende aandacht voor reflectie.

Tabel 1: Verschillen tussen 
(maatschappelijke) stage en CSL. Door A. Furco.37

Maatschappelijke 
stage

Community 
Service Learning

Beroepsgerichte 
stage

Primaire focus Dienstbaar Dienstbaarheid  
en leren

Leren

Aard van de 
activiteit

Gebaseerd op een 
sociale behoefte

Gebaseerd op een 
opleidingsrichting

Gebaseerd op 
carrière

Primair beoogde 
begunstigde

Ontvanger Student en 
Ontvanger

Student

Integratie in het 
curriculum

Buiten het 
curriculum

Geïntegreerd in 
het curriculum

Aanvullend op het 
curriculum

Bedoelde  
educatieve  
doeleinden

Burgerschaps-
vorming en  
ethische vorming

Ontwikkelen van 
kennis en vaardig-
heden en burger-
schapsvorming

Ontwikkeling 
van kennis en 
vaardigheden en 
beroepsbeeld
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Kenmerken

Community Service Learning39 kenmerkt 
zich door:

1 Ervaringsgericht onderwijs
 Studenten worden gestimuleerd 

om hun kennis toe te passen in een 
authentieke leercontext.

2 Maatschappelijk engagement
 Studenten gaan in het kader van 

het opleidingsonderdeel een 
maatschappelijke betrokkenheid aan 
binnen of buiten de school.

3 Kritische reflectie
 Studenten staan actief stil bij hun 

eigen leerproces en reflecteren 
kritisch over hun maatschappelijke 
betrokkenheid. In de reflectie maken 
studenten de koppeling tussen de 
leerinhoud en hun maatschappelijke 
betrokkenheid. Wanneer studenten 
actief bij een maatschappelijk 
vraagstuk betrokken zijn krijgen zij 
ook de kans om over dit vraagstuk te 
reflecteren.

4 Reciprociteit
 CSL vertrekt zowel vanuit de 

leerdoelen voor de student, als 
vanuit reële maatschappelijke 
behoeften in een gemeenschap. 
Het gaat met name om een win-
winsituatie. Met andere woorden, 
CSL ondersteunt het leerproces van 
de student, waarbij tegelijkertijd 
wordt ingegaan op reële behoeften 
binnen de samenleving.

5 Civic learning
 Naast het in praktijk brengen van 

leerinhouden draagt CSL bij aan het 
verwerven van een aantal generieke 
maatschappelijke en persoonlijke 
competenties. CSL stimuleert 
studenten om op een actieve wijze 
verantwoordelijkheid te nemen in 
de samenleving en na te denken 
over een aantal maatschappelijke 
thema’s zoals bijvoorbeeld 
democratie, burgerschap en 
de eigen maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Ook heeft 
CSL de bedoeling om studenten een 
aantal sociale of interpersoonlijke 
competenties bij te brengen zoals 
interculturele competenties, sociale 
en communicatieve vaardigheden 
enzovoort.

Verschillende pedagogen en filosofen 
zien bovenstaande kenmerken als 
belangrijke elementen in het onderwijs 
die bijdragen aan de ontwikkeling van 
de student als burger in de maatschappij 
(o.a. Rousseau, Pestalozzi en Dewey). 
Volgens Dewey is onderwijs inherent 
aan het verbinden van theorie aan 
praktijk, school aan gemeenschap en 
kennis aan moreel gedrag. Daarbij ziet 
hij reflectie als een essentieel onderdeel. 
Zonder reflectie op de activiteit is de 
verbinding tussen denken en handelen 
verdwenen. Reflectie maakt het mogelijk 
om de verschillende stukjes informatie 
rondom een probleem te verbinden en 
daarmee de verbinding te maken tussen 
de intentie en het resultaat van het 
gedrag.

In de toekomst kan verder worden 
geëxperimenteerd met de toepassing 
van Community Service Learning en 
andere onderwijsvormen, waarin 
waarden ‘geleefd’ en ‘getraind’ worden.

Community Service Learning past 
goed in het model van een hybride 
leeromgeving.38 In dit gedachtegoed 
wordt duidelijk dat leerprocessen in 
verschillende omgevingen kunnen 
plaatsvinden. Zoals Figuur 1 toont, kan 
het leren gericht zijn op acquisitie versus 
participatie, en geconstrueerd versus 
realistisch. In de traditionele toepassing 
van het model wordt in het kwadrant 
rechtsonder (realistische participatie) 
gedacht aan de beroepsgerichte 
stage. Wanneer het ‘werken in de 

praktijk’ breder wordt bezien dan de 
arbeidsmarkt, kan dat ook betekenen 
dat studenten werken en leren in de 
samenleving. Dit is waar Community 
Service Learning in beeld komt, waarbij 
de praktijk opgedeeld kan worden in de 
vier levenssferen privé, privaat, publiek 
en politiek. Voor zowel de beroepsstage 
als CSL geldt dat deze kan plaatsvinden 
in een van de vier levenssferen. Beide 
vormen kunnen elkaar aanvullen om in 
meerdere levenssferen actief te zijn.

Participatie / Socialiseren 
Deel uitmaken van een team / beroepsgroep / de samenleving 

Realistisch

G
ec

on
st

ru
ee

rd

Acquisitie / 
Kennis verwerven 

1 
Kennis 

intermezzo’s

3 
Reflecteren op 
ervaringen uit 

de praktijk 

4. 
Werken in de 

praktijk /
functioneren 

als burger

2 
Projecten 

en simulaties

Privé

Privaat Politiek

Publiek

Ec
os

fe
er

Ecosfeer

Figuur 1: Hybride Leeromgevingen



De waarde(n) van brede vorming De waarde(n) van brede vorming46 47

Literatuur

1  Biesta, G. (2015). Het prachtige risico van onderwijs. Culemborg: 
Uitgeverij Phronese.

2  Baay, P. (2015). How graduates make the school-to-work 
transition: a person-in-context-approach. Universiteit Utrecht: 
Proefschrift.

3  Biesta, G. (2015). Het prachtige risico van onderwijs. Culemborg: 
Uitgeverij Phronese.

4  Gude, R.(2015). Het agoramodel. De wereld is makkelijker dan je 
denkt. Leusden: ISVW Uitgevers

5  Biesta, G. (2015). Het prachtige risico van onderwijs. Culemborg: 
Uitgeverij Phronese.

6  Binkley, M., Erstad, O., Herman, J., Raizen, S. & Ripley, M (met M. 
Rumble) (2010). Defining 21st century skills and assessments (Draft 
White Paper 1). Melbourne, Australia: Assessment and Teaching 
of 21st Century Skills. Verkregen van http://cms.education.gov.
il/NR/rdonlyres/19B97225-84B1-4259-B423-4698E1E8171A/115804/
defining21stcenturyskills.pdf.

7  Wessels. K. (2016). Dan maken we ons onderwijs zelf wel! Een 
bildungsvisie. Leusden: ISVW Uitgevers.

8  Humboldt, W. von (1792). Theorie der Bildung des Menschen. In 
Plitner, A. & Klaus, G. (1980, red.), Werke in fünf Bänden (p. 282-
287). Darmstadt.

9  Bieri, P. (2008). Wie wäre es, gebildet zu sein? Festrede, 
Pädagogische Hochschule Bern. Vertaling: (2008) Hoe zou het zijn 
om ontwikkeld te zijn? De Groene Amsterdammer 34.

10  Nussbaum, M. (1999). Leerscholen in menselijkheid. Liberaal 
onderwijs en burgerschap. Krisis Tijdschrift voor actuele filosofie, 4.

11  Humboldt, W. von (1792). Theorie der Bildung des Menschen. In 
Plitner, A., & Klaus, G.(1980, red.), Werke in fünf Bänden (p. 282-
287). Darmstadt.

12  Nieuwenhuis, L. (2016). Beroep en Bildung. over de vormende 
opdracht van het beroepsonderwijs. HANovatie, september.

13  Gude, R.(2015). Het agoramodel. De wereld is makkelijker dan je 
denkt. Leusden: ISVW Uitgevers

14  Tongeren, P, van (2008). Deugden leiden tot een voortreffelijk 
leven. Dagblad Trouw, 18 januari 2008. Geraadpleegd van https://
www.trouw.nl/home/deugden-leiden-tot-een-voortreffelijk-
leven~a137a552/

15  Tongeren, P. van (2012). Leven is een kunst. Over morele ervaring, 
deugdethiek en levenskunst. Zoetermeer: Klement/Pelckmans.

16  Tongeren, P. van (2012). Leven is een kunst. Over morele ervaring, 
deugdethiek en levenskunst. Zoetermeer: Klement/Pelckmans.

17  Biesta, G. (2016). Het Leren voorbij. Democratisch onderwijs voor 
een menselijke toekomst. Culemborg: Uitgeverij Phronese.

18  Meirieu, P. (2016). Pedagogiek. De plicht om weerstand te bieden. 
Culemborg: Uitgeverij Phronese.

19  Biesta, G. (2016). Het Leren voorbij. Democratisch onderwijs voor 
een menselijke toekomst. Culemborg: Uitgeverij Phronese.

20  Sanderse, W. (2013). Leraren met karakter. Een deugdenbenadering 
van de beroepsethiek van de leraar (lectorale rede). Eindhoven: 
Fontys.

21  Vos, P.H. (2006). Tussen vage waarden en strakke normen. 
Kansen van een deugdenbenadering in het onderwijs. Zwolle: 
Gereformeerde Hogeschool.



De waarde(n) van brede vorming De waarde(n) van brede vorming48 49

22  Dewey, J. (1916). Democracy and Education (gebruikte uitgave: J.A. 
Boydston ed., 

 John Dewey. The Middle Works, 1899-1924, Volume 9, 1916, 
Carbondale: Southern Illinois University Press, 1980).

23  Tongeren, P. van & Becker, M. (2010). Integriteit als deugd. 
Jaarboek integriteit.

24  Tongeren, P. van & Becker, M. (2010). Integriteit als deugd. 
Jaarboek integriteit.

25  Dewey, J. (1916). Democracy and Education (gebruikte uitgave: J.A. 
Boydston ed.,

 John Dewey. The Middle Works, 1899-1924, Volume 9, 1916, 
Carbondale: Southern Illinois University Press, 1980).

26  Hollan, D. & Throop J. (Red.) (2011). The anthropology of empathy: 
experiencing the lives of others in pacific scoietes. New York: 
Berghahn Books.

27  Krznaric, R. (2014). Empathie. Een revolutionair boek. Utrecht: Ten 
Have.

28  Krznaric, R. (2014). Empathie. Een revolutionair boek. Utrecht: Ten 
Have.

29  Tongeren, P. van (2012). Leven is een kunst. Over morele ervaring, 
deugdethiek en levenskunst. Zoetermeer: Klement/Pelckmans.

30  Sandel, M.J. (2015). Rechtvaardigheid. Wat is de juiste keuze? 
Utrecht: Ten Have.

31  Sandel, M.J. (2015). Rechtvaardigheid. Wat is de juiste keuze? 
Utrecht: Ten Have.

32  Wessels. K. (2016). Dan maken we ons onderwijs zelf wel! Een 
bildungsvisie. Leusden: ISVW Uitgevers.

33  Wilber, K. (1997). Een beknopte geschiedenis van alles. (F. Visser, 
Vert.). Lemniscaat: Rotterdam.

34  Biesta, G. (2016). Het Leren voorbij. Democratisch onderwijs voor 
een menselijke toekomst. Culemborg: Uitgeverij Phronese.

35  Furco, A. (1996). Service-learning: A balanced approach to 
experiesntial education. In B. Taylor, & Corporation for National 
Service (Eds.), Expanding Boundaries: Serving and Learning (pp. 
206). Washington DC: Corporation for National Service.

36  Biesta, G. (2016). Het Leren voorbij. Democratisch onderwijs voor 
een menselijke toekomst. Culemborg: Uitgeverij Phronese.

37  Furco. A. (1996). Service-learning: A balanced approach to 
experiential education. In B. Taylor, & Corporation for National 
Service (Eds.), Expanding Boundaries: Serving and Learning (pp. 
206). Washington DC: Corporation for National Service.

38  Zitter, I., Bruijn, E. de, Simons, P.R.J. & Cate, T.J. ten (2012). 
The Role of Professional Objects in Technology-enhanced 
Learning Environments in Higher Education. Interactive Learning 
Environments, 20(2), 119-140.

39  Eyler, J., Giles, Jr., Dwight, E. (1999). Where’s the Learning in 
Service-Learning. San Francisco, CA: Jossey-Bass.



De waarde(n) van brede vorming De waarde(n) van brede vorming50 51

Dr. Pieter Baay

Dr. Pieter Baay studeerde sociologie en deed 
promotieonderzoek naar de transitie van school 
naar werk voor mbo-studenten (School2Work). 
Pieter bouwt hierop voort bij expertisecentrum 
beroepsonderwijs (ecbo) en doet onderzoek naar 
21ste-eeuwse vaardigheden, burgerschap en Loop-
baanoriëntatie Begeleiding (LOB). Hij wordt blij 
van onderzoek dat wetenschappelijk verantwoord 
en praktisch relevant is. Daarom heeft Pieter ook 
een rol in de kennisverspreiding van ecbo (lezin-
gen, nieuwsbrieven, Mbo Onderzoeksdag). Buiten 
het werk haalt Pieter plezier uit bridge, muziek en 
etentjes met vrienden en familie.

Alieke Hofland MSc

Alieke heeft pedagogiek gestudeerd. Na een aantal 
jaar op de pabo te hebben gewerkt is ze nu onder-
zoeker bij het expertisecentrum beroepsonderwijs 
(ecbo). Hier doet zij voornamelijk onderzoek naar 
docentprofessionalisering en kernvaardigheden, 
met bijzondere aandacht voor burgerschap en per-
soonsvorming. Nog altijd verdiept Alieke zich met 
oud-studiegenoten in opvoeding en vorming van de 
mens, om ook zichzelf te blijven vormen. Daarnaast 
maakt Alieke graag muziek en doet vrijwilligers-
werk met jongeren.

Over de auteurs



De waarde(n) van brede vorming De waarde(n) van brede vorming52 53

Colofon

Deze publicatie is geschreven in  
opdracht van ROC Friese Poort  
en uitgevoerd door ecbo.

Auteurs:  Pieter Baay (ecbo), 
Alieke Hofland (ecbo) 

Drukwerk:  Bijzonderdruk 

Oplage:  1000 

Oktober 2017



De waarde(n) van brede vorming De waarde(n) van brede vorming54 55

Pieter Baay en Alieke Hofland


