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Les Is Meer
“Want Les is bij ons zoveel meer 
dan het leren van een vak!”

Sinds enige tijd maken we bij ROC Friese Poort 
gebruik van de slogan ‘Les Is Meer’.
De publicatie ‘Blikvanger: Brede Vorming in de 
praktijk van ROC Friese Poort’ geeft inzicht in 
welke mate en vorm we dit ‘Les is Meer’ met 
elkaar zien en in praktijk brengen. 

De betrokkenheid bij dit onderwerp blijkt groot te 
zijn. Zo lezen we dat velen van ons energie willen 
steken in ons ROC als een inclusieve ontmoe-
tingsschool. Een school waar het aantoonbaar 
om meer gaat dan alleen vakmanschap. Het 
onderzoek toont dat we de vorming van onze 
studenten als belangrijk en gewenst ervaren. 
De interviews met verschillende collega’s geven 
daarbij een verrassend inkijkje in hun drijfveren en 
motivatie.

De teamfoto’s laten zien dat we er belang aan 
hechten om met studenten de dialoog aan te 
gaan over wat hen oriëntatie geeft in het leven. 
Onze samenleving heeft immers het talent 
ontwikkeld om technisch, doelmatig en efficiënt 
te handelen, terwijl het inzicht in de samenhang 
van de dingen en de aandacht voor wat ons over-
stijgt, is afgenomen. Zeker in het tijdsgewricht 
waarin aloude zekerheden op losse schroeven 
zijn komen te staan, dient zich met grote urgentie 
de noodzaak aan om met elkaar na te denken 
over de waarde van het menselijk leven en de 
noodzakelijke bewustwording van onszelf als 
onderdeel van een groter geheel. In deze tijd 
vorm geven aan een christelijk geïnspireerde 
school betekent dat we waarden en richtingge-
vende noties aanreiken, waarden als solidariteit, 
rechtvaardigheid en moed, waarover we met 

studenten en met elkaar in dialoog gaan. Aan 
ons de uitnodiging om in ons handelen van de 
dagelijkse onderwijspraktijk de genoemde idealen 
en waarden een zichtbare plek te geven. 

De zoektocht naar een eigentijdse en aanspre-
kende invulling van de persoonsvorming van 
studenten blijkt een uitdaging te zijn die we met 
elkaar aan willen gaan. We kunnen het als een 
compliment ervaren dat Blikvanger aantoont dat 
er, voor wat betreft de vorming van onze studen-
ten, sprake is van een collectieve ambitie. 
Onze complexe en pluriforme samenleving stelt 
hoge eisen aan onze studenten, en daarmee ook 
aan allen die werkzaam zijn in het onderwijs. Wie 
de publicatie leest, zal waarschijnlijk net als ik 
verrast zijn door de inspirerende gedrevenheid 
die we erin tegenkomen. 

Deze publicatie voorziet voor alle groepen 
collega’s in een aantal aanbevelingen, die ons nog 
beter in staat stelt om systematisch aandacht te 
besteden aan onze vormende taak. De aanbeve-
lingen zijn bedoeld als opmaat voor het gesprek 
over het concreet ontvouwen van onze onder-
wijsambities. 

Zo is er voor het CvB onder andere de aanbe-
veling om innovaties in het kader van Brede 
Vorming te stimuleren. Een uitdaging die ik met 
genoegen zal aangaan. 
Ik wil tot slot een ieder bedanken die - in welke 
vorm dan ook - een bijdrage heeft geleverd aan 
dit mooie tijdsdocument en wens jullie plezier en 
passie bij de uitvoering van je werk. 

—  Remco Meijerink, 
voorzitter CvB
zomer 2020
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Studenten aan het woord
Het is belangrijk om als studenten in gesprek te 
gaan met elkaar
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Van vaag begrip naar bewuster handelen

Docenten aan het woord
Leren voor morgen: we hebben meer twijfel en 
onzekerheid nodig

Stafmedewerker aan het woord
Brede Vorming als verbindend concept

Studenten aan het woord
Jezelf ontwikkelen is misschien wel belangrijker, 
dan het klassieke leren op school

Bestuurder aan het woord
Brede Vorming: verdieping op en van het 
vakmanschap

Opleidingsmanagers aan het woord
Het onbekende samen minder onbekend maken

Docenten aan het woord
Studenten niet ‘vormen’ maar handvatten geven

Student aan het woord
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Vestigingsdirecteur aan het woord
Wat is het vak en hoe leer ik te leven?

Docenten aan het woord
Wie ben ik en wie wil ik zijn?

Onderwijskundigen aan het woord
Brede Vorming: Geen papieren tijgers,  
het moet in het hoofd leven

Brede Vorming 
door de ogen  
van ROC Friese 
Poorters 

Hoe kijkt een facilitair mede-
werker naar Brede Vorming? 
Welke rol ziet de student voor 
zichzelf in het verdiepen van 
Brede Vorming?  
 
De interviews nemen je mee 
door de persoonlijke perspec-
tieven en laten zien hoe de 
betrokkenen invulling geven 
aan hun verbinding met Brede 
Vorming bij ROC Friese Poort. 
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—  Ondersteunende  
diensten

Neem meer tijd en ruimte om met 
elkaar in gesprek te gaan over Brede 
Vorming. Welke rol kun je daar bijvoor-
beeld als Team Studentadministratie in 
nemen? 
>  2.4

Vertaal Brede Vorming in voor jullie 
concrete en herkenbare zaken (hoe 
werk je onderling samen, neem je 
verantwoordelijkheid, kom je afspraken 
na, enzovoort). Benoem een aantal 
kernwaarden waaraan jullie doelbe-
wust aandacht geven de komende tijd.
>  2.4

Werk actief aan een duurzame school: 
in de inrichting, in het kantine aanbod, 
in de middelen die we gebruiken en in 
de relaties die we met elkaar aangaan. 
>  2.6

HRM: stimuleer dat het personeels-
bestand een afspiegeling van onze 
samenleving wordt. 

HRM: stimuleer medewerkers op een 
aansprekende manier om aandacht te 
houden voor de eigen ontwikkeling. 
 

—  Management 
 en bestuur

Voer periodiek gesprekken met oplei-
dingsmanagers (en teams) om Brede 
Vorming aan te kaarten en bijvoorbeeld 
te laten opnemen in het teamplan. 
>  Vestigingsdirecteur aan  

het woord, p. 57

Stimuleer in het kader van Brede 
Vorming het innovatief vermogen van 
onderwijsprofessionals en ondersteu-
nende diensten. 
> Bestuurder aan het woord, p. 41

Denk, samen met onderwijsprofes-
sionals, op innovatieve wijze na over 
de integratie van Brede Vorming in 
een persoonlijk portfolio. Hierin kan 
de student zijn/haar ontwikkeling 
aantonen en laten zien dat hij/zij heeft 
deelgenomen aan een betekenisvol 
en zingevend initiatief en wat dit voor 
nieuwe inzichten heeft opgeleverd. 
> Opleidingsmanagers aan  

het woord, p. 42 

Neem Brede Vorming als onderdeel op 
in de jaarlijkse STAR Award verkiezing. 
Nomineer drie initiatieven en zet deze 
in het zonnetje. 
 

—  Studenten

Ga in en buiten de school aan de slag 
met jouw eigen ontwikkeling. Werk 
samen met anderen en draag bij aan 
een betere samenleving. Reflecteer 
via bijvoorbeeld KOMPAS21 op wat je 
doet: welke bijdrage heb ik geleverd? 
Wat is het effect daarvan op anderen 
(in het kader van Brede Vorming)?
>  2.3

Ga met elkaar en met docenten in 
gesprek: wat betekent Brede Vorming 
voor ons, waarin wil ik mij graag 
ontwikkelen tijdens de opleiding? 
Wat heb ik nodig om een goed leven 
te leiden en aan de maatschappij te 
kunnen blijven deelnemen? 
>  Studenten aan het woord, p. 21

Kom zelf met voorstellen om als groe-
pen met Brede Vorming aan de slag 
te gaan. Organiseer en doe dit zelf en 
deel je ervaringen achteraf. Gebruik de 
Vouchers hiervoor waar mogelijk. 
> 2.2
 

—  Practoraat  
Brede Vorming

Zorg ten behoeve van borging voor 
expliciete aandacht voor Brede 
Vorming in de visie en organisatiekun-
dige ontwikkelingen binnen ROC Friese 
Poort. 
>  Stafmedewerker aan het woord,  

p. 33

Link Brede Vorming aan onderwijsver-
nieuwing: intensiveer de samenwerking 
met DOK ten behoeve van het alge-
mene onderwijsbeleid. 

Faciliteer teams in het toepassen van 
creatieve denkvormen om met Brede 
Vorming aan de slag te gaan. Orga-
niseer op aanvraag sessies, schuif 
aan bij het teamoverleg, denk mee en 
benadruk vooral dat de teams zelf aan 
zet zijn. 
>  Practoraatsleden aan het woord,  

p. 14

Bied docenten met behoefte aan 
handvatten de voorbeelden in samen-
werking met onderwijskundigen, en 
probeer ze vooral te verleiden om zelf 
visie en handvatten rondom Brede 
Vorming te ontwikkelen. 
>  2.4

Ontwikkel een platform (inspiratiesite) 
waarin mooie voorbeelden binnen 
ROC Friese Poort zichtbaar en gedeeld 
worden. Een plek om geïnspireerd 
te worden en geslaagde projecten te 
vieren.

Aanbevelingen 
Brede Vorming

—  Docenten en  
praktijkopleiders

Ga met elkaar in gesprek en verken op 
verdiepende wijze wat Brede Vorming 
voor jou als persoon en voor jullie als 
team betekent en hoe je Brede Vorming 
zou kunnen vertalen naar de dagelijkse 
onderwijspraktijk. Leg dit vast in het 
teamplan in de vorm van uitgangspun-
ten en ambities. 
>  2.3

Stimuleer elkaar en studenten om 
mooie initiatieven op het gebied van 
Brede Vorming op een (nog te realise-
ren) inspiratiesite over Brede Vorming 
te plaatsen. Besteed hierbij aandacht 
aan reflectie: wat heeft dit initiatief 
met je gedaan? Welke inzichten heeft 
dit opgeleverd?
>  2.4

Voer open gesprekken als collega’s 
onderling én met studenten in de leer-
groep waarin aandacht is voor verschil-
lende zienswijzen en leefstijlen. 
>  2.1

Betrek de maatschappelijke- en 
beroepspraktijk actief bij je onder-
wijsontwikkeling: welke houding, 
vaardigheden en waarden vinden zij 
belangrijk? 
>  2.5

Integreer Brede Vorming, evenals 
Community Service Learning, meer in 
het curriculum. Begeef je hier ook naar 
buiten: ga samen met je studenten op 
zoek naar betekenisvolle praktijksitu-
aties (bijvoorbeeld op werk of in de 
sportschool) waar je op projectbasis, 
of als participant in echte situaties, met 
elkaar aan de slag gaat. 
>  2.5

Verweef 21ste-eeuwse vaardigheden als 
denkvaardigheden veel meer dan nu 
het geval is in het curriculum. 
>  2.1

Verbind denkvaardigheden ook aan 
concreet handelen. Welke sociale en 
culturele vaardigheden ontwikkelen 
studenten om in handelen open te 
staan voor elkaar? En welke vaardighe-
den spreek je aan om jouw klaslokaal 
en les inclusiever te maken? 
>  2.1

Onderzoek welke maatschappelijke 
thema’s in het leven van jouw studen-
ten een grote rol spelen en neem dat 
als startpunt om met Brede Vorming 
bezig te zijn. 
>  2.3

—  Onderwijskundigen en  
beleidsmedewerkers

Intensiveer als onderwijskundigen de 
rol in en bijdrage aan het herontwerp 
van het onderwijs als begeleiders 
van teams. Ondersteun de teams om 
met elkaar in gesprek te gaan over de 
bedoeling en de plek van Brede Vorming 
in hun onderwijs. 
>  Onderwijskundigen aan het woord,  

p. 62

Verbreed en bevorder het ambas-
sadeurschap door onderwijskundigen 
met een bovengemiddelde interesse in 
Brede Vorming een expertgroep te laten 
vormen. Als kring om het Practoraat 
kunnen wij elkaar wederzijds voeden. 
>  Practoraatsleden aan het woord,  

p. 14
 
Bied docenten met behoefte aan 
handvatten voorbeelden/mogelijkheden, 
en probeer ze vooral te verleiden om 
zelf visie en handvatten rondom Brede 
Vorming te ontwikkelen. 
>  2.4

Gebruik de IMWR (Inspireren, Mobili-
seren, Waarderen en Reflecteren), als 
buitencirkel van de PDCA-cyclus, om te 
identificeren en monitoren in hoeverre 
beleid en onderwijspraktijk ruimte geven 
voor Brede Vorming. 
>  2.4

Het onderzoek onder onze professionals laat zien dat er veel beweging is rond Brede Vorming bij  
ROC Friese Poort. Om deze beweging verder te brengen, formuleren de onderzoekers van ECBO samen met het 
Practoraat de volgende aanbevelingen per groep. Per aanbeveling wordt verwezen naar het hoofdstuk (>) waar de 
aanbeveling op is gebaseerd. 
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“ Wij leiden niet 

alleen op voor het 

diploma, maar ook 

voor het leven”

1 De onderwijskundigen zijn de gesprekspartners voor onderwijsteams; 

de leden van het Practoraat Brede Vorming verzorgen de gesprekken 

met ondersteunende afdelingen en management.

2 Een deel van de medewerkers heeft niet geparticipeerd in het onder-

zoek, dus de resultaten kunnen betrekking hebben op een gedeelte 

van de medewerkers. De deelnemende docenten en praktijkopleiders, 

55% van de totale populatie van ROC Friese Poort, zijn als volgt 

verdeeld over de vestigingen: Drachten (162), Emmeloord en Urk (97), 

Leeuwarden (244), Sneek (149). Een aangepaste versie is ontwikkeld 

voor andere onderwijsprofessionals, zoals onderwijskundigen, facilitair 

beheer, ICT, studentadministratie, examenbureaus, kwaliteitszorg, 

HRM en directie. Afhankelijk van de doelgroep is deze digitaal of in 

gespreksvorm afgenomen. De vestigingsverhalen richten zich op de 

Blikvanger-antwoorden van docenten en praktijkopleiders; de andere 

delen in de publicatie hebben ook betrekking op antwoorden en 

quotes van andere onderwijsprofessionals.

Inleiding

Brede Vorming in het mbo, hoe gaat dat in de 
praktijk? Deze vraag stelt de docent, de conci-
ërge en de bestuurder zich bij ROC Friese Poort. 
In de onderwijsvisie en kwaliteitsagenda van ROC 
Friese Poort is Brede Vorming, naast vakman-
schap, een centrale pijler. Het motto is immers: 
“Wij leiden niet alleen op voor het diploma, 
maar ook voor het leven”. Maar hoe zijn deze 
ambities zichtbaar in het dagelijks werk van de 
onderwijsprofessional? Hoe kijken individuen, 
teams en de organisatie als geheel naar hun rol in 
Brede Vorming? Wat zijn parels van voorbeelden 
en waaraan kan meer inhoud en vorm gegeven 
worden? Deze vragen vormden de aanleiding 
voor het ontwikkelen van de Blikvanger Brede 
Vorming.

De Blikvanger Brede Vorming is een waarderend 
onderzoek dat ECBO en het Practoraat Brede 
Vorming gezamenlijk uitvoeren. De Blikvanger is 
een tool voor onderwijsteams, ondersteunende 
afdelingen en management. Het bevat open, 
gesloten en activerende vragen ten aanzien van 
Brede Vorming over onder andere beeldvorming, 
ambities, de dagelijkse praktijk en ervaren onder-
steuning. Via een ‘teamfoto’ brengt de Blikvanger 
in beeld in welke vorm en mate er momenteel 
aandacht is voor Brede Vorming in het onderwijs 
of de ondersteunende praktijk. Onder begeleiding 
van een onderwijskundige1 vindt een teamge-
sprek plaats over de ‘teamfoto’, waarbij het team 
conclusies trekt, haar ambities voor de toekomst 
formuleert en keuzes maakt of en van welke 
vormen van ondersteuning en professionalisering 
ze gebruik wil maken. 

In deze rapportage gebruiken we de stappen van 
waarderend onderzoek. In deel 1 definiëren we 
allereerst welke ontwikkeling ROC Friese Poort 
rond Brede Vorming nastreeft. Waarom vinden 

we Brede Vorming belangrijk en wat voor school 
willen we zijn? In deel 2 beschrijven we ontdek-
kingen die we deden in het waarderend onder-
zoeken van de Blikvanger-antwoorden, zoals 
door meer dan 650 docenten en praktijkopleiders2 
weergegeven. Daarbij nodigen we de lezer uit om 
de ontdekkingen te vergelijken met de gedroom-
de situatie: wat hopen we rond Brede Vorming te 
bereiken en hoe komen we daar vanaf de huidige 
situatie? 

Via interviews tussendoor kijken we door de 
ogen van verschillende professionals binnen ROC 
Friese Poort: een student, docent, conciërge, 
onderwijskundige, opleidingsmanager, directeur, 
bestuurder en een Practoraatslid. Zij vertellen 
over hun blik op Brede Vorming en op de rol die 
zij hebben in de beweging die ROC Friese Poort 
doormaakt op het gebied van Brede Vorming. In 
deel 4 delen we de resultaten van de drie vesti-
gingen. We hopen dat deze verschillende invals-
hoeken inspireren tot nieuwe ideeën en acties! 

Met de resultaten van de Blikvanger kunnen 
medewerkers van ROC Friese Poort verder 
vorm geven aan het best denkbare onderwijs. 
Dit werkboek met uitspraken, voorbeelden, 
vragen en dromen biedt onderwijsprofessionals 
verdieping en inspiratie voor Brede Vorming in 
het onderwijs. Zo geven we samen invulling aan 
de kwalificatie, socialisatie en de persoonsvor-
ming van studenten, zodat zij hun leven en hun 
bijdrage aan de samenleving kunnen vormgeven.

9
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Interview: Studenten aan het woord

Het zou goed zijn als de school  
de mogelijkheid tot sporten zou bieden

Yakoub Al Gharbawi volgt de oplei-
ding Assistent Dienstverlening en 
Zorg in Emmeloord. Zijn doel is om 
door te studeren, om als verpleeg-
kundige in het ziekenhuis te kunnen 
werken. Hij wil graag iets bijdragen 
aan de maatschappij, want hij weet 
dat zorg heel belangrijk is voor al-
lerlei mensen. “Ik zorg graag voor 
mensen en veel mensen hebben zorg 
nodig.” 

Een uurtje sport per dag op school
Voor Yakoub is het belangrijkste aan 
school en stages dat je leert wat je 
nodig hebt om te kunnen werken. Je 
komt naar school om te leren, zodat je 
een opleiding haalt. Zelf wil hij graag 
nog blijven studeren. Door zijn broer, 
die als arts in een ziekenhuis in Syrië 
werkt, weet hij hoe het daar is. “Dat 
lijkt mij ook heel leuk.” 

Als we hem vragen wat hij verder nog 
op school zou willen doen of leren 
noemt hij: sporten, tekenen, muziek. 
“In de ochtend of middag een uurtje 
sporten per dag is belangrijk. En ook 
heel leuk.” Beweging is gezond, en 
het zou volgens Yakoub goed zijn als 
school daar de mogelijkheid toe biedt. 
“Sommige mensen hebben sport als 
hobby, maar waarom zouden we dat 
niet ook op school kunnen doen?” Voor 
tekenen en muziek heeft hij nog een 
andere reden: “Sommige studenten zijn 
daar heel goed in, maar dat kunnen ze 
nu niet kwijt op school. Ze kunnen dat 
eigenlijk niet laten zien.” Hij vindt het 
belangrijk dat studenten op school hun 
talenten ontdekken. 

Leven in Nederland
Zelf weet hij goed waar hij goed in 
is, namelijk omgaan met mensen en 
met hen praten. Hij luistert graag 
naar medestudenten als ze problemen 
ervaren en helpt hen dan een oplossing 
te vinden. Hoewel hij daar zelf geen 
moeite mee had, zou hij bijvoorbeeld 
studenten graag helpen bij het vinden 
van een stage. “Sommige studenten 
vinden dat lastig, en we zouden daar 
met docenten en studenten meer over 
moeten spreken.”

Yakoub is nu bijna vier jaar in Neder-
land. De lessen burgerschap waarin 
aandacht was voor de regels, normen 
en waarden die in Nederland gel-
den, zoals rondom roken en drinken, 
vond hij fijn. Even zo belangrijk is 
het voor hem dat de docenten en 
studenten iets leren over zijn cultuur. 
“Daar wordt zeker over gesproken in 
verschillende lessen nu.” Docenten 
die daar interesse in tonen, waardeert 
hij dan ook. Daarnaast vindt hij het 
belangrijk dat docenten vrolijk zijn en 
goed uitleg kunnen geven. 

Een school moet ervoor zorgen dat 
iedereen zich prettig voelt. Maar voelt 
hij zich ook thuis op school? “Haha, 
nee,” lacht hij. “Ik vind het leuk om 
nieuwe mensen te ontmoeten en ik 
ben graag op drukke plekken, zoals in 
de bibliotheek in Amsterdam. Dan ga 
ik daar naartoe en gewoon een boek 
lezen ofzo.” De school in Emmeloord 
vindt hij heel goed, maar het zou best 
wat minder rustig mogen zijn! 

Yakoub vertegenwoordigt in 
september 2020 ROC Friese 
Poort tijdens het festival  
‘Prinsjesburger’ in Den Haag. 
Net voor de zomervakantie 
heeft hij met zijn begeleiders 
een korte film gemaakt, waarin 
hij vertelt en laat zien hoe 
belangrijk Vrijheid voor hem 
is. Zijn leven in Syrië stond 15 
jaar in het teken van oorlog en 
onvrijheid. Hij wil leeftijdsge-
noten vertellen hoe fantastisch 
hij het vindt om zonder angst 
en dreigend gevaar te kunnen 
leven in Nederland.
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“In de ochtend of 

middag een uurtje 

sporten per dag is 

belangrijk. En ook 

heel leuk.”

— Yakoub Al Gharbawi
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Brede Vorming in 
ontwikkeling bij 
ROC Friese Poort

1

Het belang van Brede Vorming
Vanuit arbeidsmarkt én samenleving speelt al langere tijd 
de behoefte om studenten meer mee te geven dan alleen 
beroepsvaardigheden. Vakmanschap is belangrijk om 
goed te kunnen functioneren op de arbeidsmarkt. Maar 
minstens zoveel aandacht is nodig om studenten in staat 
te stellen zich te ontwikkelen tot veerkrachtige en zelf-
bewuste mensen, waarop de maatschappij en de wereld 
een appèl kan doen voor het leveren van betekenisvolle 
bijdragen.3

Aandacht voor Brede Vorming is vanuit economisch én 
sociaal-maatschappelijk oogpunt juist nu van belang. 
De huidige arbeidsmarkt is dynamisch en verandert in 
hoog tempo. Nieuwe technologieën doen hun intrede en 
bepalen voor een belangrijk deel steeds meer de inhoud 
van ons werk. De focus ligt op presteren, innoveren, het 
succesvol werken aan de eigen loopbaan en het beha-
len van concurrentievoordeel. Arbeidsrelaties tussen 
werkgever en werknemer worden minder relationeel 
met vaste contracten. Kortere en flexibele werkverban-
den met verschillende werkgevers is de norm voor de 
toekomst. Deze ontwikkelingen vragen van studenten 
en werknemers, meer dan ooit tevoren, het vermogen 
om mee te kunnen bewegen met de vele veranderingen 
die om zich heen plaatsvinden en dat zij zich een leven 
lang blijven ontwikkelen. Zowel op het gebied van hun 
vaktechnische vaardigheden als in vaardigheden die hen 
leert omgaan met een continue veranderende arbeids-
markt. De arbeidsmarkt van nu vraagt van mbo’ers 
een breed palet aan vaardigheden om zich staande te 
houden. Naast vakkennis en vakvaardigheden gaat het 
hierbij onder andere om sociale en culturele vaardighe-
den, samenwerken, communiceren, probleemoplossend 
vermogen en kritisch denken: de zogeheten 21ste-eeuwse 
vaardigheden. Het zijn essentiële vaardigheden, die ook 
raken aan houding, ethiek en waarden.

Het belang van brede vorming reikt echter verder dan 
alleen het argument om mee te kunnen met de verande-
rende arbeidsmarkt. Als individu ben je een onderdeel van 
een dynamische samenleving waar je dagelijks keuzes 
maakt. Studenten zijn als handelend individu mede 
verantwoordelijk om de samenleving vorm te geven. 
Daarbij hebben we tevens aandacht voor onze eigen plek 
daarin en de waarden die we meedragen. Wie en vooral 
hoe wil je zijn? Wat is belangrijk voor jou? Welke waar-
den spelen daarbij een belangrijke rol? Naast aandacht 
voor jezelf gaan we een verbinding aan met de ander en 
de wereld. Dit vindt plaats vanuit het besef dat we het 
vormgeven van de maatschappij niet alleen kunnen reali-
seren en dat er meerdere perspectieven op de werke-
lijkheid zijn. De vorming in normen, waarden, tradities 
en praktijken noemen we socialisatie. Het ontmoeten 
van de ander, openstaan voor andere opvattingen dan 
die van jezelf en het aangaan van de dialoog zijn hierbij 
belangrijke vertrekpunten. Het vermogen om hieraan 
een goede invulling te geven, ieder op zijn of haar eigen 
manier, noemen we persoonsvorming. Het inzetten van 
21ste-eeuwse vaardigheden is hiermee onlosmakelijk 
verbonden.

Om kansrijk te zijn op de arbeidsmarkt én tegelijk vanuit 
maatschappelijke betrokkenheid deel te nemen aan de 
samenleving als een verantwoordelijk en handelend 
individu, is het verwerven van alleen kennis en vaardig-
heden niet voldoende. Voor het leveren van zingevende 
en betekenisvolle bijdragen aan onze samenleving, is 
het meenemen en toepassen van waarden en ethische 
normen eveneens van essentieel belang. Als individu 
maak je dagelijks keuzes. In het coronatijdperk wordt 
zichtbaar dat je keuzes betekenis hebben. Ga je wel of 
niet met je vrienden naar de dorpskeet? Boek je een 
(vlieg)vakantie wanneer het weer mag? Begroet je je 

goede vrienden (en familie) weer met een knuffel?  
Oftewel: welk moreel kompas pas je toe als je een 
bepaalde situatie of gebeurtenis tegenkomt?

Wat voor school willen we zijn?
In 2016 en ‘17 heeft een groot deel van de medewerkers 
een bijdrage geleverd aan de visievorming voor de Koers 
2017-2021 en reflecteerden we met elkaar op de invulling 
van de Christelijke identiteit. Dit leverde in 2017 het visie-
document ‘Wendbaar Onderwijs, Waardevolle Mensen’ 

op en vervolgens het ‘Manifest Christelijk Onderwijs’. 
Twee documenten waar interne en externe stakeholders 
op hebben meegedacht. Enkele jaren geleden hebben we 
een onderwijsvisie vertaald in vier beloftes. Onze heden-
daagse praktijk toetsen we aan deze beloftes: doen we 
wat we beloven?  
 
Het Manifest Christelijk Onderwijs verscheen enige tijd 
later; een reflectie op onze identiteit als een christelijke 
onderwijsinstelling, een hernieuwde kijk op hoe we met 
elkaar laten zien dat we, op een post-traditionele manier, 
staan in de christelijke traditie. Terwijl de beloftes 
op elke wc deur werden aangebracht, bleef de vraag 
onderbelicht hoe we in deze tijd een waarde(n)gedreven 
organisatie willen zijn.  

Vraag: 
Is datgene wat we in onze visiedocumenten 
en het Manifest Christelijk Onderwijs 
beschrijven daadwerkelijk de school die 
onze studenten ervaren?

Elk team geeft nu, in meer of mindere mate, een eigen 
kleur aan de invulling van het concept Brede Vorming. 
Vrijwel ieder team geeft aan te zoeken naar een aanspre-
kende manier waarop Brede Vorming te vervlechten is in 
de dagelijkse onderwijspraktijk en in het curriculum is op 
te nemen.  
 
We zien dat het inbedden van Brede Vorming in het 
onderwijs van alledag een behoorlijke uitdaging is en 
we beschrijven die uitdaging langs zes dromen. In het 
volgend hoofdstuk gaan we nader in op hoe de dromen 
zich tot de huidige werkelijkheid verhouden en hoe we 
deze dromen verder kunnen verwezenlijken.

3 Zie ook “Brede Vorming, waarom nu?” uit 2018 van Koen Vos, Pieter 

Baay, Alieke Hofland en Fabian Vlastuin.



14 15

Interview: Practoraatsleden op de vestigingen aan het woord

Brede Vorming als beweging

De werkplaatsleden van het Practo-
raat Brede Vorming hebben verschil-
lende functies binnen het onderwijs. 
Zo leveren zij allen een unieke bij-
drage aan het begrip en de beweging 
van Brede Vorming. Barbara Hempen 
is gestart als docent en heeft daarna 
verschillende functies ingevuld vanuit 
Leeuwarden, veelal als projectma-
nager op het snijvlak van kunst & 
cultuur en Brede Vorming. Philippa 
Dijkman werkt als docent bij de 
Entree-opleiding in Emmeloord, Bert 
Steen heeft langere tijd als oplei-
dingsmanager gewerkt in Sneek en 
het nieuwste werkplaatslid, Ester 
Tillema, werkt als onderwijskundige 
op de vestiging in Drachten. 

Allen zien zichzelf als ambassadeur van 
Brede Vorming. De werkplaatsleden 
geven ter illustratie aan projecten op 
de vestigingen te ondersteunen en 
te stimuleren. Bert noemt één van de 
meest succesvolle projecten waaraan 
hij op de achtergrond een bijdrage le-
verde, namelijk The World Food-week 
in Sneek, die gericht was op gezonde 
voeding. Een ander project waar 
Philippa met veel trots op terugkijkt, 
is de empathieweek op de vestiging in 
Emmeloord, waarbij zij twee van haar 
studenten zag opbloeien: “Dit is zowel 
als docent en als werkplaatslid iets om 
trots op te zijn.”

“Het unieke aan deze rol is dat je in het 
midden zit, dus zowel nauw betrokken 
bent bij het Practoraat als bij Brede 
Vorming op de werkvloer.” 
– Ester Tillema

“Maar, Brede Vorming bestaat niet 
alleen uit projecten”, zo begint Bert 
zijn reactie op eerder genoemde. Bert 

maakt gebruik van een driepoot, waar-
bij iedere pijler een plek is waar Brede 
Vorming tot uiting komt: de leefom-
geving, de leeromgeving en projecten. 
Daarbij richt de leefomgeving zich op 
de plek waar de student binnenkomt. 
Bert vertelt: “Zodra je het schoolterrein 
oploopt en het gebouw binnenkomt, 
wil je een sfeer van “welkom en je 
thuis voelen” ervaren. Dat geldt zowel 
voor de studenten als medewerkers. 
In de afgelopen jaren is steeds meer 
aandacht voor de leefomgeving van de 
student en medewerker. Dit heeft ge-
leid tot een koffiecorner waar lekkere 
koffie wordt gezet. Dit wordt gerund 
door de afdeling Horeca. Een ander 
voorbeeld zijn de tafeltennistafels, de 
pooltafels en andere gezelschapsspe-
len die te vinden zijn binnen de school. 
Op deze manier draagt de omgeving bij 
aan het ‘zich thuis voelen’ van de stu-
dent en wordt de student gestimuleerd 
tot ontmoeting en (samen)werken. Een 
laatste voorbeeld is de rustruimte, die 
zowel door studenten als medewerkers 
gebruikt kan worden. Hier kun je even 
bijkomen op de ligbank of in alle rust 
een vertrouwelijk gesprek voeren, je 
bezinnen of bidden.” 

Een tweede plek waar Brede Vorming 
tot uiting komt, is de leeromgeving. De 
leeromgeving richt zich op de inhoud 
van het onderwijs. Bert legt uit: “Het 
onderwijs biedt op veel vlakken de mo-
gelijkheid de verbinding te leggen met 
de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan 
een rekenles: deze kun je benutten om 
de studenten te leren over belasting-
aangifte, daarmee maak je je rekenles 
maatschappelijk relevant. Hiermee 
wordt Brede Vorming direct zichtbaar 
in de lessen en in het leren. De laatste 
pijler van deze driepoot zijn de pro-

jecten waar Brede Vorming tot uiting 
komt, zoals April op Stil, Community 
Service Learning en excursies.”

Philippa vult aan: “Op de plekken 
waar Brede Vorming zichtbaar wordt, 
is het belangrijk dat er ruimte is voor 
kritische reflectie. Het nadenken over 
en reflecteren op datgene wat wordt 
gedaan en waarom dat wordt gedaan. 
Op basis daarvan leren studenten keu-
zes bewust en onderbouwd te maken. 
Die kritische reflectie en het kritisch 
handelen, maakt ‘Brede Vorming’.” 

“Het gaat erom dat mensen gaan 
nadenken over wie zij zijn en hoe zij 
willen handelen op basis van wat ze 
hebben gezien om zich heen en wat ze 
hebben geleerd. Dat is iets wat je niet 
ineens kunt, maar wat je kunt ontwik-
kelen door te trainen: doen, ervaren en 
bespreken.” 
– Philippa Dijkman

Dat onderwijs daarbij de plaats is waar 
Brede Vorming een plek moet krijgen, 
staat voor de werkplaatsleden als een 
paal boven water. Dit heeft volgens 
hen te maken met de ontwikkelingen in 
het onderwijs van de afgelopen jaren. 
Bert legt uit dat de taak van het on-
derwijs verandert. “Waar de afgelopen 
jaren toetsing, het meten van presta-
ties en vakmanschap centraal stonden, 
komt de maatschappij en het werkveld 
nu tot inzicht dat daarnaast steeds 
meer andere – soms niet te toetsen– 
vaardigheden van belang zijn, gericht 
op persoonsvorming en socialisatie.”
Barbara vult aan dat het onderwijs 
daarmee geen sturende rol moet heb-
ben in de denkrichting van studenten. 
Het gaat er juist om studenten een 
kompas te geven, waarbij verschillende 
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“Het hoort bij de 

pedagogische 

opdracht van ons 

onderwijs, namelijk 

onze jonge mensen 

leren om als 

volwassenen in de 

wereld te staan en 

weloverwogen keuzes 

te maken”

—  Barbara Hempen

richtingen mogelijk zijn en studen-
ten hun keuzes onderbouwd kunnen 
maken. Daarmee wijst Barbara op de 
pedagogische opdracht die zij toe-
schrijft aan het onderwijs: 

“Onderwijs is bij uitstek de plek waar 
Brede Vorming geïntegreerd moet 
worden. Dit hoort bij de pedagogische 
opdracht van ons onderwijs, name-

lijk onze jonge mensen leren om als 
volwassenen in de wereld te staan en 
weloverwogen keuzes te maken.” 
– Barbara Hempen

Afsluitend spreken we over de rol van 
werkplaatslid in deze beweging van 
Brede Vorming. Ester geeft aan zichzelf 
als aanjager te zien van Brede Vorming. 
“Als werkplaatslid en onderwijskundige 

richt ik mij niet alleen op de studenten, 
maar ook op medewerkers”, aldus 
Ester. “Als onderwijskundige zie ik 
mezelf als inspirator om managers en 
docenten actief kennis te laten nemen 
van Brede Vorming.” 

Bert geeft aan dat de rol van werk-
plaatslid valt of staat met het doorge-
ven van de ideeën uit het Practoraat, 
oftewel: de verbinder zijn. “Op het 
moment dat wij niet de verbinding 
maken met de werkvloer, blijft Brede 
Vorming iets van een klein gedeelte van 
de organisatie. De beweging van Brede 
Vorming is als een olievlek. Wij hebben 
een herkenbare rol om het gedachte-
goed van Brede Vorming onder de aan-
dacht te brengen en te verspreiden. Dit 
doen wij door het gesprek aan te gaan 
met medewerkers en studenten binnen 
de organisatie, het goede voorbeeld te 
geven en daarmee anderen te stimule-
ren om dit voorbeeld te volgen.” 

“Ik heb mijn rol wel eens als zandloper 
getekend, waarbij ik als werkplaats-
lid de smalle verbinding tussen twee 
reservoirs vorm, met aan de ene kant 
het Practoraat en aan de andere kant 
de medewerkers van de vestiging. 
Eigenlijk ben je als werkplaatslid dus 
de verbinder tussen de werkvloer en 
het Practoraat Brede Vorming en vice 
versa.” 
– Bert Steen
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Dromen en  
Ontdekkingen

2

In dit hoofdstuk zijn we 
“tussen droom en daad”.  

In het vorige hoofdstuk schetsten we de 
dromen en ambities van ROC Friese Poort. In 
dit hoofdstuk kijken we hoe die droombeelden 
zich verhouden tot de beelden en daden van 
medewerkers in de Blikvanger. 

 

Zes thema’s of dromen stellen we hierin centraal: 

—  ROC Friese Poort als inclusieve organisatie 
(OPEN staan voor elkaar), 

—  ROC Friese Poort als ontmoetingsschool, 
—  de vervlechting van Brede Vorming in de 

onderwijspraktijk, 
—  het handelen naar Brede Vorming, 
—  Community Service Learning als kans, 
—  ROC Friese Poort als waardengedreven 

organisatie.

Na een korte inleiding per thema, lezen we 
telkens mee in korte gesprekken waarin de 
onderwijsdromer en de onderwijsonderzoeker 
elkaar bevragen over ieder thema.
 
Door de gewenste situatie (droom) en de huidige 
situatie (daad) naast elkaar te leggen ontstaat 
er een soort werkboek: waarover kunnen we 
verder nadenken en welke stappen zouden we 
kunnen nemen om dromen te realiseren? Om 
dit te stimuleren, eindigt elk thema met enkele 
‘dialoogstarters’.

“We willen bewustwording en 

andere onderwerpen binnen 

Brede Vorming concreet  

vertalen naar de belevings- 

wereld van de student.”

17
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ROC Friese Poort 
als inclusieve organisatie: 
OPEN staan voor elkaar

2.1 Eerste droom

“ROC Friese Poort is een inclusieve organi-
satie, waar iedereen zich welkom voelt en 
waar we met elkaar in gesprek gaan over 
alles dat het leven waardevol maakt”.  
Dit statement is opgenomen in het Manifest 
Christelijk Onderwijs (2017). In dit document 
delen we ook de ambitie dat we nadruk-
kelijk open staan voor andere religies, 
culturen en zienswijzen, met aandacht voor 
democratische grondwaarden als tolerantie.

Op ROC Friese Poort, als onderdeel van 
een veranderende samenleving, is de afge-
lopen 25 jaar veel veranderd. Er is, zowel 
bij medewerkers als bij studenten, sprake 
van een toegenomen pluriformiteit aan 

opvattingen. Belangrijk voor een inclu-
sieve organisatie (lees: een ‘open’ school) 
is dat verschillende levensoriëntaties een 
gelijkwaardige plek krijgen. In een pluri-
forme samenleving zijn sociale en culturele 
vaardigheden en het vermogen om een 
levensbeschouwelijke dialoog te kunnen 
voeren van het grootste belang. Wie een 
open dialoog voert, heeft respect voor ‘de 
andersheid’ van de ander, zonder respect 
te verliezen voor de eigen denkbeelden 
en interpretaties van het eigen geloof of 
levensoriëntatie. 

Het gaat, ook op een christelijk geïnspi-
reerde school, niet om de vraag welke 
levensoriëntatie juist of onjuist is. We 
willen als waardengedreven gemeenschap 
vanuit verschillende perspectieven naar het 
waartoe kijken. Van belang is dat we daarbij 
een open benadering hanteren ten opzichte 
van verschillende levensbeschouwingen. 
In de huidige ontzuilde wereld acteren 
mensen met heel verschillende beelden van 
het leven door elkaar. Voor het onder-
wijs is omgaan met verschillen in religies, 
levensoriëntaties en culturen een belangrijk 
onderdeel van de pedagogische opgave.

“We hebben meer onzekerheid  

en twijfel nodig in het onderwijs. 

Ruimte om even te kunnen 

stilstaan, om vervolgens 

duurzaam te veranderen.”
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Bij ROC Friese Poort stimuleren we dat we met elkaar in gesprek gaan over 
alles dat het leven waardevol maakt. We motiveren studenten te leren naden-
ken over hun plek in de wereld. Daarbij nemen we als uitgangspunt dat iedereen 
een gelijkwaardige plek in die wereld inneemt. Hoe treed je de ander vanuit een 
open, inclusieve houding tegemoet?

Om in dialoog te kunnen gaan met een ander dien je jezelf goed te kennen. Wat zijn 
jouw waarden en normen? Pas dan kun je kijken naar de verhouding tussen jezelf, 
de ander en de wereld. Dit vraagt het vormen van een eigen identiteit. Docenten 
zien Brede Vorming als bewustzijnsontwikkeling. Als student leer je niet alleen wie 
je bent, maar ook hoe je wilt zijn. 

Op welk moreel kompas baseer je je keuzes? In plaats van zin te geven, stimu-
leren we studenten dan om zin te vinden. Om dit te kunnen, zijn de studenten 
toegerust met 21ste-eeuwse vaardigheden als kritisch denken, sociale & culturele 
vaardigheden en ondernemendheid. Welke aandacht krijgen deze vaardigheden in 
het onderwijs? 

In de Blikvanger komt naar voren dat denkvaardigheden in 20% van de gevallen 
dagelijks aandacht krijgt. Daarentegen krijgen zingeving en religie in 80% van de 
gevallen dagelijks aandacht. We vragen studenten niet om hun denkbeelden los te 
laten, maar wel om met respect te leren luisteren naar de denkbeelden van de ander 
en daarvoor open te staan. Welke vaardigheden heb je daarvoor nodig?

Als we studenten zelf ontdekkingen laten doen vanuit zingeving (zinvinding) en religie, stimule-
ren we in één klap ook hun denkvaardigheden. Ze leren kritisch na te denken over welke infor-
matie zij tot zich nemen en hoe dit hun beelden over de wereld en de maatschappij beïnvloedt. 
In dat proces hebben studenten baat bij sociale- en denkvaardigheden, zoals kritisch denken, 
reflecteren en communiceren. Hoe besteden we op een eigentijdse manier aandacht aan 
deze aspecten van persoonsvorming van studenten?

Brede Vorming draagt volgens medewerkers bij aan de vorming van de gehele 
persoon, als student, werknemer, deelnemer aan de maatschappij en als gezinslid. 
Het motiveert docenten om studenten de regie te leren nemen over hun studie en 
hun leven, vanuit het gevoel dat ze waardevol zijn voor de maatschappij en ertoe 
doen. Hoe leren we onze studenten omgaan met anderen en met de natuur?

Dialoogstarters op de volgende pagina

Dromer

Ontdekker
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Dialoogstarters

Uit de Blikvanger blijkt dat het Manifest 

Christelijk Onderwijs als een kans wordt gezien om 

in de praktijk de verantwoordelijkheid en betrok-

kenheid bij de ander uit te dragen. Om ondanks 

de verschillen die er zijn, de ander in zijn of haar 

waarde te laten. Hoe maak je dit meer zichtbaar  

in de onderwijspraktijk?

In dit ontwikkelproces hebben studenten 

baat bij regelmatige reflectie. Hoe zorgen we 

ervoor dat ze na belangrijke ervaringen, binnen 

en buiten de school, reflecteren op wat het 

heeft betekend voor henzelf? Waar in het  

curriculum kun je aandacht besteden aan 

ontwikkeling van 21ste-eeuwse vaardigheden 

zoals kritisch denken?

Om iedereen, ongeacht levensoriëntatie, 

een gelijkwaardige plek in de school te geven, 

vinden we het als medewerkers van ROC Friese 

Poort belangrijk om een inclusieve, open orga-

nisatie te zijn. Hoe ga je als docent met jouw 

studenten in gesprek over de diversiteit in de 

klas? Hoe stimuleren we dit gesprek tussen 

collega’s in de verschillende teams?

1. 

2.

3.
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Interview: Studenten aan het woord

Het is belangrijk om als studenten 
in gesprek te gaan met elkaar

Anna Jente Kleefstra is tweedejaars 
student Medewerker Marketing & 
Communicatie in Sneek. Als lid van 
de Studentenraad zet zij zich in om 
studenten een veilig en goed gevoel 
te geven, net zoals zij dit ervaart op 
school. Bobby Eladami, vierdejaars 
student Technicus Engineering in 
Sneek, is ook lid van de Studenten-
raad. Hij vindt het belangrijk dat op 
school ook besproken wordt hoe je 
straks je leven gaat en kunt vormge-
ven. 

Hoe Brede Vorming vorm krijgt  
binnen twee droomopleidingen… 
Anna Jente droomt ervan stage te 
lopen bij radiostation SLAM!. Hoewel 
ze wel begrijpt dat dit niet altijd kan, 
zou ze meer ruimte willen hebben om 
deze droom na te jagen. “Ondanks dat 
het wel mogelijk is om hier en daar 
gepersonaliseerd onderwijs te krijgen, 
eigen keuzes tijdens de opleiding te 
maken, is het grootste gedeelte van de 
opleiding vooraf vastgelegd”, vertelt 
Anna Jente. In haar droomopleiding 
staan de dromen van de studenten 
meer centraal. Bobby vult aan dat dit 
voor docenten wel lastig is: “De keuze-
delen bieden al wel mogelijkheden om 
aan te sluiten bij je eigen interesses, zo 
kun je bijvoorbeeld leren om drones te 
programmeren of kun je ervoor kiezen 
een EHBO-cursus te volgen.” 

In Bobby’s droomopleiding is er meer 
aandacht voor maatschappelijke zaken. 
“Als student krijg je met veel uitdagin-
gen te maken buiten school, je gaat op 
jezelf wonen, moet belasting betalen, 
koopt een eigen auto. Daar mag meer 
aandacht aan worden besteed.” Soms 
gebeurt dit al, zoals Bobby heeft erva-

ren toen hij tijdens één van de lessen 
vertelde dat hij volgend jaar wil stude-
ren in Eindhoven op een hbo-opleiding. 
Zijn docent greep dit moment aan om 
door te vragen op zijn woonsituatie, 
wat leidde tot een les over het huren 
en kopen van een woning. “Nu weet 
iedereen in de klas wat je moet doen 
als je een huis wilt kopen, ook dat is 
voor iedereen interessant.” Bovendien 
vindt Bobby dat de school ook mensen 
van buiten de school kan inschakelen 
voor bijvoorbeeld lezingen, zodat deze 
thema’s meer gaan leven. 

‘Deel het juist ook op school als je je 
niet oké voelt.’
Anna Jente en Bobby zijn het erover 
eens dat de school ook een rol heeft 
om studenten te begeleiden in hun 
persoonlijke ontwikkeling. Anna Jente: 
“Het gaat nu vooral over het leren van 
een vak, maar dat stukje persoonlijke 
ontwikkelingen, ‘hoe wil ik mijn leven 
gaan leiden?’, dat zou ik graag op 
school terug willen zien.” Studenten 
voelen daarin volgens haar nu een 
scheiding tussen ‘thuis’ en ‘school’. 
“De openheid is er nog niet helemaal. 
Studenten hebben misschien het idee 
dat de problemen die ze thuis ervaren, 
niet besproken hoeven te worden op 
school. Toch vind ik het belangrijk dat 
die verbinding er wel is, de thuissitu-
atie heeft namelijk ook invloed op wie 
jij bent op school en hoe je presteert 
op school.”

Bovendien heeft de school een rol 
om openheid te stimuleren, zo vindt 
Bobby. Hij zegt over zichzelf een ‘sof-
tie’ te zijn, zich kwetsbaar op te durven 
stellen en gevoelig te zijn, maar dat is 
in zijn opleiding niet vanzelfsprekend. 

“Ik zag dat medestudenten daar moeite 
mee hebben. Het beeld dat jongens 
niet gevoelig mogen zijn, leek daar nog 
te bestaan. Uiteindelijk merk je dat alle 
studenten een kwetsbare en gevoelige 
kant hebben. Onze SLB-er heeft daarin 
een grote rol gespeeld, zij heeft laten 
merken dat de wereld zich steeds meer 
beweegt naar ‘het is oké om je niet oké 
te voelen’.” 

‘Wees lief voor elkaar en kijk naar 
elkaar om.’
Welke rol zien Anna Jente en Bobby 
voor zichzelf als het op Brede Vorming 
aankomt? Vaak gaat het om betrek-
kelijk kleine dingen. Anna Jente: “Het is 
belangrijk om als studenten in gesprek 
te gaan met elkaar. Niet alleen opper-
vlakkig, zoals ‘hoe was je weekend?’. 
Maar ook, vragen naar hoe de ander 
zich voelt en geïnteresseerd zijn in 
hoe het écht met iemand gaat. Dit 
vraagt van onszelf ook dat we ons 
openstellen.” Bobby: “Je hoeft geen 
empathisch genie te zijn om te kunnen 
bedenken dat het niet goed gaat met 
een medestudent, als zijn cijfers van 
achten naar flinke onvoldoendes veran-
deren. We zien het wel, maar vragen er 
niet naar. [..] Wees lief voor elkaar, kijk 
naar elkaar om.”
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ROC Friese Poort als 
ontmoetingsschool

“Brede Vorming betekent voor 

mij een ontmoetingsschool 

met een pingpongtafel, muziek, 

met jongeren en volwassenen. 

 Richt op alle locaties zo’n 

lounge in, waar studenten 

en docenten elkaar kunnen 

ontmoeten en inspireren om 

verder te groeien.”

Het onderwijs in een ontmoetingsschool 
vertaalt zich onder andere in het stimuleren 
van saamhorigheid, rechtvaardigheid en 
verantwoordelijkheidsgevoel. Wij zullen ons 
als school voortdurend moeten inspannen 
om dit waar te maken. Kenmerkend voor de 
open school is de ontmoeting. 

Het beeld waarmee de Britse voormalige 
opperrabbijn, filosoof en politicus Jonathan 
Sacks4 ons inspireert, is een beeld van de 
samenleving als een landhuis waarin meer-
dere appartementen zijn gebouwd.  
Het huis heeft naast de verschillende 
appartementen een gezamenlijke huiska-
mer, waar je met elkaar spreekt, viert, eet 

en koffie drinkt. In het huis heeft ieder een 
eigen appartement om in de eigen traditie 
te kunnen staan. Deze mix van ‘eigen’ en 
‘samen’, van ‘een zelf’ zijn en met ‘anderen’ 
leven, kan ook een metafoor zijn voor een 
groep studenten, een team, een school 
en gemeenschappen in de samenleving. 
Mensen kunnen in dit huis, geïnspireerd 
door de eigen traditie(s), volop bijdragen 
aan het verder bouwen van het huis en 
zijn daarvoor zelfs onmisbaar. Het vraagt 
wel dat mensen hun eigen traditie kennen 
en serieus nemen. Het vraagt ook om een 
onderschrijving van het willen bijdragen aan 
een democratische en tolerante manier van 
samenleven. Om vanuit daar met elkaar in 
dialoog verder te bouwen aan het huis.

In onze droom zit ontmoeten niet alleen 
in het voeren van gesprekken met elkaar. 
Ontmoeten kan door samen te eten, door 
samen het eten klaar te maken, door 
tussen de middag een workshop fiets-
banden verwisselen te organiseren, door 
samen muziek te maken, door samen met 
studenten nieuwe plekken te timmeren en 
in te richten; kortom, door creativiteit en 
samenwerking te bevorderen, vormen van 
co-creatie op te zoeken. Ook Community 
Service Learning is een inspirerende vorm 
om studenten te laten participeren in de 
samenleving.

4 Zie ook “The Home We Build Together:  

Recreating Society” uit 2007 van Jonathan Sacks.

 

 Dromen en Ontdekkingen

ROC Friese Poort wil als school open staan voor andere religies, culturen en zienswij-
zen. We gaan daarom op gezette tijden met elkaar in gesprek over elkaars standpun-
ten, op basis van gelijkwaardigheid. We zorgen er met elkaar voor dat iedereen, onge-
acht geloof of geaardheid, zich welkom voelt op onze school. Wat zeggen docenten 
daarover in de Blikvanger?

Docenten zien Brede Vorming als empathie hebben voor elkaar en verschillen waarderen. Het 
motiveert docenten om studenten te leren dat diversiteit oké is, met de gedachte dat er veel 
verschillende studenten in één klas zitten. Het motiveert hen ook om studenten handvatten te 
bieden om buiten het klaslokaal, als deelnemers van de maatschappij, zich staande te houden.

We gunnen studenten ontmoetingen met mensen met een andere religieuze, culturele of 
seksuele achtergrond. Hoe mooi is het als we ons nog sterker kunnen verbinden aan de 
buitenwereld en een nog meer diverse en inclusieve ontmoetingsschool worden?

Uit de Blikvanger is naar voren gekomen dat een groot deel van de docenten ontmoetingen met 
mensen buiten de directe leefwereld van de student als kans ziet om dit te bewerkstelligen. Dit 
vraagt van ons dat we elkaar en studenten stimuleren om open te staan voor iemands opvattin-
gen, ook als die afwijken van die van jou. 

Natuurlijk ontmoeten studenten mensen met verschillende achtergronden buiten de 
school. Deze ontmoetingen kunnen echter ook binnen de school plaatsvinden. Mensen 
met een andere religieuze, culturele of seksuele achtergrond zijn immers ook verte-
genwoordigd binnen de school. Hoe geven we studenten (en docenten) meer ruimte 
om elkaar te ontmoeten?

Docenten zien hun voorbeeldgedrag als kans om te stimuleren dat men met aandacht en interesse 
voor de ander gesprekken voert. Christelijk geïnspireerd onderwijs biedt de mogelijkheid om 
het met elkaar te hebben over krachten die boven het redenerend verstand uitgaan. Hoe ga ik 
respectvol met anderen om? Sluit de focus op één religie dan niet juist mensen buiten? 

De school is een tussenruimte tussen je privéleven en het publieke leven. Op school 
leer je leven in de pluraliteit, het is de plek om te oefenen open te staan voor anderen. 
Hoe verbreed je de leefwereld van de student en hoe verruim je zijn/haar leefwereld?

Nu gebeurt dit veelal tijdens excursies, studiereizen of bezoeken aan specifieke instellingen in 
eigen land, geven de docenten aan. Soms kunnen eenmalige initiatieven de leefwereld en het 
zelfbewustzijn van studenten wezenlijk veranderen. Een excursie naar Hamburg, of zelfs Amster-
dam, voor een student die nooit eerder buiten Friesland is geweest kan iemands nieuwsgierigheid 
prikkelen. Hoe betrekken we ook het bedrijfsleven en instellingen in de publieke ruimte actief bij 
ons onderwijs?

2.2 Tweede droom
Dromer

Ontdekker
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Interview: Facilitair medewerker aan het woord

Van vaag begrip naar bewuster handelen

Domien Hylkema, facilitair beheerder 
bij ROC Friese Poort, had met het be-
grip Brede Vorming wel wat moeite: 
“Waar gaat dat nou over?” Later zag 
hij Brede Vorming uitgelegd als ‘we 
leiden op voor meer dan alleen een 
diploma’. En daar kan Domien zich 
zeker in vinden.

De koffiemachine:  
een communicatiemiddel
Als facilitair beheerder heb ik zeer 
afwisselend werk. Desondanks start 
iedere dag hetzelfde, namelijk met het 
openen van de school en het begroeten 
van studenten. Ik vind het belangrijk 
om ’s ochtends de studenten een 
goede dag te wensen, zo kan ik ook 
peilen hoe het met sommigen gaat. 
Vervolgens is de afwisseling in mijn 
werkzaamheden groot. Afhankelijk van 
de agenda en activiteiten die gepland 
staan, voer ik mijn werkzaamheden uit. 
Dit kan gaan om verstopte afvoer-
putjes, maar kan ook gericht zijn op 
afspraken met externe partijen. 
Ik werk nu twee jaar op deze nieuwe 
locatie en er is gekozen om de kof-
fiemachine in mijn kantoor te zetten. 
Allereerst was ik vrij sceptisch over dit 
idee, ik vreesde ervoor dat ik nauwe-
lijks rust had om mijn werk te kunnen 
doen. Toch blijkt nu dat dit idee goed 
werkt in de praktijk, docenten en 
managers weten mij snel te vinden, de 
lijntjes zijn kort en dit draagt eraan bij 
dat kleine hobbels snel opgelost kun-
nen worden. Bovendien is het spreken 
met elkaar en elkaar in de ogen kijken 
veel waard ten opzichte van een e-
mail. Communicatie is belangrijk in mijn 
werk en die communicatie is denk ik 
ook belangrijk binnen Brede Vorming.

“Hetgeen studenten zich over tien jaar 
nog herinneren, is niet alleen dat wat 
ze nodig hebben om een papiertje te 
halen. De dingen die ze echt bijblij-
ven, is het voorbeeld dat je er voor ze 
was, het gesprek dat je met hen hebt 
gevoerd of het project dat ze gemaakt 
hebben. Dat is waarschijnlijk waarde-
voller dan het papiertje.”

Opleiden voor meer dan alleen een 
diploma
Tijdens mijn eigen opleiding heb ik ken-
nis gemaakt met het werk van Stephen 
Covey en de zeven eigenschappen voor 
effectief leiderschap. Daar heb ik veel 
aan gehad. Wanneer ik iets vervelends 
meemaak in mijn leven, dan denk ik 
weer terug aan Stephen Covey of lees 
ik in één van zijn boeken en daar haal 
ik inspiratie uit om met de situatie om 
te gaan. Dat is voor mij Brede Vorming 
en dat gun ik onze studenten ook, een 
schoolperiode waarin studenten zich-
zelf kunnen leren kennen en inzichten 
krijgen die zij de rest van hun leven 
mee kunnen nemen. 

“Brede Vorming komt natuurlijk voor 
in de missie en visie, in beleidsstukken 
en er wordt over gesproken binnen de 
school. Maar om daar voor onze afde-
ling handen en voeten aan te geven, is 
best lastig. Maar – zo sprekende over 
Brede Vorming – kom ik erachter dat 
we er al best veel aan doen.” 

Een pedagogische functie
Als ik dan kijk naar Brede Vorming bin-
nen ons ROC vind ik dat wij, facilitair 
medewerkers, docenten en managers 
een pedagogische functie hebben. Zo 
vind ik het belangrijk om studenten 
mee te geven welke keuzes zij maken, 

denk bijvoorbeeld aan gezond eten en 
stoppen met roken. Daarom maak ik 
mij bijvoorbeeld hard voor de gezonde 
schoolkantine of voor de rookvrije 
generatie. Maar anderzijds vind ik ook 
dat wij studenten niet alleen een norm 
op moeten leggen. Jonge mensen zijn 
allemaal anders en dit vraagt van ons 
om in te kunnen spelen op de situatie 
waarin zij zich bevinden. 

Zo heeft één van onze studenten last 
van driftbuien. Ik zie en voel dat hij 
een goede jongen is, maar de driftbui-
ten bezorgen hem veel problemen. Ik 
ben gaan nadenken welke rol ik hierin 
heb en nu probeer ik meer met hem te 
communiceren en het gesprek met hem 
aan te gaan. Ik wil hem graag leren dat 
die driftbuien hem vooral in de weg zit-
ten. Dat is één van de eerste situaties 
waarin ik mij bewust was dat ik met 
Brede Vorming bezig was. 
Uit dit voorbeeld blijkt dan ook wel 
dat wij als facilitair medewerkers ook 
een rol hebben binnen Brede Vorming 
en dat dit bewustzijn ervoor zorgt 
dat ik het begrip Brede Vorming beter 
kan verwoorden. Op langere termijn 
denk ik dat we, als facilitair medewer-
kers, het gesprek over Brede Vorming 
moeten blijven aangaan en ervaringen 
kunnen uitwisselen met elkaar. Als 
facilitair beheerder heb ik daarin een 
rol om dit met mijn collega’s, aan wie ik 
leiding geef, te bespreken. 
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Om het bedrijfsleven, instellingen en het 

maatschappelijk veld te betrekken bij het onder-

wijs kun je studenten opdrachten laten uitvoeren 

voor echte opdrachtgevers. Zo leren zij niet alleen 

onderling samen te werken, maar ook met andere 

mensen. Hoe zouden studenten mee kunnen 

denken over welke meerwaarde zij, met hun 

vakkennis en vaardigheden, kunnen bieden aan 

bedrijven?

als we in het onderwijs de ontmoeting 

willen stimuleren, hoe leren we studenten dan de 

benodigde vaardigheden om een open gesprek te 

voeren, zoals actief luisteren, de kunst van vragen 

stellen en kritisch kunnen denken? Wat vraagt dit 

van jou als docent, of onderwijsondersteuner,  

als je een dialoog over verschillen wilt vormgeven?

Hoe ziet een school waarin studenten en 

medewerkers zich welkom voelen er qua inrich-

ting en sfeer uit? Het klinkt eenvoudig, maar dat is 

het niet. Ontwerp een school waarin studenten en 

medewerkers zich welkom en thuis voelen.  

Hoe zorgt een leeromgeving ervoor dat studenten 

en medewerkers elkaar écht ontmoeten?

1.

2.

3.
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Deze foto is genomen tijdens een 24-uurs Diversiteitservaring  

met studenten en docenten van Urk en uit Rotterdam.
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De vervlechting van Brede Vorming  
in de onderwijspraktijk

“Het onderdeel uitmaken  

van een klas is al een situatie 

waarin veel aspecten van 

Brede Vorming naar voren 

komen.”

ROC Friese Poort kiest ervoor om naast 
vakmanschap tevens aandacht te besteden 
aan de vorming van een mens als persoon 
door het aangaan van de verbindingen 
met jezelf, de ander en de wereld. We 
willen studenten en medewerkers stimu-
leren nieuwsgierig te zijn naar wie ze zijn, 
waar ze voor staan, wat hun houding is 
ten opzichte van de samenleving en welke 
bijdrage zij daaraan willen en kunnen 
leveren. De pedagogische opgave van ROC 
Friese Poort is dan ook dat we niet alleen 
opleiden voor een diploma, maar voor het 
leven als geheel. 

Het is onze droom dat studenten, ouders, 
medewerkers en stakeholders van ROC 
Friese Poort de invulling van de pedago-
gische opgave daadwerkelijk ervaren in de 
vormgeving en uitvoering van de dagelijkse 
onderwijspraktijk en de wijze waarop we 
met elkaar omgaan.  

Het is onze droom dat het curriculum van 
alle opleidingen gaandeweg meer gaat 
bestaan uit drie overlappende domeinen die 
onlosmakelijk met elkaar vervlochten zijn:

1.  Kwalificeren:  
Het ontwikkelen van vakvaardigheden 
om een goede vakman of -vrouw te 
worden. 

2.  Socialiseren:  
Manieren waarop we via onderwijs 
deel worden van bestaande tradities en 
praktijken.

3.  Persoonsvorming:
 Het vermogen en de verantwoordelijk-

heid om in vrijheid te willen samenleven 
met anderen in een pluriforme maat-
schappij. 

 Dromen en Ontdekkingen

ROC Friese Poort kiest ervoor om studenten breed op te leiden. Er hoeft niet per 
se méér aandacht voor Brede Vorming te komen, maar wel bewustere aandacht. 
Integreer Brede Vorming overal waar mogelijk in het curriculum. Geen kers op de 
taart, maar kersentaart. Zo versterken we de plek die Brede Vorming inneemt. 
Waar in het onderwijs wordt nu aandacht besteed aan Brede Vorming?

23% van de ondervraagden ziet de gelegenheid voor Brede Vorming het sterkste in 
het vakonderwijs. Met name in Emmeloord wordt deze gelegenheid sterk gezien. 
Hoe ga je op een goede manier om met je beroep? Hierin wordt de verbinding met 
het vakmanschap direct gemaakt. In Sneek, Leeuwarden en Drachten worden rela-
tief meer kansen gezien bij AVO-vakken. Een ander deel (17-21%) ziet de voornaam-
ste kans juist ergens anders: in themadagen, projecten of LOB. Studenten worden in 
projecten uitgedaagd hun blikveld te verbreden. 

Het beroepsonderwijs dient de student immers een beroep te leren uitoefenen 
én mens te leren zijn. Als we in gemeenschappelijke taal spreken over wat Brede 
Vorming moet zijn, kan dit in alle onderwijssituaties uitgedragen worden. Hoe 
zorg je ervoor dat studenten zelf de verbinding leggen tussen de inhoud van hun 
opleiding en hun leefwereld? 

Als we bijvoorbeeld studenten pannenkoeken laten bakken in een zorginstelling, 
willen we hen ook zichzelf laten bevragen: wat betekent dit voor mij? Wat doet dit 
met mij als persoon? Daarnaast geven docenten aan nog zoekende te zijn in hoe ze 
concreet aandacht kunnen besteden aan thema’s als duurzaamheid en rechtvaardig-
heid in de klas.

2.3 Derde droom

Dromer

Ontdekker
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De Blikvanger kan als handvat dienen 

om binnen ieder team met elkaar in gesprek te 

gaan over hoe we Brede Vorming gaandeweg 

meer een plek geven in het reguliere onderwijs. 

Hoe ontwikkelen we een gemeenschappelijke 

taal over het hoe en wat van brede vorming in 

ons onderwijs?

Idealiter is de balans tussen vakman-

schap en Brede Vorming 50-50. Hier wordt  

op veel plekken al invulling en aandacht aan 

gegeven. Hoe maak je gebruik van elkaars 

deskundigheid? Hoe integreer je brede 

vorming in het curriculum? 

Beroepsonderwijs gaat om meer dan het 

leren van een vak middels kennis en vaardig-

heden. Hierin zijn dialoog en ervaringen delen 

met elkaar belangrijk. Hoe wakkeren we de 

intrinsieke motivatie van studenten aan met 

betrekking tot leren voor het leven?

1.

2.

3.
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Interview: Docenten aan het woord

Leren voor morgen: we hebben 
meer twijfel en onzekerheid nodig

Mijn naam is Roald Duijff en ik ben 
docent en I-coach in Emmeloord. 
Recent begon ik aan mijn opleiding 
Learning & Innovation, die ik hier als 
‘studiereis’ beschrijf. De uitspraak 
dat vroeger alles beter was, triggert 
mij. Wat als we helemaal terug gaan 
naar vroeger? Hoe zouden we dan de 
uitdagingen van vandaag oplossen? 

In het boek “wie is er bang voor 
vooruitgang?” gebruikt schrijver Jaffe 
Vink een metafoor vanuit het schilderij 
De aardappeleters van Vincent van 
Gogh. Aan tafel zit familie de Groot. 
Een gezin dat leefde in de tijd waarbij 
de handen werden gebruikt om de 
aardappels uit de grond te halen. Die-
zelfde handen werden gebruikt om de 
aardappels op te eten. Wat als familie 
de Groot zich nu van het doek los kon 
maken en in deze wereld stapte? Wat 
zouden ze dan zien? Een supermarkt 
vol met aardappels in allerlei verschil-
lende maten en soorten. Was vroeger 
alles beter? 

Het grote verschil met toen is dat alles 
nu [voor de Corona-crisis] toereikend 
is voor ons. Al het lekkere eten, con-
tacten, vliegreizen, het laatste nieuws, 
een taxirit of een nieuw product. Bin-
nen een paar klikken hebben we het. 
Het altijd alles kunnen hebben geeft 
ons comfort. Maar als we een tegen-
slag of probleem tegenkomen gaan we 
dit uit de weg. Alles moet van te voren 
worden gepland en vooral ingedekt 
worden. In mijn studiereis wil ik meer 
in dialoog komen met collega’s over de 
waarden van onderwijs. Die dialoog is 
voor mij Brede Vorming: empathie voor 
elkaar hebben en verschillen waarde-
ren. 

In mijn studiereis kom ik onderwijs 
tegen waar een beroep wordt gedaan 
op ondernemende vaardigheden: eigen 
leervragen opstellen, zelfstandig kun-
nen plannen en oplossingsgericht kun-
nen denken. Deze actieve leeromge-
vingen zorgen voor discussie: Kunnen 
studenten dit wel? Waarop docenten 
vaak reageren door de controle te ne-
men. Controle in de vorm van strakke 
planningen en weinig bewegingsruimte. 
Een unieke leeromgeving komt hiermee 
te vervallen. Je raakt namelijk de kern 
van persoonsvorming als je studenten 
durft los te laten. 

“Versnel je verandering met een 
omweg, leren is de manier om bij 
prestaties te komen” 
– Ben Tiggelaar 

Risico nemen om het leerproces, het 
leerproces te laten zijn. Verandering 
vanuit een strakke planning waar geen 
ruimte is voor flexibiliteit. En als we 
dan iets nieuws doen, doen we er weer 
een vakje bij. Iets afvinken werkt zo 
fijn. Kunnen we op deze manier het 
beste uit onszelf halen? Binnen de 
kaders zullen we onszelf en studenten 
ruimte moeten bieden om te leren. Het 
proces aangaan om op die manier tot 
de kern te komen: persoonsvorming. 

Waarom? Veranderingen maken ons 
onzeker. De wereld verandert snel. 
We weten niet goed hoe en op welke 
manier. Daarom hebben we wendbare 
mensen nodig. Mensen die kunnen 
meebuigen met veranderingen en met 
een proactieve houding veranderingen 
aangaan. 

Dit vraagt ontwikkeling van persoons-
vorming. Openstaan voor nieuwe 
ontwikkelingen die op je pad komen. In 
mijn studiereis probeer ik met mensen 
in contact te komen. Contacten die 
mijn visie op leren en innoveren sterker 
kunnen maken. Dat is voor mij Brede 
Vorming. De manier waarop je naar de 
Wereld kijkt. Breed kijken, nieuwsgierig 
zijn en van alles het leermoment zien. 
Niet bang zijn om het oude los te laten 
maar juist het nieuwe te omarmen. 

En als je wilt veranderen dan ga je een 
proces aan. Niet een workshop hier en 
daar, maar echt veranderen. Verande-
ren hoeft niet altijd lineair en rationeel 
te zijn. Binnen het onderwijs zien we 
een verschuiving waarbij creativiteit en 
een dynamische zienswijze minstens 
zo belangrijk worden. Veranderen is 
het van elkaar leren en bestaat uit een 
hoogst persoonlijke ervaring. Ieder-
een reageert anders op innovaties. 
Verschillen in persoon, professionele 
achtergronden en ervaringen heb-
ben invloed op de innovatiegedachte. 
Open staan voor elkaars gedachten en 
verschillen is voor mij Brede Vorming. 
Daarnaast moeten we niet bang zijn 
dat we fouten mogen maken of onze-
ker kunnen zijn over een vernieuwing. 
Wat typisch is voor kunstenaars, is 
dat zij zoeken naar nieuwe dingen en 
de onzekerheid, verbeeldingskracht en 
twijfel als basis gebruiken om te komen 
tot nieuwe dingen (Fasen, 2020).  
We hebben meer onzekerheid en twij-
fel nodig in het onderwijs. Ruimte om 
even te kunnen stilstaan, om vervol-
gens duurzaam te veranderen. 
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Brede Vorming wordt ook benoemd als 
begeleide zelfvorming. Het begeleiden van 
zelfvorming van de studenten vraagt om 
reflectie op eigen begeleidingsvaardig-
heden. Dit proces van reflecteren is een 
parallel proces: niet alleen de student leert 
kritisch te denken over de eigen (beroeps-)
praktijk, de docent zelf heeft ook deze 
21ste-eeuwse vaardigheden nodig om op het 
eigen functioneren te reflecteren. Hoe doe 
ik het zelf? Welke keuzes maak ik? Hoe 
geef ik betekenis aan mijn eigen beroeps-
praktijk? Hoe doorleefd is mijn eigen morele 
kompas? Stuk voor stuk reflecterende 
vragen naar je eigen motivatie, drijfveren en 
zingeving.

Het handelen 
naar Brede Vorming

“Mijn rol in Brede Vorming is: 

in lessen studenten te laten 

kennismaken met andere 

culturen, maar ook steeds 

kijken naar jezelf:  

Wie ben ik, wie ben ik in het 

contact met anderen?  

En wat voor steentje wil ik 

bijdragen in de maatschappij?”

Communiceren Samenwerken Sociale en culturele 
vaardigheden

Kritisch denken 
 

Probleemoplossend 
vermogen 

Creativiteit Leren leren Zelfregulatie Ondernemendheid Mediawijsheid 

 Dromen en Ontdekkingen

Meer ruimte voor Brede Vorming in het onderwijs betekent zowel iets voor de 
student als voor onze medewerkers. We dromen dat zij zich toegerust voelen om 
initiatief te nemen in de vorming van zichzelf en hun studenten. Hebben docen-
ten voldoende kennis en inzicht om Brede Vorming vorm te geven?

Uit de Blikvanger blijkt dat 68% van de ondervraagden zich vaardig voelt om invul-
ling te geven aan Brede Vorming. Veel gebeurt al impliciet; men spreekt wel de 
wens uit hier de vinger op te kunnen leggen en taal te ontwikkelen zodat je er 
met elkaar over in gesprek kunt gaan. Docenten geven echter ook aan behoefte te 
hebben aan kaders en handvatten om het onderwijs rondom Brede Vorming in te 
richten. 

Er ligt een kans om teams elkaar te laten inspireren en ideeën uit te laten wisse-
len. Brede Vorming komt nu voor in de missie en visie, in beleidsstukken en er 
wordt over gesproken binnen de school. De volgende stap is, dat het bewuste 
grondtonen zijn die in de hele school voelbaar zijn. Hoe speel je vervolgens in op 
de behoeftes van de student? 

Als het gaat om zelfreflectie, om grondig onderzoek bij jezelf, zien docenten kansen 
bij studenten. Tegelijkertijd ervaren docenten dat dit niet altijd even makkelijk is: 
studenten zetten hen ook regelmatig aan het denken. Docenten erkennen hun 
voorbeeldfunctie; gewenst gedrag moet voorgeleefd worden. Hoe leer je samen van 
(elkaars) fouten?

Om Brede Vorming in te vullen heb je elkaar nodig: zo kun je elkaar feedback 
geven, van elkaar leren en met elkaar in gesprek over jouw ontwikkeling. Het 
startpunt is zelfreflectie en nieuwsgierigheid naar jezelf en de ander. Hoe geven 
medewerkers daar nu invulling aan?

Medewerkers besteden aandacht aan hun eigen Brede Vorming op zowel formele 
wijze, door cursussen of een opleiding te volgen, als middels het lezen van boeken 
of bezoeken van theatervoorstellingen. Ook religie, door o.a. kerkbezoeken, wordt 
regelmatig betrokken bij de eigen persoonsontwikkeling. Ze dagen zichzelf continu 
uit. Hoe stimuleer je studenten deze houding ook te ontwikkelen? 

2.4 Vierde droom
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Onderwijsprofessionals hebben een wil 

om zich te blijven ontwikkelen: je bent nooit 

uitgeleerd. Het onderwijs biedt de gelegenheid 

om elkaar spiegels voor te houden. Hoe zorgen 

we ervoor dat we in dialoog met studenten 

kritisch naar ons eigen handelen kijken?

Docenten hebben behoefte aan concrete 

voorbeelden van toepassingen van Brede 

Vorming, zoals didactische werkvormen of een 

handreiking. Welke begeleiding ervaren docen-

ten als wenselijk in de uitvoering van brede 

vorming in het onderwijs?

Hoe zichtbaarder de collectieve visie op 

Brede Vorming in de school wordt, hoe meer die 

gedragen kan worden door alle medewerkers.  

Wat is er nodig om iedere medewerker zich 

bewust te maken van zijn/haar rol in de brede 

vorming van studenten?

1.

2.

3.

32

Interview: Stafmedewerker aan het woord

Brede Vorming als verbindend concept

Antje Oldenburg geeft leiding aan 
het team HRM, de medewerkers 
van de Friese Poort-Academie en 
de personeelsadministratie. Vanuit 
haar leidinggevende functie aan deze 
ondersteunende diensten is met haar 
gesproken over haar begrip van het 
concept Brede Vorming en hoe zij, 
vanuit haar functie en de afdelingen 
waaraan zij leiding geeft, bijdraagt 
aan de beweging van Brede Vorming 
binnen de school.

“Alles wat we bij HRM doen, heeft een 
verband met Brede Vorming. Iedereen 
heeft talent, maar komt dat talent eruit 
in de context waarbinnen jij werkt? 
ROC Friese Poort schept als werkgever 
de context. En die contexten kunnen 
verschillen binnen deze organisaties, 
tussen onderwijsteams of vestigingen. 
[…] Het gaat altijd om de verhouding 
tussen het individu en de omgeving. En 
die omgeving heeft veel impact op het 
individu. En jezelf leren kennen, is de 
sleutel om bewust de keuze te kunnen 
maken of een context wel of niet pas-
send is voor jou.”

Vanuit haar functie ziet Antje het 
belang van Brede Vorming, ingebed 
in het onderwijs, terug. Ze vertelt dat 
ze tijdens haar carrière, eerder bij een 
zorginstelling en nu in het onderwijs, 
geconfronteerd wordt met het feit 
dat beroepen sterk in ontwikkeling 
zijn en dat een deel van de beroe-
pen waar in het mbo voor opgeleid 
wordt, binnen enkele jaren verandert 
of zelfs verdwijnt. Het gedachtegoed 
van Brede Vorming is voor haar dan 
ook sterk gericht op het principe van: 
‘niet alleen opleiden voor een diploma, 
maar opleiden voor het leven.’ Het 

onderwijs dient daarbij dus niet louter 
om het vakmanschap bij te brengen, 
maar ook om andere competenties te 
ontwikkelen, zoals: maatschappelijke 
betrokkenheid, flexibiliteit en aanpas-
singsvermogen.

“Eén van de belangrijkste competenties 
voor zowel ons als voor de jongeren, 
is aanpassingsvermogen. Ik denk dat er 
meer aanspraak op dit aanpassingsver-
mogen wordt gedaan voor de generatie 
die we nu opleiden, dan voor oudere 
generaties.”

Antje ziet hierin een duidelijke rol voor 
zichzelf en de afdelingen waaraan 
zij leiding geeft: “Twee jaar geleden 
begon de beweging rondom Brede Vor-
ming klein en werd dit concept geleefd 
door een klein deel van de organisatie. 
Inmiddels zijn de uitgangspunten van 
Brede Vorming door de gehele organi-
satie zichtbaar. Je maakt de beweging 
groter door de uitgangspunten van 
Brede Vorming in te bedden op allerlei 
plekken binnen de organisatie, dus ook 
binnen de ondersteunende diensten, 
waaronder HRM.” 

Antje ziet zichzelf binnen de beweging 
van Brede Vorming als aanjager en 
verbinder. Haar rol als aanjager komt 
duidelijk naar voren wanneer zij vertelt 
dat ze ernaar heeft gestreefd om Brede 
Vorming binnen de introductieprogram-
ma’s voor nieuwe medewerkers een 
centrale plek te geven. De introduc-
tieprogramma’s werden per vestiging 
anders vormgegeven. Antje streefde 
ernaar een aantal thema’s neer te zet-
ten die op alle vestigingen aandacht 
kregen bij het introductieprogramma, 
waaronder Brede Vorming en vitaliteit. 

Ook beschrijft Antje haar verbindende 
rol, die op verschillende plekken van 
de school zichtbaar is. “Momenteel 
zijn we druk met het opzetten van een 
breed gedragen visie en het uitstip-
pelen van beleid gericht op duurzame 
inzetbaarheid. Daarbij sluit ook het 
Practoraat Brede Vorming aan, omdat 
deze ontwikkelingen niet als losse 
zuilen opgezet moeten worden. Deze 
ontwikkelingen grenzen aan Brede Vor-
ming. Mijn rol is om de verbinding te 
zoeken, zodat niet allerlei losstaande 
concepten opgezet worden, maar deze 
in relatie tot elkaar uitgebouwd kunnen 
worden. Hierdoor kunnen hele mooie 
afhankelijke relaties ontstaan tussen 
de verschillende ideeën die binnen de 
organisatie leven.”
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Een van de meest krachtige leeromgevingen 
voor studenten is de praktijk van alle-
dag. Veelal denken we hierbij dan aan een 
beroepsgerichte stage, waarbij het leren 
van een vak centraal staat. 
De leefomgeving waarbinnen we ons bewe-
gen en verhouden tot anderen is echter 
breder dan alleen de arbeidsmarkt. Om 
studenten in de gelegenheid te stellen zich 
te ontwikkelen tot zelfstandige en kritisch 
handelende burgers, is het de ambitie van 
ROC Friese Poort om Community Service 
Learning (CSL) als onderwijsvorm gaande-
weg meer te integreren in het curriculum. 

CSL is een ervaringsgerichte vorm van 
onderwijs die leerinhouden koppelt aan 
maatschappelijke betrokkenheid, waarbij 
we een appel doen op studenten om een 
bijdrage te leveren aan de samenleving. 

Kritisch reflecteren op ervaringen is een 
prominent onderdeel van deze onderwijs-
vorm. Studenten leren en ontwikkelen 
zich door een ‘dienst te verlenen aan de 
gemeenschap’. Ze doen hiermee, naast het
werken in de private sfeer (de beroepsprak-
tijk), ervaring op in drie andere levenssfe-
ren, namelijk de privé-, de publieke- en de 
politieke sfeer.

Door CSL maak je kennis met ervaringen en 
zienswijzen buiten je eigen leefwereld. Je 
reflecteert op je eigen gedrag en op dat van 
anderen. CSL is een bijzonder aansprekende 
vorm van het onderwijs die aansluit bij de 
vraag wat we als gemeenschap voor elkaar 
kunnen betekenen in het huidige- en post 
Corona tijdperk.

Community Service Learning 
als kans

“Ik zou graag vaker met studenten 

en collega’s het gesprek willen  

aangaan over wanneer iets recht-

vaardig is. Ik vind het belangrijk  

dat studenten ook leren dat het  

per situatie kan verschillen.” 

Acquisitie / Kennis verwerven 

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

Realistisch

G
ec

on
st

ru
ee

rd

Privaat Politiek

1 

Kennis 
intermezzo’s

3 

Reflecteren op 
ervaringen uit 

de praktijk 

2 

Projecten
en simulaties

4 

Werken in de 
praktijk /

functioneren 
als burger 

Privé Publiek

Ecosfeer

Di
gi

ta
le

 s
fe

er

Model:
Hybride leeromgevingen

 Dromen en Ontdekkingen

De snelheid waarmee veranderingen in de samenleving plaatsvinden, vraagt van 
ons een hernieuwde ‘blik’ op onderwijs en vorming. Hierbij passen studenten hun 
kennis en vaardigheden niet alleen toe, maar maken ze tevens kennis met een 
wereld die hen minder bekend is of die ze minder snel zullen ontdekken. Hoe laat 
je studenten deze werelden ervaren?

Uit de Blikvanger komt naar voren dat docenten CSL als een kans zien om erva-
ringsgericht onderwijs te versterken. CSL benut de kennis, persoonlijke en maat-
schappelijke vaardigheden en attitudes van studenten binnen een authentieke leer-
context. Studenten nemen dan in een kritische en actieve rol deel aan een steeds 
veranderende samenleving. Een samenleving die docenten en studenten vormen. 
Hoe pak je een maatschappelijke kwestie gezamenlijk aan?

CSL is een vorm van hybride onderwijs. Het geeft studenten de kans om deel 
uit te maken van een team, ervaring op te doen in de praktijk van het beroep of 
als burger in de samenleving. Hierbij zijn 21ste-eeuwse vaardigheden als onderne-
mendheid, sociale en culturele vaardigheden en kritisch denken onmisbaar. 

Initiatieven als NL Doet worden regelmatig genoemd in de Blikvanger. En hoewel 
studenten hierbij vooral praktisch aan de slag zijn, vraagt Brede Vorming ook reflec-
tie op hoe ons eigen gedrag bijdraagt aan maatschappelijke thema’s als duurzaam-
heid, solidariteit en rechtvaardigheid. Wat is het gevolg van mijn consumentenge-
drag als ik een spotgoedkope telefoon uit China laat overkomen?

2.5 Vijfde droom
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CSL biedt studenten de mogelijkheid 

om antwoord te geven op een appel dat op hen 

wordt gedaan voor maatschappelijke vraag-

stukken. Welke bijdragen zouden studenten 

aan de eigen regio kunnen leveren als we zien 

dat beroepsgerichte stages bij bedrijven (voor-

lopig vanwege de Coronacrisis) nog nauwelijks 

mogelijk zijn?

Ervaringsgericht onderwijs, ingevuld 

door CSL, kan de Brede Vorming van studenten 

versterken. Welke voorbereidingen en welk 

nawerk vraagt de integratie van brede vorming 

in CSl van docenten en onderwijsondersteu-

ners?

1.

2.

3636

Interview: Studenten aan het woord

Jezelf ontwikkelen is misschien wel  
belangrijker, dan het klassieke leren op school

Linh Ngo, student Manager Retail in 
Drachten, was in 2019 mbo-ambas-
sadeur voor ROC Friese Poort. Door 
deze ervaring heeft ze ontdekt dat 
ze het heel erg leuk vindt om mee te 
praten over het (mbo-)onderwijs. Ze 
zit inmiddels dan ook in de Studen-
tenraad. Ze heeft zichzelf verder 
kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld op 
het gebied van communiceren en pre-
senteren. Dit is volgens haar een mooi 
voorbeeld van hoe Brede Vorming op 
school vorm krijgt. 

Star Awards
“Ik vind het belangrijk dat studen-
ten zich op hun plek voelen hier op 
school”, vertelt Linh. Doordat ze vanuit 
de Studentenraad in gesprek komt met 
bijvoorbeeld leden van het College 
van Bestuur heeft ze het gevoel dat 
ze hier invloed op heeft. “Ik ontmoet 
allemaal mensen die ik anders nooit 
zou ontmoeten, dat is heel leuk.” En 
dat terwijl ze het altijd moeilijk vond 
om nieuwe mensen te leren kennen. 
Het excellentieprogramma Star Awards 
heeft haar daar ontzettend bij gehol-
pen. 

Daarvoor moest ze onder andere een 
pitch voorbereiden voor een jury. “Mijn 
SLB-er, die me hier ook voor had opge-
geven, heeft me gestimuleerd om door 
te zetten. De opname van het filmpje 
was super ongemakkelijk, maar is wel 
heel mooi geworden.” Linh wordt emo-
tioneel als we doorpraten over haar 
SLB-er. “Ik ben haar heel erg dankbaar, 
maar dat weet ze. Ze heeft me uit mijn 
bubbel gehaald en was er altijd om mij 
te helpen.”

Niet in de theorie blijven hangen
Hoewel ze een hobbel moest nemen 
om van haar angst voor presenteren 
af te komen, heeft die ervaring er 
juist voor gezorgd dat ze zich op haar 
plek voelt op school. “Eigenlijk zit ik 
nu al in mijn droomopleiding.” Jezelf 
ontwikkelen is volgens haar name-
lijk net zo belangrijk, of misschien 
wel belangrijker, dan het klassieke 
leren op school. “Je mag jezelf ook 
leren ontdekken. En voor de een is dat 
het beter leren communiceren, maar 
dat kan voor iemand anders juist een 
andere vaardigheid zijn.”

Ze zou Brede Vorming graag meer in 
de lessen willen terugzien. “De theorie 
in de boeken kan zo saai zijn, dan ga ik 
liever ergens naartoe om het echt te 
ervaren, zoals naar de Tweede Kamer 
in Den Haag.” Linh wil de praktijk graag 
meer de school in brengen. Zo heeft ze 
op haar stageplek nog beter leren com-
municeren, “omdat je daar met klanten 
om moet gaan, met collega’s spreekt 
en dingen met je stagebegeleider moet 
afstemmen. Zo’n situatie is misschien 
lastig te creëren binnen school.” 

Wat zou je doen met €1000,- voor 
Brede Vorming?
Als we haar vragen wat ze zou doen 
met €1000,- die ze mag besteden 
om iets te organiseren voor Brede 
Vorming lichten haar ogen op. Vanuit 
een project over kansengelijkheid met 
Kennisland en OCW heeft ze met een 
groepje een ‘why-maand’ bedacht 
waarin studenten sfeer gaan proeven 
bij andere opleidingen, bij een bedrijf en 
zelf een project opzetten en uitvoeren. 

In de laatste week van de maand laten 
de studenten hun opbrengsten aan el-
kaar zien en delen zij hun inzichten met 
belangstellenden. Why staat hier ook 
voor ‘we help you’, waarin docenten 
aangeven dat studenten altijd naar hen 
toe kunnen komen als ze hulp nodig 
hebben. “Dit raakt aan Brede Vor-
ming omdat je bezig bent met jezelf 
te leren kennen, je werkt veel samen 
met anderen en je ontmoet anderen, 
waardoor je de omgeving binnen en 
buiten de school verder ontdekt.”
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ROC Friese Poort als 
waardengedreven organisatie

“Ik wil [als medewerker facilitair] 

er zijn voor studenten die hun 

weg niet kunnen vinden en die 

wij kunnen en mogen helpen in 

een stapje in de goede richting.”

ROC Friese Poort is als school een waar-
dengemeenschap die een betekenisvolle 
bijdrage levert aan de samenleving. Dat 
streven is ingegeven door haar christe-
lijk geïnspireerde identiteit. Diversiteit 
inspireert en verrijkt ons en nodigt uit tot 
gesprekken over wat het leven waarde(n)
vol maakt.  

We willen studenten en collega’s van alle 
culturen en levensoriëntaties welkom 
heten. Binnen de kaders van onze democra-
tische samenleving respecteren en accep-
teren we elkaar, ook als mensen bepaalde 
dingen anders doen dan jij voor ogen hebt. 
Brede Vorming gaat namelijk ook over 
de omgang met elkaar als collega’s, over 
werkplezier en individuele ontwikkeling. 
We streven ernaar om te kijken naar elkaars 
kwaliteiten en deze te benutten. We willen 
elkaar, evenals onze studenten, de ruimte 
geven om ons te ontwikkelen. 

We vinden het belangrijk dat we naar 
elkaar (blijven) omkijken en ons met elkaar 
en onze studenten verbonden voelen. We 
zien dat individualisme en verharding vaak 
de boventoon voert en we willen tegen-
wicht bieden door met onze studenten op 
zoek te gaan naar gezamenlijkheid. We 
stellen aan onze studenten de vraag: Wat 
wil jij als professional bijdragen aan jouw 
beroepsgroep en aan onze democratische 
samenleving? Zo besteden we aandacht 
aan zes waarden, die zich richten op jezelf 
(Moed en Verstandigheid), de ander 
(Empathie en Rechtvaardigheid) en de 
wereld (Duurzaamheid en Solidariteit).5 
Met de integratie van Brede Vorming in het 
onderwijs draagt  
ROC Friese Poort bij aan een betere werk-, 
leer- en leefgemeenschap. 

Wij stimuleren studenten om vorm te geven 
aan een betekenisvol leven. Uiteindelijk 
gaat het erom dat we studenten stimuleren 
zich thuis te voelen in de wereld, zodat zij 
vanuit die positie, bij alles wat er in hun 
leven langskomt, ontdekken waar ze zich 
mee willen verbinden. Dit vraagt om mede-
werkers die hieraan een actieve bijdrage 
willen leveren en hierover het gesprek 
willen voeren. In interactie met anderen 
komt naar voren hoe je in het leven staat, 
wat belangrijke waarden en drijfveren zijn 
voor jou.

]

5 Zie ook “De waarden van Brede Vorming: Bildung in het 

beroepsonderwijs” uit 2017 van Pieter Baay en Alieke 

Hofland.

 Dromen en Ontdekkingen

Bij ROC Friese Poort zien we Brede Vorming ook als het bepalen en hanteren 
van normen en waarden. Wat voor de een belangrijk is, is niet per definitie ook 
belangrijk voor de ander. Ook al verschillen we van elkaar, we willen graag 
samenwerken vanuit een gezamenlijke visie en gedachtegoed. Wat willen we van 
daaruit teweeg brengen bij studenten?

Uit de Blikvanger blijkt dat binnen alle teams gemeenschappelijke waarden zoals 
respect, open staan voor de mening van anderen en het aangaan van de dialoog 
expliciet worden uitgedragen. Medewerkers zien dat zij daar een voorbeeldfunctie 
in hebben. Zoals een medewerker studentadministratie uit Leeuwarden zegt: “Goed 
voorleven nodigt uit tot goed naleven.” Behandelen we elkaar zoals we zelf ook 
behandeld willen worden? 

Door elke twintig weken een waarde centraal te stellen stimuleert het Prac-
toraat Brede Vorming dat alle medewerkers, samen met studenten, naden-
ken over wat we belangrijk vinden in de omgang met de ander. Zo gaven we 
rondom duurzaamheid aandacht aan de individuele impact die je kunt maken 
door bijvoorbeeld minder te reizen of bewuster te consumeren. Ook stelden we 
ons de vraag: geven we in onze voorbeeldrol naar studenten genoeg uiting aan 
rechtvaardigheid?

De directieraad reflecteert hierop: zijn wij rechtvaardig naar elkaar? Ze geeft aan 
belang te hechten aan eerlijkheid en transparantie. Rechtvaardigheid gaat ook over 
consequent zijn: afspraak is afspraak, gelijke behandeling voor iedereen en handel 
vanuit interesse voor de ander. Hoe streven we deze open cultuur na?

Vele voornemens starten met in gesprek gaan met elkaar. Wat vinden we 
belangrijk in de omgang met de ander? Brede Vorming gaat ook over empathie 
kunnen tonen: hoe leef ik mij in de ander in? De eigen waardenpatronen zijn 
leidend in je handelen. Het is belangrijk je hier bewust van te zijn en dit met 
elkaar te delen. De school is voor studenten ook de plek om te oefenen je waar-
den uit te dragen.

Het vraagt soms moed om te staan voor wat je vindt en wat je doet. Ook luisteren 
naar eigen grenzen en deze aan een ander aangeven vergt moed. Dat geldt zowel 
voor onze studenten als medewerkers. Een moedig persoon komt voor zichzelf op. 
“Durf nee te zeggen op een verzoek, zeker als dit ten koste gaat van jezelf”, geeft 
een medewerker van studentadministratie uit Emmeloord aan. Hoe kunnen we 
elkaar op een rechtvaardige, opbouwende manier aanspreken?

2.6 Zesde droom
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Verbondenheid voelen is een belang-

rijke voorwaarde om je verder te ontwikkelen 

op school. Hoe zorgen we ervoor dat iedere 

student zich gezien voelt?

Brede Vorming vindt ook buiten de 

onderwijsinstelling plaats, bijvoorbeeld in 

gesprekken aan de keukentafel thuis, binnen 

een team op de sportclub of tijdens vrijwil-

ligerswerk. Hoe stimuleren we de transfer van 

datgene wat op school besproken wordt naar 

wat daarbuiten gebeurt? Hoe kunnen we daar 

als school invloed op uitoefenen?

Het team informatiemanagement vindt 

het belangrijk dat zowel medewerkers als 

studenten leren ontdekken wie ze zijn en hoe 

het komt dat ze zo zijn. “Kennis is macht, maar 

karakter is meer.” Op welke manier kunnen we 

elkaar genoeg ruimte voor bezinning geven?

1. 

2.

3.

40

Interview: Bestuurder aan het woord

Brede Vorming: verdieping op 
en van het vakmanschap

Het beroepsonderwijs dient volgens 
Remco Meijerink, voorzitter van het 
College van Bestuur, de student een 
beroep te leren uitoefenen én mens 
te leren zijn. Mens zijn door je staande 
te kunnen houden in de maatschappij, 
door weerbaar te zijn en door te leren 
omgaan met je medemens. Een kok 
kan bij het verlaten van ROC Friese 
Poort niet alleen een heerlijke saus 
maken, maar is zich ook bewust van 
de invloed die de keuze voor ingre-
diënten heeft op de leefbaarheid van 
onze wereld. 

Het liefst zie ik de aandacht voor Brede 
Vorming geïntegreerd worden in het 
reguliere vakonderwijs. Hoe ga je op 
een goede manier om met je beroep? 
Zet studenten aan het denken door 
met hen in gesprek te gaan over de 
verbinding tussen jezelf, de ander en 
de wereld. Als je studenten plastic laat 
opruimen op het strand in Ameland, 
dan moet je hen ook laten reflecteren 
op alle spullen die ze vanuit China voor 
een goedkope prijs hier naar toe laten 
komen. We moeten in dialoog met stu-
denten kritisch naar ons eigen handelen 
durven kijken. 

De kansen voor Brede Vorming in het 
onderwijs liggen in de ondernemende 
kracht van de teams. Zij bedenken dat 
de studenten van de kappersopleiding 
inspiratie kunnen halen uit een ten-
toonstelling van Mata Hari. Zij betrek-
ken studenten bij het inzetten van het
Vikingschip, dat na het Fries Museum 
mogelijk zal worden ingezet voor 
vakanties van jonge patiënten van het 
Prinses Maxima ziekenhuis die twee 

weken per jaar plaatsvinden rond de 
Friese meren. Ik vind dat fantastische 
voorbeelden van ideeën die ik zo snel 
niet zou bedenken. Laten we studen-
ten uitdagen om de relatie tussen hun 
beroep en de wereld te benutten. 

Bij de groei die Brede Vorming 
studenten kan brengen denk ik aan 
een student die terugkwam van een 
excursie naar Hamburg. Hoewel hij 
aan de buitenkant zelfverzekerd op 
mij overkwam, vertelde hij me dat hij 
wakker had gelegen van de spanning 
in aanloop naar deze excursie. Hij was 
nog nooit buiten Friesland geweest. 
Nu wilde hij echter het liefst meteen 
een andere stad gaan ontdekken: hij 
was nieuwsgierig naar meer geworden. 
Deze jongen kwam zelfbewuster terug. 
De reis naar Hamburg had zijn leefwe-
reld vergroot. We kunnen als school 
dus al een wezenlijk verschil maken 
met een relatief eenvoudige excursie.

Mijn bijdrage om dat verschil te kunnen 
maken zie ik zowel groot als klein. Het 
bestuur en de teams hebben elkaar 
nodig om de ontwikkeling van Brede 
Vorming in het onderwijs steeds weer 
verder te brengen. Ik zal dit belang 
blijven benadrukken en hoop teams te 
verleiden verdieping aan te brengen 
door good practices te delen. Een cen-
trale vraag daarin is: “hoe planten we 
een zaadje bij studenten dat zorgt voor 
duurzame reflectie?” Reflectie op wie 
ze zijn als mens, als beroepsbeoefenaar 
en als burger in de maatschappij. 

Ik wil aan teams graag vragen wat 
zij nodig hebben om tot verdieping 

te komen. Het zou mooi zijn als we 
uiteindelijk binnen elk team een parel 
van een voorbeeld kunnen laten zien. 
Mijn rol is om het enthousiasme van 
bijvoorbeeld practor Koen Vos te ver-
binden aan draagvlak in de organisatie. 
Consequent en congruent voorleven 
wat de bedoeling van ons onderwijs is: 
een balans tussen Brede Vorming en 
vakmanschap. 

Mijn tip voor inspiratie? Bekijk A Dead 
Poet Society, waarin Robin Williams de 
gevestigde kaders durft te doorbreken 
om jongeren te leren wat ze zouden 
moeten leren. 
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Interview: Opleidingsmanagers aan het woord

Het onbekende samen 
minder onbekend maken

EveLinda van Dijken, opleidingsma-
nager Volwassenonderwijs Zorg en 
Welzijn in Leeuwaarden, en Jan-
Willem ten Hove, opleidingsmanager 
Commercieel en Communicatie in 
Drachten, bespreken op welke manier 
studenten zich kunnen ontwikkelen 
binnen en buiten de school. Brede 
Vorming gaat volgens hen om het 
onbekende bekend maken, om leren 
hulp te vragen en het met elkaar te 
doen.

Of ze een uurtje tijd hadden om in ge-
sprek te gaan over Brede Vorming. Jan-
Willem en Linda maken graag ruimte 
om samen met ons een blik te werpen 
op hun werk en welke rol zij spelen 
in het proces rondom Brede Vorming. 
‘Hierover het gesprek op zich is al leuk’ 
En dat blijkt. De twee opleidingsmana-
gers van hele verschillende opleidingen 
gaan meteen de diepte in als ze met 
elkaar van gedachten wisselen over de 
bedoeling van het onderwijs. 

Linda: “Onze studenten komen het 
onderwijs binnen om een diploma te 
halen. Wij, als onderwijsinstelling, hel-
pen hen om te leren hoe ze zich kunnen 
ontwikkelen in de breedste zin van 
het woord. Als ze dat geleerd hebben, 
kunnen ze dat de rest van hun leven 
gebruiken”. Jan-Willem: “Ik zie wel een 
verschil in doelgroep. De 16-jarige weet 
nog helemaal niet zo goed waar voor 
hij komt. Die moet nog ontdekken wat 
het vak is. We willen hun intrinsieke 
motivatie raken.”

De twee opleidingsmanagers benoe-
men ook meteen een verschil tussen 
de zorgopleidingen en de commerciële 
opleidingen. 

Linda: “In onze opleidingen zit reflectie 
al helemaal verweven in het curriculum. 
Studenten moeten veel reflecteren op 
wat ze doen. Ze lopen bijvoorbeeld 
tegen ethische problemen aan, daar 
komen ze niet onderuit. Studenten 
zijn hun eigen instrument. In de zorg 
word je veel met jezelf geconfronteerd, 
waardoor de persoonsvorming verwe-
ven zit in het curriculum.” Jan-Willem: 
“Ja bij ons is dat wel minder. Bij ons 
is 80 tot 90 procent jongen, zij vinden 
het moeilijk om te reflecteren. Daar is 
nog veel te winnen. Eigenlijk draait de 
wereld nog heel erg om hen zelf. Om 
te leren dat er meer is dan dat, dat is 
best wel een spannend avontuur.”

Dat spannende avontuur wordt soms 
al veroorzaakt voor de start van de op-
leiding. Linda: “De volwassenstudenten 
komen vaak al met een schoolgeschie-
denis binnen. Vaak speelt er iets als 
faalangst of gebrek aan zelfvertrou-
wen. Hun leven is verbonden aan hun 
opleiding, doordat de (soms moeilijke) 
privéomstandigheden invloed hebben 
op de opleiding. Studenten die binnen 
komen onderschatten zichzelf wel 
eens. Het komt regelmatig voor dat 
de student op een lager niveau binnen 
komt dan hij cognitief aan kan. Het 
sterke van onze docenten is dat ze de 
student het beste uit zichzelf willen 
laten halen. Hen succes laten ervaren 
zodat ze weer vertrouwen krijgen.” 

Jan-Willem: “Als ze succeservaringen 
hebben, helpt dat in het leven. Net als 
de persoonlijke aandacht die we hen 
moeten geven. Als studenten onderuit 
gaan, zie je vaak dat ze ook een stukje 
persoonlijke aandacht gemist hebben. 
Het levert veel op als we hen dat kun-

nen bieden. En dat is ook persoonsvor-
ming. Dat de docent de student stimu-
leert om door te zetten, dat hebben ze 
van nature niet allemaal meegekregen.” 
Linda: “Sommige studenten blijken bij 
hun diplomering nog nooit een diploma 
te hebben gehaald. Zo mooi dat we ze 
die ervaring dan kunnen geven.”

Jan-Willem: “Een rol van het onder-
wijs is ook om het onbekende, minder 
onbekend te maken. Bijna iedereen 
gaat bij ons in het derde jaar naar het 
buitenland. Daar komen ze zo anders 
van terug.” Linda: “Voor volwassenen 
is een buitenlandervaring vaak niet 
haalbaar. Maar ze kunnen wel interna-
tionale contacten leggen, bijvoorbeeld 
door een buddy te zijn van iemand in 
een inburgeringsklas.” Jan-Willem: “Ik 
verbaas me er over hoe klein er soms 
in Friesland gedacht wordt, dat krijgen 
de jongeren in hun opvoeding mee. 
Elk jaar organiseren we een uitje naar 
Amsterdam, en elk jaar meldt een deel 
van de klas zich ziek. Waarom? Ze 
durven niet. Alleen al zo’n uitje is dan 
al zo leerzaam. Leren dat ze onderdeel 
zijn van de wereld.”

De opleidingsmanagers bespreken de 
rol van het onderwijs om eigen verant-
woordelijkheid te leren nemen. Jan-
Willem: “We geven studenten steeds 
meer keuzevrijheid, maar die moeten 
ze wel oppakken. Motivatie ontstaat 
ook wanneer studenten autonomie in 
het leerproces ervaren. We proberen 
het onderwijs heel flexibel te maken, 
binnen een bepaalde structuur. En aan 
het begin gaat dat vaak helemaal fout, 
dan denkt een student ‘wat heb ik nou 
weer gedaan’. En dát is juist onderdeel 
van het leerproces. Dat je leert om 
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keuzes te maken en dat die keuzes ge-
volgen hebben.” Linda: “Ja, en dan zijn 
er ook die aangeven dat ze nog niet 
in staat zijn om zelf keuzes te maken 
en juist hulp vragen. Om dat te leren 
vragen, dat is misschien wel de beste 
les.” Jan-Willem: “Ja, dan moet er een 
vangnet zijn om op terug te kunnen 
vallen.”

De opleidingsmanagers hebben voor 
ogen welke rol het onderwijs voor 
studenten heeft. Maar welke rol zien 
ze voor zichzelf in het team en de be-
weging die bij ROC Friese Poort aan de 
gang is? Linda is met haar team de ver-
taling aan het maken van de visie van 
ROC Friese Poort naar het eigen cur-
riculum. Dat is niet altijd even gemak-
kelijk. “Ik vind het lastig, waar wil je 

op richten? Ik zou de studenten hierin 
ook graag de keuze geven. Op het 
moment dat je weinig hebt met religie 
of sport, moet je dat dan persé hier 
wel meemaken? Je moet je ook nog 
wel thuis voelen op onze school. Ik zou 
ze graag iets met hun eigen ervaringen 
zoals mantelzorg of vrijwilligerswerk 
willen laten doen. Moet je ze juist alles 
laten meemaken, of specifiek hen laten 
kiezen waar ze enthousiast van wor-
den? Want wat jij zegt Jan-Willem, je 
moet hen ook stimuleren om dingen te 
ervaren, anders gaan ze het nooit doen. 
Ze kunnen juist bij ons ergens mee in 
aanraking komen. Is het bevoogdend 
om hen verplicht naar Amsterdam te 
sturen, omdat je weet dat het goed is? 
Ik zou studenten het liefst verleiden, 
door bijvoorbeeld ouderejaars iets te 
laten vertellen over hun ervaring. 

Jan-Willem geeft aan dat de rol van 
opleidingsmanager er een is van aanja-
gen en het goede voorbeeld geven. “Ik 
moet het ook echt laten zien. Bijvoor-
beeld, ik geloof in vergeving. Dan ben 
ik niet geloofwaardig als ik studenten 
geen tweede kans zou geven. Ik vind 
het ook heel belangrijk dat de sfeer 
heel goed is. Studenten merken dat 
ook. Studenten worden geraakt door 
echtheid, dat moeten we als docenten 
laten zien. Elke teamvergadering begin-
nen we met iets om over na te denken. 
Toen mijn vader vorig jaar ziek was 
hielden we ons als familie vast aan een 
bepaald lied. Toen heb ik dat lied laten 
horen in de teamvergadering en verteld 
waarom dat voor mij zo belangrijk was. 
Op het moment dat je iets van je eigen 
kwetsbaarheid toont, komt bij collega’s 
ook kwetsbaarheid terug. Met elkaar 
ben je een community en met elkaar 
moet je het doen.

“ Als studenten 

succeservaringen 

hebben, helpt dat  

in het leven. Net 

als de persoonlijke 

aandacht.”

—  Jan-Willem ten Hove
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Op elke vestiging binnen ROC Friese 
Poort is gewerkt met de Blikvanger Brede 
Vorming. Deze geeft zicht op beelden 
en ambities van medewerkers alsmede 
op hoe medewerkers Brede Vorming op 
hun locatie beleven. In onderstaande 
vestigingsfoto worden de belangrijkste 
resultaten weergegeven per vestiging. 
De vestigingsfoto kan als volgt gelezen 
worden: 

  Bij Teamgegevens staat het totaal 
aantal respondenten van de vesti-
ging dat (minstens een deel van) 
de Blikvanger heeft ingevuld. Bij 
elk figuur staat een n-aantal en dat 
geeft aan hoeveel medewerkers 
specifiek die vraag hebben beant-
woord. 

   Het taartdiagram is een weer-
gave van de vraag “Waar is op dit 
moment de meeste gelegenheid om 
aandacht te geven aan de persoons-
vorming van studenten?”

   Het spinnenweb is een weergave 
van stellingen met de antwoordop-
ties: Helemaal eens – eens – 
neutraal – oneens – helemaal 
oneens. Hoe dichter de punt van de 
stelling tegen de buitenrand staat, 
hoe meer de medewerkers instem-
men met de stelling.

- Collectieve ambitie:  
Wij hebben als team een collec-
tieve ambitie op Brede Vorming.

- Vaardig:  
Ik voel me vaardig om binnen 
mijn functie het begrip Brede 
Vorming kleur te geven. 

- Kansen: 
Ik zie voldoende kansen om 
Brede Vorming een plek te 
geven in mijn werk/ het onder-
wijs.

- Toepassingsruimte:  
Gemiddelde van de stellingen:
> Ik ervaar voldoende ruimte 

om Brede Vorming een plek 
te geven in mijn werk/ het 
onderwijs.

> Door bestuur en manage-
ment voel ik mij gestimu-
leerd na te denken over 
de wijze waarop het team 
Brede Vorming (verder) een 
plek kan geven.

- Activiteit:  
Op dit moment is er in ons team 
voldoende aandacht voor Brede 
Vorming van studenten. 

 Met het % in de rode cirkel wordt 
aangegeven hoeveel medewer-
kers van de vestiging aangegeven 
hebben dat zij zich vaardig voelen 
om Brede Vorming binnen zijn/haar 
functie kleur te geven. 

  De verticale staafdiagram is een 
weergave van de vraag “Welke 
van onderstaande onderwijssitua-
ties mogen wat jou betreft in het 
team meer aandacht krijgen, als 
het gaat om persoonsvorming van 
studenten?”. Respondenten kunnen 
meerdere antwoorden aankruisen. 
Bevraagde situaties zijn:

- Community service learning

- Beroepsgerichte stage

- Excursies

- Multidisciplinaire opdrachten/
challenges 

- Themadagen.

- Ontmoetingen met mensen 
buiten de directe leefwereld van 
de student.

-	 Reflectie	op	opgedane	 
ervaringen

-	 Zelfreflectie

- Vieringen

- Ruimte voor stilte
  

 De horizontale staafdiagram is een 
weergave van de vraag “Over welke 
van onderstaande aandachtsvelden 
heb jij contact met studenten? Geef 
aan hoe vaak”. Antwoordopties zijn 
wekelijks/dagelijks, halfjaarlijks/
maandelijks, nooit/een enkele keer 
binnen de opleiding. Bevraagde 
aandachtsvelden zijn:

- Beroepsethiek

- Waardeoriëntatie

- Zingeving

- Loopbaan oriëntatie

- Religie

- Actuele gebeurtenissen.  
Ontwikkelingen in de 
samenleving die vragen 
om een kritische blik van 
studenten.

21ste-eeuwse vaardigheden:

- Interpersoonlijke  
vaardigheden  
(zelfregulatie, leren leren, 
ondernemendheid)

- Intrapersoonlijke  
vaardigheden  
(samenwerken,  
communiceren, sociale en 
culturele vaardigheden)

- Digitale vaardigheden  
(instrumentele vaardig-
heden, informatievaardig-
heden, mediawijsheid)

- Denkvaardigheden 
 (kritisch denken, creatief 

denken, probleemoplossend 
handelen)

Brede Vorming 
per vestiging

3

Team 
gegevens

%
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Brede Vorming 
in Drachten

3.1 Brede Vorming per vestiging

Wat is jouw definitie van Brede Vorming?
Medewerkers verstaan onder Brede Vorming 
het begeleiden van studenten in hun persoons-
vorming en socialisatie. Wie zijn de studenten, 
wat willen zij? Studenten moeten méér leren 
dan vakvaardigheden, opgeleid worden voor 
méér dan hun vak, voorbereid worden om mee te 
kunnen draaien in de maatschappij ’als volwaar-
dige burger met rechten, plichten en verant-
woordelijkheden’. Door het aanleren van sociale 
vaardigheden en normen en waarden, moeten 
studenten beter worden in de omgang met 
anderen in de maatschappij. Eén docent vat de 
perspectieven samen: “levenslessen, persoonlijke, 
sociale, creatieve, waarde- en maatschappelijke 
vorming”. 

Wat motiveert jou, kijkend naar 
Brede Vorming, om je werk te 

doen?
Medewerkers zijn gemo-

tiveerd om hun werk te 
doen omdat ze iets willen 
betekenen voor de student 
en daarnaast een nuttige 
bijdrage willen leveren 
aan het onderwijs. Daar 
hoort bij dat velen bij willen 

dragen aan de persoonlijke 
groei en ontwikkeling van 

studenten als mens, burger en 
professional. Het werkt motiverend 

om studenten te kunnen begeleiden 
en handvatten te geven, hen te helpen naar 

volwassenheid, ze te kunnen inspireren en aan 
het nadenken te zetten. “Het besef dat je soms 
meer invloed hebt op de student dan je als 
docent denkt. Dit maakt dat ik mijn voorbeeld-
functie belangrijk acht en graag met studenten in 

gesprek ga over hun gedachten en ideeën over 
onze maatschappij.”

Welke kansen zie jij om het Manifest Christelijk 
Onderwijs in de praktijk te brengen?
Medewerkers zien al bij de start van de dag of de 
‘startbijeenkomst’ kansen om elementen uit het 
Manifest Christelijk Onderwijs in praktijk te bren-
gen. Men vindt dat je zelf het goede voorbeeld 
moet geven in gesprekken tussen studenten en 
docenten, maar ook in de algemene omgang met 
elkaar. 
Uit de reacties blijkt ook hoezeer levensbeschou-
welijke interpretaties, zelfs binnen eenzelfde 
traditie, van elkaar kunnen verschillen. Zo is er 
een groep medewerkers die graag vasthoudt aan 
een klassiek beeld van een christelijke school, 
waarbij het christelijk geloof op een overwegend 
traditionele manier wordt doorgegeven aan de 
studenten. Hierbij schenken zij aandacht aan het 
leven van Jezus en het in praktijk brengen van 
normen en waarden zoals beschreven in de bijbel. 
Andere medewerkers geven er de voorkeur aan 
om waarden die onder andere in het christelijk 
geloof een belangrijke rol spelen te verweven in 
het onderwijs en studenten daarmee uit te dagen 
hun eigen levensbeschouwing te ontwikkelen. 
In ieder geval is door Blikvanger helder gewor-
den dat we studenten van ROC Friese Poort 
willen begeleiden bij zingeving en dat we met 
elkaar energie willen steken in waardengedreven 
onderwijs. Eensgezind vinden medewerkers dat 
we dit moeten doen binnen de context van een 
pluriforme samenleving, en dat zeker in deze tijd 
de dialoog hierover van groot belang is. 

Team gegevens: 
162 respondenten

avO-
vakken 
15.4%

anders
12.2%

Thema
dagen 
17.9%

Projecten
17.9%

vakonderwijs
19.5%

lOb
17.1%

Brede vorming 
in de wereld 
van de student
N = 118

Het spinnenweb
N = 132

Wat is volgens jou een mooi voorbeeld van een 
onderwijssituatie waarin Brede Vorming een 
plek heeft? 
In de vestigingsfoto valt op dat in Drachten rela-
tief veel gelegenheid voor Brede Vorming wordt 
gezien in AVO-vakken en tijdens Themadagen. Uit 
de open antwoorden blijken medewerkers ook 
op andere momenten een plek in het onderwijs te 
zien: tijdens praktijklessen, projecten, vieringen, 
de kerstmarkt, tijdens loopbaan en burgerschap 
of tijdens de themaochtenden in de Menorah 
(PKN-kerk in Drachten). Bij dat laatste luisteren 
eerstejaars studenten binnen de sector Economie 
en Horeca tijdens thema-ochtenden telkens naar 
een andere spreker. Naast het luisteren gaat het 
ook om studenten te laten doen, ontmoeten en 
ervaren.
 
De meeste open antwoorden over onderwijs-
situaties waarin Brede Vorming een plek heeft, 
vinden vooral buiten de school plaats in de vorm 
van excursies en vrijwilligerswerk, studiereizen 
naar het buitenland of bezoeken aan specifieke 
instellingen in eigen land. Op excursie gingen 
studenten o.a. naar gevangenis Veenhuizen waar 
zij een rondleiding door De Rode Pannen kregen 
en een voorlichting van een ex-gedetineerde. 
Een andere keer gingen de studenten naar het 
Museum of Humanity van fotograaf Ruben 
Timman, zijn zij uitgenodigd bij de donorstichting 
om te praten, gingen zij op bedrijfsbezoeken en 
is er een tweedaagse op Ameland georganiseerd. 
Studenten verrichten ook regelmatig liefdadig-

heid- en vrijwilligerswerk onder het mom van 
‘iets doen voor de ander’. Zo kookten zij 24 uur 
voor het Ronald McDonald Huis en deden zij 
mee aan ‘NL doet’. Bij één project dat ‘Ik hou van 
Holland’ heet, organiseerden zij een spelmid-
dag voor kinderen van het asielzoekerscentrum 
(AZC). Voor een ander project, het ‘maatjespro-
ject’, gingen studenten op zoek naar een persoon 
of gezin in de eigen omgeving waar ze 20 weken 
lang ondersteuning zouden bieden in het dage-
lijkse leven. Studenten zijn ook regelmatig in 
het buitenland te vinden. De ene keer voor een 
uitwisseling, de andere keer voor een excursie of 
een heuse ‘excursieweek’. 

Heb je tips om, vanuit de rol 
die jij in het onderwijs hebt, 
meer ruimte te maken voor 
Brede Vorming?
De tips om meer ruimte te 
maken voor Brede Vorming in 
het onderwijs lopen uiteen. 
Medewerkers denken wisse-
lend over de keuze om Brede 
Vorming te verweven in wat 
er al gedaan wordt of in te 
richten als apart vak. Desal-
niettemin denkt men wel dat 
het in ieder geval een beleving 
moet worden die door de 
hele school gaat en niet blijft 
hangen bij vakken zoals SLB. 
Het mens-zijn moet centraal 
gesteld worden en docenten 
zouden graag begeleiding 
en ondersteuning ontvangen 
voor de uitvoering hiervan. 
Daarnaast kan er nog gedacht 
worden aan samenwerkingen 
met goede doelen, excursies 
naar AZC’s, musea, voormalig 
kamp Westerbork en andere 
initiatieven. Ook in deze 
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Wij zien kansen 
op deze gebieden
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vestigingsfoto wordt zichtbaar dat ontmoeting 
met mensen buiten de directe leefwereld van de 
student wordt gezien als iets wat meer aandacht 
mag krijgen.

Op welke manier besteed jij, denkend aan 
Brede Vorming, aandacht aan je eigen persoon-
sontwikkeling?
Medewerkers besteden voornamelijk op een 
formele manier aandacht aan hun eigen persoon-
sontwikkeling in de vorm van scholing. Velen zijn 
bezig met scholing of hebben pasgeleden een 
(master)studie, een opleiding, training of een 
cursus afgerond. Dit betreft scholingsmogelijk-
heden die ROC Friese Poort aanbiedt maar ook 

extern aanbod. Daarnaast leest men veel om 
up-to-date te blijven en kijkt men naar 

documentaires. Veel medewerkers 
geven aan dagelijks met persoons-
ontwikkeling bezig te zijn. Onder 
andere als docent in contact met 
studenten en tijdens het sparren, 
brainstormen en gewone gesprek-
ken met collega’s. Maar ook bij het 

vervullen van hun functie binnen 
het gezin. Persoonsontwikkeling 

vindt plaats doordat de medewerkers 
brede interesses hebben en openstaan 

voor andere ideeën. Daarnaast proberen velen 
dagelijks kritisch te denken, te reflecteren op 
hun eigen doen en laten en wat ze daarin kunnen 
verbeteren. Wat ook regelmatig genoemd wordt 
is dat men het christelijke geloof, religie, veel 
betrekt bij de persoonsontwikkeling door naar de 
kerk te gaan en de bijbel als leidraad te gebrui-
ken. Andere informelere manieren die medewer-

kers gebruiken voor hun persoonsontwikkeling 
zijn film, theater, symposia en congressen.

Waarin zou je je willen ontwikkelen als het 
gaat om Brede Vorming binnen ROC Friese 
Poort? 
Men zou zich willen ontwikkelen in het in de 
praktijk brengen van Brede Vorming. Medewer-
kers hebben behoefte aan handvatten, tools en 
kennis om Brede Vorming bewust een plek te 
kunnen geven in hun onderwijs. Zij zijn gebaat bij 
concrete didactische werkvormen, bijvoorbeeld. 
Daarnaast zouden ze meer tijd willen krijgen 
om Brede Vorming goed te kunnen aanbieden. 
Dat blijkt momenteel nog een probleem te zijn. 
Er bestaat ook de wens om scherper te kunnen 
reageren op trends in het vakgebied. Ook uit de 
vestigingsfoto lijkt er iets minder aandacht te zijn 
voor actuele gebeurtenissen ten opzichte van 
andere vestigingen.

Uiteindelijk streven medewerkers ernaar dat 
Brede Vorming school- en teambreed gedragen 
wordt. Dat het geïntegreerd wordt in de lessen 
waar het nog niet gebeurt. Er zijn namelijk ook 
medewerkers die aangeven al aandacht te beste-
den aan Brede Vorming in hun onderwijs. 

69%
van de ondervraagden  
voelt zich vaardig om  

binnen zijn/haar functie  
de Brede Vorming  

kleur te geven
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Interview: Docenten aan het woord

Studenten niet ‘vormen’ maar handvatten geven

Het beroepsonderwijs is waar het 
mbo om draait, volgens burger-
schapsdocent Huup Fortuin in Em-
meloord. Studenten kiezen voor een 
beroep en participeren binnen dat be-
roep aan de maatschappij. Zij komen 
om een vak te leren. Dat docenten 
hen daarnaast nog iets mee willen 
gegeven, is mooi meegenomen.

“Kennis en vaardigheden is waarop ge-
ëxamineerd wordt”, zegt Huup. “Daar 
hoef ik alleen een vinkje voor te zetten. 
Brede Vorming moet je voor de studen-
ten belangrijker maken. Ze meegeven 
dat normen en waarden er ook bij ho-
ren. Dat als je als monteur bij de klant 
komt en je geen rekening houdt met de 
normen en waarden van de klant, om 
bijvoorbeeld je schoenen uit te doen, 
dan heb je ook niks aan je vak.”

Huup probeert studenten aan het 
denken te zetten door ze niet alleen te 
wijzen op het feit dat ze een eigen me-
ning mogen hebben, maar belangrijker 
nog: dat ze in staat moeten zijn om hun 
meningen te kunnen onderbouwen en 
dat ze kritisch moeten zijn op hun eigen 
handelen. Dat dat niet even makkelijk 
is, heeft hij zelf ook ondervonden. Tij-
dens zijn uitleg vroeg een leerling ooit 
of hij weer aan het werk mocht, want 
hij (docent) praatte te veel. “Toen heb 
ik bestraffend gezegd: Als jij je mond 
houdt, kan ik mijn zegje doen, kan jij 
aan het werk. Later besprak ik het 
met andere studenten en toen vroeg 
een student mij: ‘heb je ook gevraagd 
waarom zij die opmerking maken?’ Dat 
vond ik leuk, dat studenten jou ook aan 
het denken zetten.”

Handvatten om na te denken
ROC Friese Poort wil een verande-
ringsproces teweeg brengen met 
Brede Vorming, maar volgens Huup is 
de enige echte verandering dat Brede 
Vorming een speerpunt is geworden. 
‘Vroeger’ ging dat anders. Hij had zelf 
een docent Nederlands die eens per 
week alle stoelen aan de kant schoof 
om in de kring voor te lezen. “Die 
docent gaf mij de smaak van het lezen. 
Hoe mooi kan het zijn? De smaak van 
het vakgebied.” Bij het begrip Brede 
Vorming had Huup niet meteen een 
duidelijk beeld: het is immers geen 
vaststaand begrip. “Mijn dilemma in het 
begin was dat ik mij afvroeg: moet ik 
dan dit? Moet ik dan dat?’ Na een ge-
ruststellend gesprek met een collega, 
geeft Huup Brede Vorming de volgende 
definitie: “Brede vorming is niet meer 
en niet minder dan studenten zelfstan-
dig laten nadenken en ze die handvat-
ten geven om te kunnen nadenken.”

Volgens Huup is Brede Vorming nu met 
name beter herkenbaar als zodanig. “In 
het onderwijs van ROC Friese Poort, 
besteden we veel aandacht aan waar-
den en normen, fatsoensnormen etc. 
en met de opkomst van het benoemen 
van Brede Vorming, staan we meer 
stil. Jijzelf, maar ik merk het ook bij 
collega’s. Maar het is ook niet dat ik 
denk: nu gaan we iets doen aan Brede 
Vorming.” Of dat Brede Vorming ook 
gaat over ‘vorming’, wil Huup graag ter 
discussie stellen.

“Vorming is het verkeerde woord. Ik wil 
studenten niet vormen, maar gewoon 
handvatten geven over hoe en wat. 
Dat kan breed liggen: we kunnen het 
hebben over mediawijsheid, maar de 

student bepaalt zelf welke website hij 
bekijkt of aanklikt. Als je op je mobiel 
een app downloadt, gaan de meesten 
direct akkoord met de gebruikersvoor-
waarden. Het bewustzijn van wat je 
door het ‘akkoord’ klikken gedaan hebt, 
probeer ik ze bij te brengen.”

Gebouw vrij inrichten
Vanwege zijn vak als burgerschapsdo-
cent, is Brede Vorming automatisch een 
onderwerp waar veel aandacht naar uit 
gaat. Toch ziet hij nog mogelijkheden in 
bijvoorbeeld het vrijer kunnen inrichten 
van het gebouw. “Ik vind de ruimtes 
erg steriel, kleed die aan. Leg daar 
naslagmateriaal etc. Het is nadelig dat 
ik nu niet zelf een lokaal kan inrich-
ten. Een boekje neerleggen met een 
tegenhanger. Maar dat kan niet. Als 
je wil zeggen: Brede Vorming moet in 
veel meer facetten vormkrijgen, dat 
betekent dat er ook vrijer moet worden 
omgegaan met de inrichting van het 
gebouw.”
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Brede Vorming 
in Emmeloord en op Urk

3.2 Brede Vorming per vestiging

Wat is jouw definitie van Brede Vorming?
Onder Brede Vorming verstaan medewerkers 
voornamelijk: studenten opleiden voor méér dan 
het vak, méér dan het beroep. Concreter willen 
zij de studenten klaarstomen om stevig in hun 
schoenen te staan in de maatschappij. Studenten 
moeten uiteindelijk in deze maatschappij willen 
functioneren. Brede Vorming is ook persoons-
vorming en persoonlijke ontwikkeling, wat te 
maken heeft met het waarom, het hoe je bent en 
wat je ermee doet. Men wil studenten stimule-
ren bewust te worden van het eigen individu, 
bewustwording van welke positie de student 
momenteel heeft en welke positie hij of zij wil 
innemen. En tot slot verstaan medewerkers 
onder Brede Vorming dat er aandacht besteed 

wordt aan de mens in zijn totaliteit. De 
student ontwikkelt op school 21ste-

eeuwse vaardigheden en leert – in 
samenhang daarmee - eigen 

ideeën te vormen over normen 
en waarden. 

Wat motiveert jou, kijkend 
naar Brede Vorming, om je 
werk te doen?
Studenten bewust te maken 
van hun rol in het leven, het 

functioneren als mens in de 
maatschappij, naast het leren 

van het vak. Dat is de grootste 
motivatie voor medewerkers om 

hun werk te doen. Uiteindelijk moet 
een student genoeg bagage en handvat-

ten met zich meekrijgen om zich te kunnen 
ontplooien. Medewerkers benoemen ook dat hun 
motivatie aangewakkerd wordt door de omgang 

met studenten. Studenten zijn de toekomst, het 
is motiverend voor een docent om de student 
wat mee te geven voor die toekomst. Daarnaast 
motiveert het om de studenten te mogen leren 
dat diversiteit oké is, zeker met de gedachte dat 
er veel verschillende studenten in één klas zitten. 
Iedereen moet kunnen zijn wie hij of zij is. Kijkend 
naar de wereld, vindt men het van belang dat 
we verschillen gaan waarderen. Medewerkers 
willen tevens bijdragen aan de persoonsvorming 
van studenten, het motiveert om studenten de 
regie te geven over hun studie en hun leven en 
daarnaast hen het gevoel te geven waardevol en 
nuttig te zijn, dat zij ertoe doen. 

Welke kansen zie jij om het Manifest Christelijk 
Onderwijs in de praktijk te brengen?
De ander staat hier centraal. De meeste kansen 
om het Manifest Christelijk Onderwijs in praktijk 
te brengen, zien medewerkers in omgang met de 
ander en naastenliefde. Dit wordt o.a. gezien in 
relatie tot het 1e gebod (God liefhebben boven 
alles) en het 2e gebod (je naaste liefhebben als 
jezelf). Het 2e gebod zou minstens zo belang-
rijk zijn als het eerste. Bij omgang met elkaar 
hoort ook het elkaar ontmoeten. Het idee leeft 
om studenten meer ruimte te geven om mede-
studenten en andere mensen buiten de school 
te ontmoeten. Hopelijk kunnen de waarden van 
solidariteit en naastenliefde daarom meegegeven 
worden. Andere kansen liggen bij respect en een 
open houding creëren. Respect wordt ook geas-
socieerd met woorden als geduld en waardering. 
Maar ook empathie wordt genoemd door de 
medewerkers en voor empathie moet men zich 
wederom kunnen verplaatsen in: de ander. 

Team gegevens: 
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Wij zien kansen 
op deze gebieden

Wat is volgens jou een mooi voorbeeld van een 
onderwijssituatie waarin Brede Vorming een 
plek heeft? 
De vestigingsfoto laat zien dat Emmeloord ten 
opzichte van andere vestigingen relatief vaak 
verwijst naar het vakonderwijs en projecten, 
terwijl LOB en met name AVO-vakken relatief 
weinig worden genoemd. Uit de open antwoor-
den blijkt dialoog een belangrijk middel voor 
Brede Vorming, het verschilt wanneer deze 
plaatsvindt. Sommige medewerkers noemen 
‘tijdens groepsgespreken’, zoals de momenten 
waarop studenten ervaringen uit het werkveld 
in de klas delen met elkaar. Maar ook tijdens 
de lessen burgerschap, routeplanner, algemene 
praktijklessen of gewoon lessen an sich, wordt 
er aandacht geschonken aan Brede Vorming. 
Het komt ook aan de orde op het moment dat 
studenten in projectvorm met elkaar samen 
moeten werken. Vanwege willekeurige inde-
ling, lopen ze tegen verschillende facetten van 
ieders persoonlijkheid aan. Er wordt dan de 
tijd genomen om eventuele moeilijkheden te 
bespreken, hoe lastig dat ook kan zijn. Voorbeel-
den van projecten, die met in de sector Zorg en 
Welzijn spelen, zijn: Project Verbinding, Wie ik 
ben ik, Muziekfestival, De Voorstelling, Catwalk, 
Christmas Tour en Zorg ethisch lab. Tijdens de 
Kinderboekenweek hebben studenten toneel-
stukjes voorbereid en verzorgden zij activiteiten 
tijdens de opening in de bibliotheek.

Uit de vestigingsfoto blijkt dat relatief veel 
docenten aandacht besteden aan digitale vaardig-
heden (andere 21ste-eeuwse vaardigheden scoren 
net als op andere vestigingen relatief laag), maar 
hier worden in de open antwoorden geen speci-
fieke voorbeelden van gegeven.
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Uitdragen van 
Brede Vorming

Heb je tips om, vanuit de rol die jij in het onder-
wijs hebt, meer ruimte te maken voor Brede 
Vorming?
Ideeën om ruimte te maken voor Brede Vorming 
lopen erg uiteen. De antwoorden zijn divers en 
lastig te groeperen, op uitzondering van ‘tijd’. 
Tijd en ruimte wordt vaak genoemd, maar waar 
de één al genoeg ruimte lijkt te hebben voor 
het implementeren van Brede Vorming in het 
onderwijs, vraagt de ander juist om meer tijd. 
Er liggen kansen om teams met te weinig tijd 
kennis te laten maken met teams met genoeg tijd. 
Daarnaast benoemen medewerkers bij te kunnen 
dragen door aandacht voor de persoonlijke 
ontwikkeling van hunzelf en de studenten. Een 

derde rol ligt voor sommige medewerkers bij 
inbedding of integratie waarbij er kritisch 

gekeken zou moeten worden naar de 
invulling van het curriculum en het 
integreren van Brede Vorming in 
het curriculum van verschillende 
opleidingen.

Op welke manier besteed jij, 
denkend aan Brede Vorming, 

aandacht aan je eigen persoonsont-
wikkeling?

Bij ontwikkeling denkt men ruimschoots 
het vaakst aan formele vormen van scho-

ling, zoals opleidingen, een studie of een cursus. 
Wanneer men niet de deur uitgaat, wordt er 
ook vaak gekozen voor het zelfstandig lezen 
van boeken en vakbladen en het volgen van de 
actualiteiten in het vakgebied. Het voeren van 
gesprekken met en ontvangen van feedback 
van studenten en collega’s, maar ook het doen 

van vrijwilligerswerk geeft de indruk dat voor 
persoonsontwikkeling soms meerdere mensen 
nodig zijn dan de persoon die zich wil ontwik-
kelen zelf. Maar persoonsontwikkeling vindt 
ook intern plaats, in de vorm van zelfreflectie, 
nieuwsgierigheid en het leren omgaan met 
fouten.

Waarin zou je je willen ontwikkelen als het 
gaat om Brede Vorming binnen ROC Friese 
Poort?
Vanuit de teams klinkt het gevoel van een 
tekort aan kennis en inzicht. Het wel aan de slag 
willen gaan, maar niet weten hoe. De kern van 
de antwoorden ligt dan ook in de vraag naar 
handvatten, richtlijnen, voorbeelden en kaders 
voor het vormgeven van Brede Vorming. Er wordt 
geopperd dat veel medewerkers baat zouden 
hebben bij een training. Zo kunnen medewer-
kers inspiratie opdoen en kennis en informatie 
over toepassingen opdoen. Ergens gelooft men 
ook dat de meeste medewerkers impliciet Brede 
Vorming al toepassen, maar het zou fijn zijn als 
daar nu gericht de vinger op gelegd kan worden.

70%
van de ondervraagden  
voelt zich vaardig om  

binnen zijn/haar functie  
de Brede Vorming  

kleur te geven
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Interview: Student aan het woord

Dit leert mij dat er verschillende mensen zijn  
en dat je daar rekening mee moet houden

Helena Douma is 21 jaar en eerste-
jaarsstudent aan de opleiding Dok-
tersassistent in Leeuwarden. Hiervoor 
volgde zij een opleiding binnen de 
horeca, waar ze erachter kwam dat 
ze zichzelf niet haar hele leven in de 
horeca zag blijven werken en is ze 
in de voetstappen van haar moeder 
getreden die ook als doktersassistent 
werkt. Het leuke aan het werk als 
doktersassistente vindt zij het con-
tact dat ze met cliënten heeft. 

Groepsgevoel in de klas
Wat is een goede opleiding? “Ik vind 
het belangrijk dat studenten goed 
geïnformeerd worden bij de start van 
de opleiding, zodat de verwachtingen 
van de opleidingen helder zijn. Maar 
ook dat opdrachten duidelijk zijn en dat 
docenten goed uitleggen.” Bij dokters-
assistent is dit zeker het geval, vertelt 
Helena. “De eerste maanden was ik 
nog wel wat zoekende. Ik begreep wei-
nig van het vak Geneesmiddelenken-
nis, maar nu heb ik door hoe ik moet 
leren en dat geeft veel duidelijkheid.” 
Daarnaast vindt Helena het belangrijk 
dat ze het leuk heeft op school, samen 
met haar klasgenoten. “Ik ben wat ou-
der dan de andere eerstejaars en daar 
hebben ze bij de samenstelling van de 
klas aan gedacht, zodat ik bij leeftijds-
genoten in de klas zit. Iedereen kan 
goed met elkaar opschieten. Tijdens de 
introductieweek hebben we elkaar le-
ren kennen en tijdens de pauzes zitten 
we als klas altijd bij elkaar. Dat vind ik 
wel bijzonder. Het voelt echt als een 
vriendschap met de hele klas.”

Tijdens één van de schoolopdrachten 
bleek dat leeftijd echt een verschil 

kan maken. Beide eerstejaarsklas-
sen – waaronder de klas van Helena 
waarin vooral oudere studenten zit-
ten – moesten het in een debat tegen 
elkaar opnemen. De argumenten van de 
oudere studenten hadden de jongere 
studenten uit de andere eerstejaarsklas 
onzeker gemaakt. Helena vertelt: “Dat 
was natuurlijk helemaal niet de bedoe-
ling, wij hielden ons alleen aan de 
opdracht! We zijn op een later moment 
naar de andere klas gegaan en hebben 
onze excuses aangeboden. […]  
Dit leert mij wel dat er heel veel ver-
schillende mensen zijn en dat je daar 
rekening mee moet houden.” 

Wat zou je doen met €1000,- voor 
Brede Vorming?
Helena vindt het belangrijk om – naast 
alle theoretische kennis die je leert op 
school – ook haar mensenkennis en 
sociale vaardigheden verder te ontwik-
kelen. Ze verwacht dit tijdens de stage 
te kunnen doen: “Wanneer er een ver-
warde cliënt rondloopt op jouw poli, 
moet je daarmee om kunnen gaan. Je 
kunt nog zoveel kennis hebben, maar 
als je niet kunt reageren op een cliënt 
in een bepaalde situatie, ben je hele-
maal niet geschikt voor dit beroep.” 

Wanneer Helena €1000,- zou krijgen 
om iets te organiseren rondom Brede 
Vorming, zou ze iets doen aan de 
sfeer in de school. Ze zou bijvoorbeeld 
een mini-mediatheek oprichten, waar 
boeken in het Nederlands en in andere 
talen te lenen zijn. “Als je bijvoorbeeld 
op een poli of bij een huisartsenprak-
tijk werkt, kun je te maken krijgen met 
buitenlandse toeristen, dan is het best 
handig om verschillende talen te ken-

nen. […] Ook vind ik boeken lezen heel 
erg leuk. Tijdens de Nederlandse les 
is onze klas gestart met boeken lezen 
en nu vinden heel veel klasgenoten het 
ook leuk, terwijl ze het daarvoor niet 
eens wisten dat ze het leuk vonden.”

Ook zou ze graag wat meer gezellige 
zitplekken hebben in de school. “Nu 
hebben we niet echt een plek om lek-
ker te zitten. In Drachten hadden we 
allemaal leuke bankjes, maar nu heb je 
soms zelfs te weinig zitplekken tijdens 
de pauze. Ik vind het belangrijk dat je 
in de pauze gezellig kunt zitten eten 
met klasgenoten. Als het gezellig is op 
school en de omgeving zorgt ervoor 
dat je je thuis voelt, dan ga je er met 
meer plezier naartoe.” Ze vergelijkt 
het met de horeca: “Als je moet kiezen 
tussen een restaurant dat mooi aan-
gekleed is, gezellige muziek draait en 
waar kaarslicht schijnt, tegenover een 
restaurant waar kale tafels staan, zou 
ik toch kiezen voor het restaurant dat 
er gezellig en sfeervol uitziet.” 
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Brede Vorming 
in Leeuwarden

3.3 Brede Vorming per vestiging

Wat is jouw definitie van Brede Vorming?
Medewerkers verstaan onder Brede Vorming de 
studenten voorbereiden om als mens en als burger 
te functioneren in de maatschappij, de samenle-
ving en het leven. Om dit te kunnen doen moeten 
studenten breed opgeleid worden, méér meekrijgen 
dan de vakken op school of medewerkers willen 
“studenten meegeven dat er meer is in het leven 
dan het beroep waarvoor ze opgeleid worden”. 
Brede Vorming betekent daarnaast aandacht voor 
de persoonsvorming en persoonlijke ontwikke-
ling van de student. Wat hebben onze studenten 
naast dat wij ze opleiden voor een vak nodig om te 
kunnen functioneren en groeien in de maatschap-
pij? Bij persoonsvorming wordt aandacht besteed 
aan dat de student leert wie en hoe hij of zij is en 

wil zijn, het vormen van een eigen identiteit: 
“Wat doe je aan persoonsvorming vanuit 

een breder perspectief: socialisatie/
cultuur/geloofsovertuiging-

beleving?”. In hun persoonlijke 
ontwikkeling wordt aandacht 
besteed aan het ontdekken 
van je normen en waarden 
en de talenten van studen-
ten. Zo leren zij beroeps-
vaardigheden maar ook 
sociale vaardigheden, zoals 

samenwerken, reflecteren, 
empathie en communiceren.

Wat motiveert jou, kijkend naar 
Brede Vorming, om je werk te doen?

Medewerkers zijn gemotiveerd om hun werk 
te doen omdat ze studenten graag méér willen 
meegeven dan beroepskennis- en vaardigheden, 
hen verder laten kijken dan hun neus lang is en hen 
willen ondersteunen op hun weg naar volwas-
senheid. Daar hoort bij dat ze studenten willen 

begeleiden in hun persoonsvorming, bewust van 
hun eigen visie en positie, rekening houdend met 
de omgeving. Medewerkers willen studenten 
begeleiden in het vormen van een eigen identi-
teit. Het motiveert ook om groei, ontwikkeling en 
successen van de studenten mee te maken en daar 
een bijdrage aan te kunnen leveren. De grootste 
motivatie is dat studenten buiten het klaslokaal, als 
deelnemers van de maatschappij overleven.

Welke kansen zie jij om het Manifest Christelijk 
Onderwijs in de praktijk te brengen?
Medewerkers zien kansen om het Christelijk 
Manifest in praktijk te brengen door het hanteren 
van christelijke normen en waarden. Dat houdt 
onder andere in: ieder in zijn waarde laten, iedereen 
mag er zijn en we gaan respectvol met elkaar om, 
ongeacht elkaars geloof. Er klinken ook geluiden 
van twijfel: de focus op het ‘christelijke’ onderwijs, 
sluit dat niet juist mensen buiten? Medewerkers 
geven aan dat men zelf het juiste voorbeeld moet 
geven door onder andere gesprekken te voeren met 
aandacht en interesse voor de ander; aandacht voor 
de student als persoon, mens, individu. De docent 
draagt met zijn/haar voorbeeldgedrag de christe-
lijke normen en waarden uit. Christelijk onderwijs 
kan ook een plek krijgen tijdens SLB-gesprekken 
of tijdens het bespreken van ethische dilemma’s 
in de klas. Daarnaast wordt geopperd om meer 
aandacht te besteden aan christelijke vieringen en 
feestdagen. 

Wat is volgens jou een mooi voorbeeld van een 
onderwijssituatie waarin Brede Vorming een plek 
heeft? 
De vestigingsfoto laat zien dat in Leeuwarden 
relatief veel gelegenheid wordt gezien tijdens 
Themadagen. Relatief weinig wordt het vakonder-
wijs genoemd. Voorbeelden van onderwijssitua-
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Wij zien kansen 
op deze gebieden

ties waarin Brede Vorming een plek heeft, lopen 
uiteen. Excursies beslaan een groot deel van de 
activiteiten. Studenten gingen op een ski-reis naar 
het buitenland en op excursie naar Veenhuizen, de 
Rabobank, de rechtbank, Den Haag en de gemeen-
telijke overheid. Brede Vorming heeft ook een plek 
tijdens de burgerschapslessen, burgerschapsdagen 
en loopbaan. Daarnaast wordt erover gesproken 
tijdens levo[levensbeschouwelijke vorming]-dagen, 
bij de begeleiding van studenten tijdens SLB-uren 
en individuele gesprekken, reflectiegesprekken en 
bij ethiek. Docenten voeren ook gesprekken in de 
klas waarbij de besproken onderwerpen uiteen-
lopen: soms gaat het over religie, over cultuur of 
over de multiculturele samenleving. Brede Vorming 
schijnt ook zichtbaar te zijn in de projecten, thema-
dagen, eventweeks en (soms vervelende) bpv-
ervaringen waar studenten mee te maken krijgen. 
Zo zetten studenten zich tijdens de kerstviering of 
kerstweek in voor een goed doel door het doen van 
vrijwilligerswerk, een andere keer deden studen-
ten mee aan ‘NL Doet’. Voorbeelden van andere 
projecten zijn ‘Houd je mond gezond’ en ‘Skills 
heroes’. Ook de digitale detox ‘April op Stil’ is een 
voorbeeld: Door 16 dagen offline te zijn ervaren 
studenten en docenten hoe het is om vrij te zijn en 
niet gelijk bij alles je smartphone te pakken. 

Heb je tips om, vanuit de rol die jij in het onder-
wijs hebt, meer ruimte te maken voor Brede 
Vorming?
Medewerkers geven als tip dat Brede Vorming 
actief in het lesprogramma meegenomen moet 

worden, het verwikkelen in het onderwijs, het 
integreren in het curriculum binnen teams, maar 
ook binnen de SLB-lessen. Dat betekent niet per 
se dat er méér aandacht naar uit gaat, wel moet 
er bewuster aandacht aan besteed worden. Het 
begrip van Brede Vorming moet uitgelegd worden 
aan studenten en docenten om het te ‘formalise-
ren’. Daarnaast moet theorie afgewisseld worden 
met ervaringen. Dit kan onder andere door meer 
opdrachten buiten school en het bedrijfsleven 
actief in het lesprogramma meenemen. Deze 
suggestie sluit aan op de observatie uit de vesti-
gingsfoto dat ook in Leeuwarden veel docenten 
kansen zien voor de ontmoeting met mensen buiten 
de directe leefwereld van de 
student. Docenten geven aan 
dat de aansluiting buiten school 
vraagt om het loslaten van de 
uren/planning op school en er 
meer op uit gaan met behulp 
van flexibele onderwijspro-
gramma’s. Doorgaande op de 
flexibele onderwijsprogramma’s 
bestaat het idee om studenten 
bijvoorbeeld zelf te laten kiezen 
wanneer zij een examen willen 
maken. Er moet meer worden 
ingespeeld op de behoeftes van 
de student.

Op welke manier besteed jij, 
denkend aan Brede Vorming, 
aandacht aan je eigen persoon-
sontwikkeling?
Persoonsontwikkeling onder de 
medewerkers vindt met name 
op formele wijze plaats. Veel 
medewerkers besteden tijd aan 
een vorm van scholing zoals een 
cursus, studie, een opleiding, 
een training of zij hebben deze 
pas afgerond. Tijdens deze 
vormen van scholing worden 
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kennis en vaardigheden opgedaan gerelateerd 
aan een vak of het docentschap, maar sommige 
cursussen gaan specifiek over zelfontplooiing en 
persoonsontwikkeling. Andere manieren om te 
werken aan persoonsontwikkeling zijn: vrijwilli-
gerswerk en lezen van boeken, vakbladen, kranten 
en literatuur. Daarnaast kijkt men documentaires 
en films en wordt de actualiteit over het vakgebied 
in de gaten gehouden. Medewerkers voeren ook 
veel gesprekken met collega’s, vrienden, studen-
ten, familie of hun partner; onder andere over hun 
eigen handelen en ervaringen. Velen nemen de tijd 
voor zelfreflectie en een kritische kijk op zichzelf, 
het eigen functioneren. En tot slot speelt religie 
ook een grote rol in de persoonsontwikkeling. Een 

klein deel van de medewerkers is (actief) lid 
van de kerk, leest de bijbel, verricht hun 

gebed, woont religieuze vieringen bij 
en doet bijvoorbeeld vrijwilligers-
werk bij de kerk. Eén toelichting dat 
over de grote rol van religie wordt 
gegeven is dat het niet gaat om het 
christen zijn, maar om het discipel 
of ‘leerling’ zijn. Men leert elke dag. 

In het volgende voorbeeld schetst 
een medewerker alle verschillende 

rollen die ze heeft, naast haar beroep als 
docent en blijkt de invulling van die rollen 

ook in constante ontwikkeling.

“Open staan voor ideeën, durven leren en dan niet 
alleen middels een formele cursus, maar ook op 
andere vlakken. Binnen het team werken we met 
collegiale feedback op lessen. Maar ik ben ook meer 
dan die docent Nederlands of Engels. Naast dat 
ik cursussen op mijn vakgebied volg, ontwikkel ik 

me ook verder als mens in de maatschappij. Wat is 
mijn rol als ouder? Maar ook: wie ben ik zelf naast 
docent, moeder, vrouw en dochter? Deze zoektocht 
volgen onze jongvolwassen studenten, maar is 
ook voor mij nog niet voorbij. Bij het ouder worden 
veranderen relaties continu, je eigen wereld(beeld) 
verandert en dit vraagt op zijn minst aanpassings-
vermogen.”

Waarin zou je je willen ontwikkelen als het gaat 
om Brede Vorming binnen ROC Friese Poort? 
Medewerkers spreken het verlangen uit naar 
handvatten voor deskundigheid op het gebied van 
Brede Vorming. Zij willen graag voorbeelden van 
hoe anderen hun lessen organiseren waarin Brede 
Vorming in is verweven. Zij willen advies over hoe 
zij moeilijke onderwerpen kunnen bespreken in de 
klas. Er is behoefte aan meer kennis en tips over en 
inzicht in verschillende culturen en duurzaamheid. 
Eventuele tools zouden naast achtergrondinforma-
tie en literatuur praktische lestips moeten bevatten 
zodat men daar binnen de teams mee aan de slag 
kan. Wat zijn de benodigdheden om de intrinsieke 
motivatie van studenten met betrekking tot Brede 
Vorming aan te wakkeren? Er is meer tijd nodig om 
de student persoonlijk te begeleiden. Echter, vóór 
het aanwakkeren van de motivatie van studenten, 
komt het gedachtegoed. Men wil als team hetzelfde 
standpunt hebben wat betreft Brede Vorming en dit 
ook uitdragen. Daarna kan het pas ingepast worden 
in het curriculum. Het is tijd om Brede Vorming 
bewust uit te dragen in plaats van onbewust.

“Ik zou graag meer ondersteunend materiaal 
hebben wat ingezet zou kunnen worden, of een 
verwijzer naar materiaal op de portal.”

71%
van de ondervraagden  
voelt zich vaardig om  

binnen zijn/haar functie  
de Brede Vorming  

kleur te geven

Interview: Vestigingsdirecteur aan het woord

Wat is het vak en hoe leer ik te leven?

De balans tussen vakmanschap en 
Brede Vorming zou idealiter 50-50 
zijn, volgens Jacoba Posthumus, 
vestigingsdirecteur in Leeuwarden 
en Dokkum. En daar ligt nog een 
grote uitdaging. Het doel is om 
studenten wendbaar en weerbaar te 
maken, zodat ze om kunnen gaan met 
veranderingen in hun beroep én in de 
maatschappij. Ik zou het best lastig 
vinden om het gesprek aan te gaan 
met studenten over bepaalde onder-
werpen. Hoe doen docenten dat?

Het onderwijs dient studenten te leren 
vragen te stellen over wat bepaalde 
gebeurtenissen met hen doen. Als we 
bijvoorbeeld studenten pannenkoeken 
laten bakken in een zorginstelling, 
laten we er dan ook voor zorgen dat 
ze zich afvragen: wat betekent dit voor 
mij, wat doet dit met mij als persoon? 
Zij ervaren daar hun toegevoegde 
waarde en komen in aanraking met een 
groep in de samenleving die zij wellicht 
anders niet zouden ontmoeten. Maar 
die ervaring alleen is niet genoeg: 
Brede Vorming vraagt dat we in die 
helikopter stappen en van bovenaf op 
die ervaring kunnen reflecteren.

Voor mij is Brede Vorming ook het 
meegeven van moreel perspectief. 
Zijn onze studenten in staat een stap 
achteruit te doen en te aanschouwen 
wat er gebeurt in de maatschappij? 
Bevragen wij hen en zij zichzelf genoeg 
in wat er aan de hand is en wat ze 
ervan vinden? Ik leer daarin ook van 
de inbreng van studenten. Richting-
gevend is dat we al onze medewerkers 
meenemen in het stellen van vragen 
aan elkaar en aan onze studenten.

Groei en Brede Vorming is een weder-
zijds proces: als het individu groeit, 
groeien ook de mensen om hen heen. 
Zelf probeer ik ook te reflecteren: wat 
doe ik wanneer ik merk dat ik exclusief 
denk? We dienen studenten hun intra- 
en interpersoonlijke vaardigheden te 
laten ontwikkelen. Laten we daarbij 
veel meer ondersteunen vanuit de ta-
lenten van de student. Weten we waar 
ze staan en waarin ze zich nog willen 
ontwikkelen?

De verandering die ROC Friese Poort 
inzet rondom Brede Vorming moet uit-
eindelijk bij de student terecht komen. 
Hoe helpen we docenten om goed 
gesprekken te voeren met studenten? 
Als portefeuillehouder is mijn rol om 
zowel in gedrag als door gesprekken 
aan te gaan te laten zien wat Brede 
Vorming betekent. Tot nu toe initieer ik 
dat gesprek nog te weinig; daar zou ik 
graag meer focus in aanbrengen. Mijn 
eigen handelingsverlegenheid vraagt 
aandacht. De Blikvanger zal voor mij 
dan ook een mooi handvat zijn om deze 
gesprekken beter te gaan vormen. Het 
waarom van Brede Vorming is duidelijk; 
nu dienen we gemeenschappelijke taal 
te ontwikkelen over het hoe en wat. 

De stip op de horizon? Dat ik een wil-
lekeurige student uit de kantine kan 
plukken die me kan vertellen wat hij/
zij heeft geleerd in relatie tot zijn/haar 
persoonlijke vorming. Een voorbeeld 
van zo’n situatie was een student die 
tijdens de opening van het schooljaar 
gevraagd werd te vertellen hoe we 
het beste uit onszelf kunnen halen. 
Zij hield ons een spiegel voor en deed 
een oproep om met aandacht naar de 
vragen van studenten te luisteren. De 

begeleiding die docenten haar gege-
ven hadden, zorgde ervoor dat ze zich 
uitgedaagd voelde. En zo is tijd maar 
relatief; ook in de kleine momenten zit 
onze invloed in Brede Vorming.
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Brede Vorming 
in Sneek

3.4 Brede Vorming per vestiging

Wat is jouw definitie van Brede Vorming?
Medewerkers verstaan onder Brede Vorming 
opleiden voor méér dan het vak; voor het leven 
in de maatschappij. Dat betekent dat er aandacht 
moet zijn voor persoonlijke ontwikkeling en 
persoonsvorming. Met persoonlijke ontwikkeling 
wordt verwezen naar beroepsvaardigheden, maar 
ook sociale vaardigheden zoals samenwerken of 
waarden zoals respect voor de ander. Persoons-
vorming gaat over de student die leert wie hij of 
zij is en wie hij of zij wil zijn in deze complexe 
samenleving. Eén docent benoemt de verschil-
lende aspecten als volgt: “Brede Vorming draagt 
bij aan de vorming van de persoon an sich. De 
gehele persoon, als student, werknemer, deelne-
mer aan de maatschappij, gezinslid.”

Wat motiveert jou, kijkend naar 
Brede Vorming, om je werk te 

doen?
De voldoening dat ze een 

steentje hebben kunnen 
bijdragen aan de persoon-
lijke ontwikkeling van hun 
student, blijkt de grootste 
motivatie voor medewer-
kers in Sneek. Dit wordt 
ook wel verwoord als 

bijdragen aan ‘het proces 
naar volwassenheid’. Mede-

werkers willen de studenten 
leren hun eigen persoon te worden 

met een eigen mening zodat ze in 
staat zijn om zelfstandig in de maatschap-

pij te kunnen bewegen. Ze willen het beste uit 
de student halen en de student bewust laten 
worden van het eigen kunnen: “Studenten niet 
alleen het ‘vak aanleren’, maar ook ondersteu-
nen bij de ontwikkeling tot een persoon die een 

eigen visie heeft binnen de maatschappij (en 
andere noodzakelijke competenties of waarden 
die in de maatschappij van belang zijn)”. Hoewel 
in de definitie en motivatie in Sneek iets vaker 
verwezen wordt naar vaardigheden die ook wel 
intrapersoonlijke en interpersoonlijke vaardighe-
den worden genoemd, blijkt uit de vestigingsfoto 
niet dat hier ook meer onderwijsaandacht naar 
uitgaat ten opzichte van andere vestigingen – 
ook hier staan de 21ste-eeuwse vaardigheden lager 
dan bijvoorbeeld religie, zingeving en waardeo-
riëntatie.

Welke kansen zie jij om het Manifest Christelijk 
Onderwijs in de praktijk te brengen?
De kansen om het Manifest Christelijk Onderwijs 
in praktijk te brengen, liggen volgens medewer-
kers in het uitdragen van de christelijke normen 
en waarden. Men zou open en respectvol met 
elkaar om moeten gaan, ongeacht eventuele 
verschillende godsdiensten. Het christelijke 
onderwijs moet bespreekbaar gemaakt worden, 
men moet de dialoog met elkaar voeren en open-
staan voor de verschillen. Kijk naar de student als 
persoon, geef zelf het goede voorbeeld. Activi-
teiten die hierbij horen zijn op excursies gaan en 
bewust feestdagen zoals Kerst en Pasen vieren.

Wat is volgens jou een mooi voorbeeld van een 
onderwijssituatie waarin Brede Vorming een 
plek heeft? 
Opvallend in de vestigingsfoto is de (ten opzichte 
van andere vestigingen) relatief veelgenoemde 
gelegenheid voor Brede Vorming tijdens AVO-
vakken. In de open antwoorden worden ook veel 
andere aspecten belicht. Zo is de dagopening of 
‘Daily Standup Meeting’ een veelgenoemd voor-
beeld en blijkt Brede Vorming daarnaast een plek 
te hebben tijdens de burgerschapslessen, tijdens 
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Wij zien kansen 
op deze gebieden

het bespreken van de ervaringen van leerlingen 
tijdens of vanuit de BPV, tijdens SLB- en reflec-
tiemomenten, en (persoonlijke) gesprekken over 
loopbaan en persoonsontwikkeling. Maar Brede 
Vorming is ook aanwezig op het moment dat 
studenten moeten samenwerken tijdens projec-
ten, zoals de projecten: ‘Vissers voor vissers, 
Vikingschip en Philadelphia. Tot slot heeft Brede 
Vorming ook een plekje tijdens de vieringen van 
Kerst en Pasen en tijdens excursies. Zo gingen 
studenten naar de Azoren, zijn er projecten met 
Erasmus+ en andere projecten in het kader van 
internationale samenwerking.

Heb je tips om, vanuit de rol die jij in het onder-
wijs hebt, meer ruimte te maken voor Brede 
Vorming?
Er bestaat de behoefte om meer tijd en ruimte 
te maken voor individuele gesprekken met 
studenten. Daarin gaat het niet alleen om Brede 
Vorming van de studenten maar ook van de 
docent. Brede Vorming moet een thema binnen 
afdelingen worden, een visie binnen teams 
waarbij ze samenwerken met andere teams voor 
de toekomst van de student. Een voorbeeld van 
deze samenwerking zou kunnen zijn dat er wordt 
gekeken naar overlappende vakken en dat die 
‘extra’ uren gebruikt worden om maatschap-
pelijke onderwerpen te bespreken. Dit kan in de 
vorm van een maandelijks of jaarlijks terugkerend 
thema. Het is goed om dit te integreren in het 
bestaande onderwijs, het bestaande curriculum, 
maar tegelijkertijd is de wens om er niet al te 
veel nadruk op te leggen. Het streven is naar een 

natuurlijk verloop.

“Meer aandacht en tijd voor coaching van studen-
ten. Ik heb nu te weinig tijd om bijv. SLB+ uit te 
voeren. Ik wil de persoonlijke ontwikkeling graag 
meer centraal stellen.”

Op welke manier besteed jij, 
denkend aan Brede Vorming, 
aandacht aan je eigen 
persoonsontwikkeling?
Medewerkers besteden voor-
namelijk op een formele manier 
aandacht aan hun persoonlijke 
ontwikkeling. Velen volgden 
of volgen nog steeds een 
studie. Naast opleidingen, 
volgen veel medewerkers ook 
andere vormen van scholing, 
zoals workshops, trainingen 
en coaching. Daarnaast wordt 
er veel gelezen in vakbladen 
en tijdschriften en volgt men 
het nieuws, de actualiteit en 
de laatste maatschappelijke 
ontwikkelingen. Het leren en 
ontwikkelen gaat gepaard met 
de wil om uitdagingen aan 
te blijven gaan en te blijven 
groeien. Daarvoor moet men 
wel openstaan voor nieuwe 
uitdagingen en inzichten, niet 
alleen in het vakgebied, maar 
ook op het gebied van andere 
culturen, nieuwe ontmoetingen 
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Interview: Docenten aan het woord

Wie ben ik en wie wil ik zijn? 

Voor Marijke Otten, docente com-
municatie in Leeuwarden, heeft het 
diploma meer betekenis dan de kwa-
lificaties van het vak. In het onderwijs 
ontwikkel je je ook breder: persoons-
vorming. Met haar team, sociaal 
werk, verkent ze de kansen van Brede 
Vorming.

Voor mij is onderwijs niet alleen die 
lesboer, maar ook klaarstomen voor de 
maatschappij en ervaring opdoen. Maar 
vooral dat je jezelf ontwikkelt, je plekje 
vindt. Voor sommigen is mbo-niveau 
4 genoeg en gaan ze daarna aan het 
werk, zoeken naar je plek. Voor een 
ander is het hbo een doel en ook daar 
weer zoeken naar je plek. In de essen-
tie gaat het er mij om dat de een crea-
tiever is en de ander zakelijker. Je moet 
weten wat je zelf in huis hebt, wat je 
te bieden hebt aan de maatschappij. 
Maar ook wat je nog te leren hebt. Als 
je dat ook nog kan communiceren, dan 
wordt het leuk. 

Binnen de communicatielessen gaat het 
veel om reflecteren. Hoe gaan we om 
met de doelgroepen die we tegenko-
men? Welke vaardigheden gaan we hen 
aanleren? Maar vooral over de omgang 
met doelgroepen in relatie tot jezelf. 
Hoe kom je over? Welke houding heb 
jij en welke reactie heeft de ander 
daarop. Kun je iets bij jezelf veranderen 
zodat de ander ook anders reageert?

Een ontmoetingsschool
Kijkend naar de koers die ROC Friese 
Poort wil inzetten om Brede Vorming 
meer op de kaart te zetten, zie ik 
kansen bij mensen die lichtjes in de 
ogen hebben voor Brede Vorming. 

Wij hebben enkele uurtjes per week 
met het team sociaal werk waarin we 
bespreken wat we al doen. We doen 
al veel, maar door Brede Vorming krijg 
je nieuwe input en inspiratie. Een goed 
voorbeeld is de zogenaamde FP-
lounge, waar studenten en docenten 
elkaar kunnen ontmoeten en inspireren 
om verder te groeien. Brede Vorming 
betekent voor mij een ontmoetings-
school met een pingpongtafel, muziek, 
met jongeren en volwassenen. Een 
wijkcentrum idee. We willen de hallen 
opentrekken en zeggen: “Fijn dat je 
er bent, wees welkom.” Nu is het nog 
koud en kil. De FP-lounge collega’s zijn 
gemotiveerd, maar je wil nog een team 
die het trekt.

Na de gesprekken met het team zijn 
ook accenten verlegd. Je leert elkaar 
beter kennen. De een is meer van de 
kunst, religie of de kerk, sport enzo-
voorts en soms ga je met elkaar mee 
op pad voor inspiratie. Een collega do-
cent Nederlands ging naar een inspira-
tiemiddag voor ideeën om het vak Ne-
derlands in te richten en bedacht zich 
ook hoe we ideeën konden wegzetten 
in de filosofielessen, vieringen zoals 
Kerst en Pasen. De beelddocent is mee 
geweest met de levo-docent naar het 
museumprogramma ‘Van kijken naar 
zien’. De lessen rouw en verlies doe 
ik samen met de beeldend docent. 
Daar zitten therapeutische opdrachten 
bij waarbij je elkaar ook weer beter 
leert kennen. Die ervaringen hebben 
weerslag op het team en studenten 
en creëren een stukje weerbaarheid, 
bieden veiligheid.

Motiverend DNA
Ik denk dat we als team veel bezig zijn 
met Brede Vorming omdat we een rela-
tief jong team zijn met een gemiddelde 
leeftijd van circa 36. We zijn allemaal 
zoekende naar onze rol als docent en 
dan pak je ontwikkelingen makkelijker 
mee. Zelf betrokken zijn en het team in 
een positieve richting duwen zit in het 
DNA van docenten die hier [bij sociaal 
werk] werken. Ze vinden het fijn dat 
studenten worden opgeleid voor meer 
dan ‘het vak’. Docenten Nederlands, 
Engels en Rekenen zijn een apart 
eiland, maar het is bijzonder dat de 
Nederlands docent betrokken was.

Zelf ben ik ook steeds op zoek naar 
waar ik kan aanhaken. Het liefst ben 
ik elke dag bezig met het anderen 
enthousiasmeren en samen tot acties 
komen. Op mijn eigen vestiging wil ik 
dat het gezelliger wordt. Er zijn zoveel 
mensen dat het meer tijd kost voor je 
wat in beweging krijgt, maar ik denk 
heel graag mee met de stuurgroep van 
onze vestiging. Door mee te doen en 
in actie te komen, pak ik mijn rol in het 
onderwerp nog levendiger maken.
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en veranderingen in het leven. Deze processen 
doorstaat men niet alleen. Wellicht is daar-
mee ook de opvallend hoge score te verklaren 
in de vestigingsfoto, waarin men kansen ziet 
voor ontmoeting met mensen buiten de directe 
leefwereld van de student (en mogelijk dus ook 
medewerker). 

Medewerkers praten en blijven in contact met 
elkaar, zij vragen feedback aan hun collega’s en 

leren van zowel collega’s als studenten. In 
het kader van leven lang ontwikkelen, 

benoemt men ook leven lang leren: je 
bent nooit uitgeleerd en leert elke 
dag.

Waarin zou je je willen ontwik-
kelen als het gaat om Brede 
Vorming binnen ROC Friese 

Poort?
Medewerkers zouden graag voor-

beelden krijgen van concrete toepas-
singen met betrekking tot Brede Vorming. 

Dat zou kunnen helpen om zichtbaarheid 
van Brede Vorming in de school te stimuleren 
en de verantwoordelijkheid voor Brede Vorming 
schoolbreed te dragen, als een collectieve visie. 
Het is van belang om de drempel te verlagen 

met betrekking tot aan de slag gaan met Brede 
Vorming, zodat men weet hoe zelf ermee aan de 
slag te gaan. Als voorbeeld wordt genoemd dat 
een handreiking vanuit ROC Friese Poort mede-
werkers al zou kunnen helpen. Daarin staat onder 
andere hoe men kan inspelen op actuele maat-
schappelijke ontwikkelingen, hoe onderwerpen 
binnen Brede Vorming vertaald kunnen worden 
naar de belevingswereld van de student, hoe 
duurzaamheid en rechtvaardigheid vorm kunnen 
krijgen in de lespraktijk enzovoorts. Samenge-
vat is men op zoek naar concrete methodieken 
die tijdens de les eenvoudig en universeel in te 
zetten zijn.

“Ik zou graag handvaten willen krijgen over hoe 
ik Brede Vorming in kan zetten gedurende mijn 
economische lessen.”

58%
van de ondervraagden  
voelt zich vaardig om  

binnen zijn/haar functie  
de Brede Vorming  

kleur te geven
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Interview: Onderwijskundigen aan het woord

Brede Vorming: Geen papieren tijgers, 
het moet in het hoofd leven

Marlies Sietsma en Marjolein Kuitert 
zijn beiden onderwijskundigen bij ROC 
Friese Poort. Marlies voor de vesti-
ging in Emmeloord, Marjolein voor de 
vestiging in Leeuwarden. Zij gingen in 
gesprek over wat zij belangrijk vinden 
bij het vormgeven van Brede Vorming 
in het onderwijs. Zij spreken over 
wat studenten volgens hen zouden 
moeten leren, ze geven een inkijkje in 
de huidige situatie binnen teams en 
vertellen over hun bijdrage aan Brede 
Vorming binnen hun school.
 
Het gesprek opent met de vraag: 
waartoe dient het onderwijs? Volgens 
Marlies is het doel van het onderwijs 
om jongeren te coachen om zelfverant-
woordelijke en mondige volwassenen 
te worden. Het onderwijs dient als 
veilige omgeving die als oefenplaats 
kan fungeren en gericht is op zelfont-
plooiing. Maar het onderwijs dient er 
volgens Marlies ook toe dat je wordt 
opgeleid voor het beroep waar je voor 
hebt gekozen. Marlies: “Het draait niet 
alleen om het beroep waarin je je gaat 
ontwikkelen, maar je moet ook een 
succesvolle burger zijn die kan blijven 
functioneren in de maatschappij. Dat 
je vanuit school meekrijgt dat je eigen 
ontwikkeling verder gaat nadat de 
opleiding is afgerond.”

Marjolein: “Soms hoor je van prak-
tijkbegeleiders: leer studenten op tijd 
komen, burger worden, leid ze op tot 
mens, dan zorgen wij dat ze professio-
nal worden in het vakgebied. Voor mij 
is dat één van de pijlers van het mbo: 
opleiden als mens ten opzichte van 
de maatschappij. Hoe gedraag ik mij 
tegenover de ander? Het gaat onder 
andere over reflecteren op jezelf, 
kritisch zijn.

Het onderwijs is ook een kwalifica-
tiedossier, zegt Marlies. “De vraag is: 
wat wil je daar extra omheen? Een 
stukje bewustwording naar henzelf 
[studenten] vanwege keuzestress en 
bijvoorbeeld het moeten voldoen aan 
het beeld op sociale media. Maar wij, 
bij ROC Friese Poort, zeggen: je mag 
zijn wie je bent.” “Ontdekken wie je 
zelf bent”, voegt Marjolein toe.

Collega Koen Vos weet de kern vol-
gens Marlies goed samen te vatten: 
“Koen zei: Er wordt altijd gezegd dat 
als je op het mbo zit, je klaargestoomd 
moet worden voor de maatschappij, 
maar de studenten leven al in die maat-
schappij. Hoe kunnen wij ervoor zorgen 
dat zij daarin goed functioneren?”

Terug naar de basis 
Marlies ziet voor haarzelf een taak 
in het begeleiden van teams op het 
gebied van Brede Vorming. ROC Friese 
Poort heeft het Practoraat Brede Vor-
ming. Voor de toekomst zou het mooi 
zijn als er nog meer samenwerking is 
tussen het Practoraat en de verschil-
lende vestigingen. De kennis vanuit het 
Practoraat, samen met de kennis uit de 
praktijk, maken de goede combinatie 
om Brede Vorming nog meer een plek 
te geven binnen ROC Friese Poort. Ze 
licht toe dat teams vragen naar wat 
Brede Vorming is, maar er is behoefte 
aan een meer eenduidige betekenis. 
“Het is goed om naar de basis te gaan: 
waar zijn we mee bezig, wat wil je als 
team?” 
 
Wat er dan wel al wordt gedaan? Vol-
gens Marlies tikt men Brede Vorming 
wel aan, maar met name op ‘hoofdlij-
nen’. Onderwijsteams geven aan dat ze 
meer de verdieping in willen. “Ik merk 

wel dat er veel ideeën in teams spelen 
binnen Brede Vorming”, zegt Marjolein. 
“Toch is het soms lastig daar handen 
en voeten aan te geven. Soms lukt het 
niet, laten jaartaken het niet toe. On-
derwijsteams weten wat ze willen. Het 
team wil tijd krijgen om Brede Vorming 
te verkennen en daadwerkelijk een 
project of iets dergelijks te gaan maken 
en uitvoeren.” 
 
Beiden zouden graag zien dat de huidi-
ge ideeën in de onderwijsteams worden 
gevangen en geborgd. Daarbij maken 
ze de aantekening dat het formuleren 
van mooie ideeën geen ‘papieren tij-
gers’ moeten zijn, maar dat het borgen 
van dergelijke ideeën bijdraagt aan de 
bewustwording over Brede Vorming. 
Waar het nu soms lijkt alsof Brede 
Vorming iets nieuws toevoegt aan het 
onderwijs, viel het Marlies en Marjolein 
bij de gesprekken over Blikvanger op 
dat Brede Vorming op veel plekken in 
het onderwijs al aanwezig is. Marjolein: 
“Het gaat erom dat Brede Vorming 
meer in de hoofden gaat leven en 
docenten zich bewust zijn van datgene 
wat zij al doen rondom Brede Vorming. 
Want docenten doen al heel veel mooie 
dingen!”

Brede Vorming een naam geven, geeft 
ook erkenning. Marjolein: “Erkenning 
voor werk dat altijd al belangrijk werd 
gevonden.” Zo kreeg zij van een docent 
terug: “Er wordt nu een naam aan 
gegeven. Eindelijk een naam voor alles 
wat ik al jaren doe en in het curriculum 
onderbreng: het bespreken van thema’s 
als vrijheid en rechtvaardigheid, uit-
stapjes met de studenten, etc. Nu kan 
het als paraplu ergens onder vallen.”
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Weerstand en waardering
Inmiddels hebben zo goed als alle 
vestigingen van ROC Friese Poort een 
teamfoto gemaakt. De startvergaderin-
gen werden eerst met wat weerstand 
ontvangen, maar die verdween toen de 
teams eraan werden herinnerd waarom 
de meesten werken in het onderwijs: 
de intrinsieke motivatie. “Je spreekt 
over de drijfveer van docenten, waarbij 

de relatie met Brede Vorming vaak ge-
makkelijk te leggen is”, zegt Marjolein. 
De weerstand werd aangewakkerd 
door de angst voor het onbekende. 
Marlies: “Je ziet dat de taak van de 
docent verandert. De docent heeft 
meer een coachende rol dan alleen de 
les geven. Deze verandering heeft tijd 
nodig en de ene docent voelt zich daar 
prettiger bij dan de andere docent.”

De belangrijkste les is dat vooral de 
waardering voor de docenten(teams) 
niet achterwege blijft. Marlies: “Wat je 
nu doet is al goed, we hoeven niet alles 
om te gooien.”
 
Zowel Marjolein als Marlies zijn het 
erover eens dat uiteindelijk tijd ook 
een belangrijke factor zal spelen om 
Brede Vorming in het bewust handelen 
van de docenten en het ondersteunend 
personeel te krijgen. Volgens Marjolein 
liggen er kansen als docenten de tijd 
krijgen om hun normen en waarden te 
herontdekken en te reflecteren op dat-
gene wat zij al doen. Marlies trekt het 
breder: “Tijd en ruimte voor de hele or-
ganisatie om Brede Vorming te ademen 
met z’n allen. Niet alleen de student 
en docent, maar ook de conciërge of 
medewerker.” Beiden willen docenten 
in hun kracht zetten om ze uiteindelijk 
te zien bloeien en groeien.

“ Voor mij is dat één 

van de pijlers van het 

mbo: opleiden als 

mens ten opzichte 

van de maatschappij. 

Hoe gedraag ik mij 

tegenover de ander? 

Het gaat onder andere 

over reflecteren op 

jezelf, kritisch zijn.”

— Marjolein Kuitert
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Nawoord

Bewegen tussen de ruimten door

“We willen dat studenten niet (kritiekloos) 
uitgaan van gedragingen en gedachten die zij 
hebben aangeleerd. Door ze met praktische 
wijsheid in aanraking te brengen, zetten we een 
ontwikkeling bij hen in beweging waardoor ze 
zelf kritisch leren nadenken, geloven en voelen,” 
aldus een medewerker van ROC Friese Poort. 
Van de vier trainingssferen (religie, sport, kunst 
en filosofie of praktische wijsheid) zien verreweg 
de meeste medewerkers (84%) kansen om via 
‘praktische wijsheid’ aandacht te besteden aan de 
persoonsvorming van studenten. Hoewel het nog 
lastig blijkt om (deze) wijsheid in het onderwijs te 
laten terugkomen, kan de vraag wat verstandig 
is in een situatie, of op welke manier een student 
keuzes maakt als er sprake is van een dilemma, in 
alle onderwijssituaties aan de orde komen. Filo-
sofie kan ons ook helpen het belang van Brede 
Vorming te illustreren.

Volgens filosofe Hannah Arendt is een school als 
een tussenruimte: tussen de sferen van het gezin 
en de ‘grote’ maatschappij in. De school moet 
de overgang van de ene naar de andere sfeer 
mogelijk maken en studenten kennis laten maken 
met de bestaande wereld. School is de plek waar 
studenten kunnen oefenen in pluraliteit te leven 
en om open te staan voor elkaars diversiteit. De 
school stimuleert ook die oefenplaats te verlaten 
om te participeren in de samenleving. We kunnen 
wat zich op school voordoet beschouwen als 
een tafel waaraan docenten en studenten samen 
plaatsnemen. Een ieder legt dingen (ervaringen, 
ideeën, gedachten) op die tafel en kan er op zijn 
of haar eigen manier naar kijken, naar luisteren 
en vragen over stellen. Op deze manier doen 
studenten steeds meer kennis op over wat er 
in de wereld aan de orde is, ze vormen zichzelf 
daaraan en dat doen ze op hun geheel eigen 
manier. 

Verder dromend na het lezen van deze Blik-
vanger wensen we dat studenten aan een tafel 
plaatsnemen in alle vier trainingssferen (religie, 
sport, kunst en praktische wijsheid), juist omdat 
studenten vaak vanuit hun opvoeding niet alle 
vier meekrijgen. Het sporten (zelfs bridge!) leert 
je samenwerken en wedstrijden kunnen je leren 
hoe om te gaan met tegenslagen. Een voorstel-
ling (zelfs carnaval?) kan je vertellen hoe je naar 
de wereld kijkt en een schilderij kan je ontroe-
ren, zonder dat je precies weet waarom. Religie 
en levensbeschouwing kan houvast bieden in 
onzekere tijden en ons in aanraking brengen 
met nieuwe bronnen. Hoe mooi is het dan als 
je daarna op school met elkaar kunt bespreken 
welke betekenis dat voor jou heeft? Het gesprek 
over welke waarden er daarin toe doen voor ons 
en onze studenten wordt gefaciliteerd door elke 
20 weken andere waarden centraal te stellen 
binnen ROC Friese Poort. Vanaf september is dat 
de waarde Moed, waarin docenten met studenten 
aan de hand van gesprekskaarten onderzoeken 
wanneer ze moedig zijn, wat maakt dat ze dat 
durven én welke moedige mensen zij kennen. 

Filosofie heeft ons altijd de ruimte gegeven om 
na te denken over wie wij zijn en wat we belang-
rijk vinden. Je kiest uiteindelijk zelf de vorm of 
sfeer die past bij jou en die jouw ontwikkeling 
verder helpt. Daarvoor is het een voorwaarde 
dat je proeft aan zoveel mogelijk vormen om dit 
te doen. Hoe meer je je letterlijk en figuurlijk in 
verschillende ruimten kunt begeven, hoe rijker 
je beeld van de wereld wordt. Laten we in het 
onderwijs onder de noemer van Brede Vorming 
zorgen dat onze studenten verder en breder 
(weg)dromen, (weg)wijs worden in de ruimten en 
gemotiveerd zijn om een bijdrage te leveren aan 
de samenleving.

—  Pieter Baay & Tara Schoemaker
 Zomer 2020
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In de onderwijsvisie en kwaliteitsagenda van ROC Friese Poort 

is Brede Vorming, naast vakmanschap, een centrale pijler. 

Het motto luidt immers: “Wij leiden niet alleen op voor het 

diploma, maar ook voor het leven.”  

 

Brede Vorming in het mbo, hoe geven we dat in de praktijk 

vorm? Deze vraag stelt iedere medewerker zich bij ROC 

Friese Poort; de docent, de conciërge, de student en de 

bestuurder. Hoe kijken zij naar hun rol in Brede Vorming? 

Hoe zijn de ambities zichtbaar in het dagelijks werk van de 

onderwijsprofessional? Blikvanger laat zien hoe op ROC  

Friese Poort gedacht wordt over Brede Vorming. 

De inzichten die ontstonden aan de hand van ieders 

antwoorden en reflecties bieden handvatten om het gesprek 

over Brede Vorming te verbreden en verrijken. En hoe zorgen 

we ervoor dat zowel studenten als medewerkers in de praktijk 

van alledag ervaren dat het op school gaat om leren, leven en 

werken?




