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KRITISCHE PROFESSIONALS. Burgerschap,
Bildung en kritisch denken in het mbo
Lunchlezing
Lectoraat Normatieve professionalisering
Hogeschool Utrecht
14 oktober 2020

Anouk Zuurmond
WELKOM!

Programma lunchlezing
• Werkplaats ‘Democratisering van kritisch denken’
• Probleemanalyse
• Visie burgerschap, Bildung, kritisch denk in het
beroepsonderwijs

• Q&A

Werkplaats
Democratisering van
kritisch denken

• Werkwijze werkplaats, DOT
• Resultaten: lesmaterialen en ontwerpprincipes

• Q&A

Aanleiding
• Sinds 2006: aanbieden burgerschap wettelijk
verplicht op het mbo
• Kritisch denkvaardigheden moeten daar sinds 2016
aan toegevoegd worden

Start NRO-project ‘Democratisering
van kritisch denken’
• 2018 – 2022
• Uitgangspunt: hoe kunnen we werken aan de kritische
denkvaardigheden van mbo-studenten in het kader van
burgerschap?

• Burgerschap
• Loopbaan

• Doel: visieontwikkeling op de begrippen burgerschap,
beroepsonderwijs, Bildung en kritisch denken; lesmateriaal
ontwerpen

Verlegenheidsvraagstuk: docenten willen handvatten
krijgen om aan deze vaardigheden te werken

• Aanpak: onderwijs ontwerpen met docenten Nederlands,
burgerschap en beroep in een beroepsgerichte context
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Kernteam

Laurence Guérin – ROC van Twente

Daan van Riet – ROC Midden Nederland
Susan McKenny - UT

Klaas Bosma – ROC van Twente

Anouk van Zuurmond - HU

Michiel Waltman - CITO

Piet van der Ploeg- RUG

• De doelen in de verschillende domeinen in
de wet worden niet alleen op kennis- en
vaardighedenniveau geformuleerd, maar
ook in termen van attituden en gedrag.
• Met betrekking tot attituden worden
formulering gebruikt als “bereidheid om”
en voor gedrag worden specifieke doelen
gesteld: “zich collegiaal opstellen”,
“gezonde leefstijl volgen”.
• Kritisch denken, reflecteren en een eigen
keuze maken…?

Conclusie
• Burgerschapsonderwijs
is socialiserend en
moraliserend

• Streven naar sociale
cohesie en harmonie in
burgerschapsonderwijs
ook Europees fenomeen

Burgerschapsonderwijs:
een korte
probleemanalyse

Karin Vermeulen–
ROC van Twente

Enkele voorbeelden
• “Voor het adequaat functioneren op de arbeidsmarkt en
binnen een bedrijf is nodig dat een deelnemer zich
algemeen aanvaarde regels en standaard
(bedrijfs)procedures eigen maakt en zich daaraan houdt”

• “Om adequaat te kunnen functioneren in de sociale
omgeving is het nodig dat de deelnemer de aspecten van
breed geaccepteerde sociale omgangsvormen kent en deze
kan toepassen in verschillende situaties”
• “hanteert de basiswaarden als richtlijn en uitgangspunt in
zijn meningsvorming en bij zijn handelen”
• “in zijn opvattingen en gedrag toont hij respect voor
culturele verscheidenheid”

• ‘Lesgeven voor het
leven’ in plaats van
‘lesgeven voor de
wereld’
• (Burgerschaps)onderwijs
is sociale vaardigheden
en ‘goede werknemer’
worden
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Wat is nu precies het probleem…?
1. Autonomie bevorderen als
pedagogische taak van het
onderwijs betekent studenten
toerusten met genoeg kennis
en vaardigheden, ze de ruimte
geven om zelf actief mee te
denken, af te wegen en te
oordelen wat wel te doen of
niet, wat wel te geloven of niet

• Wat nodig is om een tegenwicht te bieden aan de
moraliserende en socialiserende invulling van
burgerschapsonderwijs?
• Structureel ruimte maken voor de autonomie van
studenten in het beroepsonderwijs
• Verbinding kritisch denken, burgerschap, Bildung en
beroepsvoorbereiding

2. Juist in het beroepsonderwijs lijkt de beperking van de
autonomie meer voor te komen:

The results show that in the general secondary education
projects the emphasis was on the meaning of changes in
society for students and the contribution they can make to
such changes (social competence in education as an “art
of living”). The prevocational education projects focused
on improving the chances of students at school and in
society by developing aspects of social competence that
they have not acquired at home or earlier in their school
careers, such as self-confidence and social and
communicative skills (social competence as a “life jacket”)
(Ten Dam & Volman, 2003)

Visievorming
Werkplaats:
burgerschap, Bildung,
kritisch denken in het
kader van
beroepsvoorbereiding

Visievorming. De drie dimensies
Burgerschapsvorming =
ontwikkeling medeverantwoordelijkheid
Bildung =
ontwikkeling zelfverantwoordelijkheid
Kritisch denken =
nodig in beide.
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Belang beroepscontext & Bildung
(T)he concept of Bildung highlights the duality of
(internal) self-formation processes and of (external)
relationships between self and its social, political,
technological and cultural context, it can help to
consider how the formed professional self can retain
enough autonomy to challenge professional
orthodoxy, for example, in situations where unique
circumstances contribute to the failure of standard
practice to deliver intended outcomes; (…)… or in the
context of ethical dilemmas that require unorthodox
responses (Fellenz, 2016, pp. 278-279)

In beroepsonderwijs
Streven in het lesmateriaal om

• het persoonlijke (Bildung)
• én het maatschappelijke (burgerschap) te verbinden
• aan een beroepsvraagstuk

• waarbij de inzet van het kritisch denkvermogen
cruciaal is

Een mogelijke interpretatie:
Sportopleiding
• Op welke manier voldoen studenten zelf aan het ideaal
van een gezonde leefstijl? (Bildung)
• Kritisch zelfreflectie

• Bestuderen van het beleid van de sportclub waar je stage
loopt. Hoe wordt een gezonde leefstijl gepropageerd in
de kantine? (beroepscontext)

Q&A

• Analyseren en evalueren

• Welke invloed heeft overheidsbeleid op het idee van
gezondheid? En social media? (burgerschap)
• Analyseren en evalueren

Systematiek van de DOT – Docent
Ontwikkel Teams
In totaal 3 DOTs opgezet:
2 in het ROC van Twente
1 in het ROC Midden Nederland

Werkwijze Werkplaats

analyseren

summatief
evalueren &
herontwerpen

ontwerpen

ontwerp
uitvoeren

uitproberen

2018-2020:
Ca. 15 bijeenkomsten per jaar
3-4 uur per bijeenkomst

Ook plenaire momenten om zodat
de DOT’s onderling kunnen
afstemmen

formatief
evalueren &
herontwerpen
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Evalueren
• Logic modelling
• Vragenlijst
• Focus groepen

Lesvoorbeelden uit de
praktijk

Voorbeeld 1: samenwerking
burgerschap en Nederlands
• Zorg en Welzijn, niveau 1 / 2
• Burgerschap: hoe gaan we in Nederland om met
ouderen, en ouderdom?
• Interviews afnemen met mensen uit verschillende
culturen (verschillende perspectieven)
• Zelfreflectie: wat is mijn persoonlijke opvatting? Betoog
schrijven (reflecteren)

• Nederlands: instructie interviews en instructie betoog
schrijven (redeneren)

Voorbeeld 2 Sportcollege
Lessen over sport en politiek,
les met discussie vanuit
verschillende ‘rollen’ tijdens de
bezetting (sporter, eigenaar
sportclub, sponsor, fan), les
over actuele beroepsethische
dilemma’s (spreekkoren
bijvoorbeeld)
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Drie ontwerpprincipes
1. Studenten de maatschappelijke functie van hun
beroep en van bedrijven laten onderzoeken; dit kan
bijvoorbeeld door maatschappelijke vraagstukken te
analyseren door de bril van het beroep, waarbij de rol
en verantwoordelijkheid van bedrijven, overheden of
brancheorganisaties in kaart wordt gebracht.

3. Studenten inleiden in beroepsethische
vraagstukken. Het afwegen en handelen in situaties
waarin morele problemen zich voordoen in het werk
staat hierbij centraal, bijvoorbeeld in
integriteitsvraagstukken, discriminatie of privacy

2. Studenten laten onderzoeken in welk
maatschappelijk veld hun beroep zich bevindt. Welke
invloed hebben politieke besluitvorming, sociale,
culturele en technologische veranderingen op de
ontwikkeling van hun beroep?

Q&A

Website werkplaatsburgerschap.nl

Meer weten?
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Verder lezen:
• Practorale rede Laurence Guerin
• Expertisecentrum Kritisch denken ROCMN
• Website Piet van der Ploeg
• Mail: anouk.zuurmond@hu.nl / a.zuurmond@rug.nl
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