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Inleiding

De samenleving is aan het verande-
ren. Nieuwe Nederlanders, met hun 
eigen culturele en religieuze overtui-
gingen verwerven een eigen plaats 
in maatschappij en politiek. Gevoegd 
bij een aantal ingrijpende gebeurte-
nissen - zoals 11 september 2001 - 
waren deze veranderingen een sti-
mulans om, vanuit maatschappij en 
politiek, het debat over waarden en 
normen meer aandacht te geven. In 
dit debat rees ook de vraag wat de 
rol van het onderwijs is of zou moe-
ten zijn (zie Herweijer & Vogels, 2004; 
de Wetenschappelijk Raad voor het 
Regeringsbeleid, 2003). 
Aandacht voor waarden en normen 
in het onderwijs maakt deel uit van 
de pedagogische opdracht van lera-
ren. In dit licht is het opmerkelijk 
dat we nog weinig weten over de 
wijze waarop aanstaande leraren 

worden voorbereid op deze pedagogische opdracht (Vedder & Veugelers, 
1999; Te Dam, Veugelers, Wardekker, & Miedema, 2004). 

In dit artikel beschrijven we hoe aanstaande leraren worden voorbereid op 
hun pedagogische opdracht, met name op de wijze waarop zij aandacht 
kunnen geven aan waarden en normen in het onderwijs. We noemen dat 
waardenvol opleiden.
Het onderzoek heeft plaatsgevonden op één pabo, waarmee we drie jaar 
intensief hebben samengewerkt. Waardenvol opleiden was voor de betref-
fende pabo belangrijk en men wilde dit graag tot een rode draad binnen de 
opleiding maken. We menen dat de uitkomsten van het onderzoek echter 
ook voor andere lerarenopleidingen basisonderwijs van belang kan zijn. 
De Visitatiecommissie Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (HBO-raad, 
2003), bijvoorbeeld, benadrukte dat er meer aandacht voor de voorberei-
ding van aanstaande leraren op hun pedagogische opdracht nodig is bin-
nen de pabo’s. In hun bundel Pedagogisch Opleiden (2004) concluderen 
Ten Dam, Veugelers, Wardekker en Miedema hetzelfde. Ook een onder-
zoek dat wij op een andere pabo deden (Lunenberg, Beishuizen, Van den 
Bos, Willemse; 2006) laat zien dat meerdere pabo’s voor vergelijkbare uit-
dagingen staan als het gaat om waardenvol opleiden.
In het onderzoek hanteerden we een brede omschrijving van ‘waarde’ , 
namelijk “datgene wat nastrevenswaardig wordt gevonden en richtinggevend is 
voor het handelen” (Veugelers e.a., 2002). Waarden omvatten daarmee 
ideeën, overtuigingen en idealen over goed opleiden en goed onderwijs. 
Deze omschrijving bood de pabo de mogelijkheid om daarbinnen zelf 
keuzes te maken voor een nadere toespitsing van wat binnen de opleiding 
onder waarde zou worden verstaan. 
Het omkaderde deel in figuur 1 geeft aan waar ons onderzoek zich op 
richtte.

 In de volgende pargrafen beschrijven we:
• hoe lerarenopleiders op een pabo waardenvol opleiden vormgeven door middel 
van het ontwerpen van het curriculum. Om na te gaan hoe dat gebeurt hebben 
we op een pabo een groep lerarenopleiders (het ontwerpteam bestaande 9 
personen) gevolgd die verantwoordelijk was voor het ontwerpen van een 
nieuw curriculum voor één opleidingsperiode.
• welke waarden opleiders zeggen belangrijk te vinden bij waardenvol opleiden 
Om dit na te gaan hebben we hen tijdens een studiedag gevraagd deze 

Waardenvol opleiden op de 
pabo: over kennis, taal en 
gouden momenten 1

Mede onder invloed van maatschappelijke en politieke ontwik-
kelingen is de discussie over waarden en normen in het onderwijs 
opgelaaid. Er lijkt brede consensus te bestaan over het belang hier-
aan aandacht te besteden in de school en in de klas, als onderdeel 
van de pedagogische opdracht. 

Hoe aanstaande leraren op deze taak worden voorbereid is echter 
een nog onbeantwoorde vraag. Wat gebeurt er daadwerkelijk op 
dit gebied in de praktijk van een lerarenopleiding? Waaraan wordt 
aandacht besteed en hoe? En wat levert dat op? Dat waren vragen 
die ons prikkelden tot een diepgaand onderzoek. We laten zien dat er 
nogal wat haken en ogen zitten aan een effectieve voorbereiding van 
leraren op hun pedagogische taak en we doen enkele aanbevelingen.
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waarden op te schrijven en van de belangrijkste aan te 
geven hoe ze deze in de opleidingspraktijk realiseren.
• hoe waardenvol opleiden daadwerkelijk wordt vormgege-
ven in de opleidingspraktijk. Een kleine groep opleiders 
noteerde gedruende die maanden op welke momen-
ten, met behulp van welke didactische werkvormen 
en hoe vaak zij de gekozen waarden realiseerden. 
Daarnaast zijn video-opnamen gemaakt van lessen, 
die vervolgens met de betrokken opleiders en hun 
studenten zijn besproken.
• We sluiten het artikel af met een drietal conclusies.

Waardenvol opleiden in het curriculum 

Zoals hierboven beschreven hebben we het ontwerp-
team gevolgd dat verantwoordelijk was voor het ont-
werpen van een nieuw curriculum voor één oplei-
dingsperiode, te weten het vierde blok van het eerste 
jaar. Op die manier hoopten we helder te krijgen wat 
waardenvol opleiden kenmerkt. 
Vijf van de zeven eindtermen waaraan in het te ont-
werpen blok gewerkt zou moeten worden, werden – 
volgens een vooronderzoek onder alle opleiders van 
de opleiding - aangemerkt als waardenvol: 
1 De student is in staat zich te verantwoorden voor 

zijn/haar omgang met kinderen in de school. 
2 De student kan de normen en waarden die aan zijn/

haar handelen ten grondslag liggen verhelderen en 
is in staat een verband te leggen tussen zijn/haar 
pedagogisch-didactische visie en de praktijk.

3 De student is bereid en in staat tot voortdurende 
reflectie op enerzijds eigen houdingen, opvattingen 
en onderwijsgedrag en anderzijds nieuwe ontwik-
kelingen en kan op grond van (zelf)evaluatie zijn/
haar pedagogisch en didactisch handelen bijstellen 
en vernieuwend bezig zijn.

4 De student is in staat tot het kiezen van opvoedings-
doelen, onderwijsdoelen en lesdoelen in hun onder-
linge relatie en in samenhang met de eigen identiteit 
van de student en de identiteit van de school. 

5 De student heeft kennis van en inzicht in de per-
soonlijkheidsontwikkeling van kinderen en is in 
staat hun emotionele, verstandelijke, creatieve, 

sociale, ethische, godsdienstige, culturele en licha-
melijke ontwikkeling te stimuleren.

Het nieuwe curriculum voor het blok omvatte drie 
onderdelen: 
1 Vak- en vormingsgebieden: taal en communicatie, 

beeldende vorming, muziek, rekenen, natuur en 
samenleving, godsdienstige vorming.

2 Probleemgestuurd leren (pgl). In dit deel, dat paral-
lel loopt aan het onderwijs in vak- en vormingsge-
bieden, wordt door de studenten aan pgl-taken 
gewerkt.

3 Een stage.

We gingen na welke doelen (voor kennis, houding en 
vaardigheden) het ontwerpteam op basis van deze 
eindtermen formuleerde, hoe die doelen werden ver-
taald in specifieke programmaonderdelen (zes vak-
ken, tien pgl-taken en stage) en welke werkvormen 
werden gekozen. Ook hebben we de lerarenopleiders 
die het blok uitvoerden (20 personen) en de studen-
ten die het volgden (217 personen), met behulp van 
vragenlijsten gevraagd of de keuzes van het ontwerp-
team voor hen herkenbaar waren. Bovendien hebben 
we de studenten en hun mentoren op de basisschool 
(80 personen) gevraagd of de vaardigheden die bij de 
doelen hoorden ook werden toegepast. 

Resultaten en reflectie
Het ontwerpteam formuleerde, op basis van de vijf 
waardenvolle eindtermen, 59 doelen en koos 13 pro-
grammaonderdelen waarin deze doelen tot uitdruk-
king zouden moeten komen. De doelen bleken vooral 
het vak- en vormingsgebied godsdienstige vorming 
en enkele van de pgl-taken te betreffen. Voor vakken 
als bijvoorbeeld muziek en rekenen bleek geen enkel 
waardenvol doel te zijn geformuleerd. De geformu-
leerde doelen en de gekozen programmaonderdelen 
werden, zij het met enige nuancering, herkend door 
de uitvoerende lerarenopleiders en de studenten.
Het ontwerpteam koos bij de programmaonderdelen 
25 didactische werkvormen en ook deze werden her-
kend door de uitvoerende lerarenopleiders en de stu-

Figuur 1: Visualisering van waardenvol opleiden in relatie tot de pedagogische opdracht.
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denten. Op basis van hun reacties konden 
we concluderen dat reflectie en discussie de 
belangrijkste werkvormen zijn in de praktijk 
van waardenvol opleiden.
Ten slotte bepaalde het ontwerpteam dat 
er 19 vaardigheden waren, die in het kader 
van waardenvol opleiden tijdens dit blok in 
de schoolpraktijk geoefend zouden moeten 
worden. Het ging daarbij bijvoorbeeld om 
het voorbereiden en uitvoeren van een
 meningvormend kringgesprek of het kunnen 
bevragen van de mentor over haar of zijn ach-
terliggende ideeën. Uit ons onderzoek onder 
mentoren en studenten bleek dat in vrijwel 
alle gevallen deze vaardigheden ook daad-
werkelijk in de schoolpraktijk aan de orde 
waren gekomen. Ook hier scoorde reflectie 
als werkvorm weer hoog.

Wat opviel is dat het ontwerpen van een waardenvol 
curriculum vooral een zaak bleek te zijn van de indi-
viduele leden van het ontwerpteam, die veelal begon-
nen met het ontwikkelen van ‘hun eigen’ program-
maonderdelen om vervolgens na te denken over 
doelen en de koppeling daarvan aan de eindtermen. 
Bovendien bleken de ontwerpers vaak impliciete 
keuzes te maken en het moeilijk te vinden om aan te 
geven waaraan waardenvol opleiden in het curricu-
lum precies te herkennen is of zou moeten zijn. Pas 
door onze vragen ontstond er een gezamenlijke 
discussie over de inhoud en plaats die waardenvol 
opleiden in het blok zou moeten krijgen. Het ant-
woord op deze vraag bleek - zeker binnen onze 
deadline - niet gemakkelijk te formuleren.
Niet alle leden van het ontwerpteam bleken vol-
doende bagage te hebben om een waardenvol curri-
culum te ontwerpen. Met name de pedagogen en 
theologen hadden in hun eigen studie kennis opge-
daan over waarden- en normenvraagstukken, voor 
de anderen was dat veel minder het geval.  

Waardenvol opleiden volgens lerarenopleiders

Mede omdat we ontdekt hadden dat de plaats die 
waardenvol opleiden in het curriculum krijgt vaak 
gebaseerd lijkt te zijn op impliciete keuzes, besloten 
we om in de volgende fasen gebruik te maken van de 
reflectiecirkel (Korthagen e.a., 2002) in de hoop om op 
deze wijze de individuele opleiders te stimuleren om 
hun opvattingen en ervaringen te expliciteren. 
Bovendien zouden op deze wijze onderzoek en pro-
fessionalisering van opleiders hand in hand kunnen 
gaan. 

We voerden ons plan uit op een studiedag van de 
betreffende pabo, waar alle 54 opleiders aanwezig 

waren. We vroegen de opleiders om na te denken 
over waarden die zij belangrijk vonden in hun op-
leidingspraktijk (stap 2 van de reflectiecirkel), deze 
waarden op kaartjes (bouwstenen) te schrijven en met 
deze bouwstenen een muurtje (Korthagen et al, 2001) 
te bouwen. De vier belangrijkste bouwstenen vormen 
daarbij het fundament van het muurtje (zie figuur 3).

Vervolgens hebben we de opleiders gevraagd om 
voor de vier bouwstenen die het fundament van 
het muurtje vormen, aan te geven of deze waarden 
gericht zijn op de ontwikkeling van de persoonlijke 
of de professionele identiteit van de studenten, of op 
beide. En ten slotte hebben we hen gevraagd om voor 
de belangrijkste van de vier bouwstenen te beschrij-
ven hoe ze de daarop vermelde waarde in de oplei-
dingspraktijk vormgeven.

Resultaten en reflectie
De waarden die de 54 lerarenopleiders noteerden, 
lieten een grote variatie zien. Voorbeelden van
 genoemde waarden waren ‘respect’, ‘gemeenschap-
pelijke verantwoordelijkheid voor de wereld’, ‘open-
heid’ en ‘humor’. Ook bleken er overlappingen tus-
sen waarden voor te komen. Uit de discussie kwam 
bovendien naar voren dat aan eenzelfde waarde soms 
een verschillende uitleg werd gegeven. 
Kortom, het bouwen van de muurtjes maakte duide-
lijk dat er binnen deze lerarenopleiding, waar het 
belang van waardenvol opleiden toch breed gedeeld 
werd, de opvatting over wat onder ‘waarde’ wordt 

Het ontwerpen van een waardenvol 
curriculum gebeurt vaak op basis van 
impliciete keuzes van individuele 
lerarenopleiders. Niet alle opleiders 
hebben voldoende bagage om een 
waardenvol curriculum te ontwerpen.

Figuur 2: De reflectiecirkel.
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verstaan allerminst eenduidig was. De volle breedte 
van de omschrijving waarmee we het onderzoek 
ingingen – ideeën, overtuigingen en idealen – kwam 
in de muurtjes terug. Ook leken er geen door alle 
opleiders gedeelde waarden te zijn, die een concrete 
basis zouden kunnen vormen voor waardenvol 
opleiden in de praktijk. In ieder geval ontbrak een 
gemeenschappelijke pedagogische taal. Dat deze 
pabo geen uitzondering is, moge blijken uit het feit 
dat we op een andere pabo exact hetzelfde vonden. 
We publiceerden hierover al eerder in dit tijdschrift 
(Lunenberg, Beishuizen, Van den Bos & Willemse, 2006). 
De discussie over waardenvol opleiden lijkt vooral op 
een abstract niveau te worden gevoerd. Het bouwen 
en bespreken van de muurtjes bleek een eerste stap te 
zijn om met collega’s op concreet niveau te praten 
over waardenvol opleiden.

Wat de 54 opleiders deelden, was dat ze voor bijna 
alle waarden aangaven dat deze op zowel de ontwik-
keling van de persoonlijke als van de professionele 
identiteit van hun studenten zijn gericht. 

Samenvattend: Hoewel de pabo waardenvol opleiden 
belangrijk vindt, ontbreekt een breed gedeelde, con-
crete basis voor waardenvol opleiden. De studiedag 
gaf een aanzet tot het ontwikkelen van een gemeen-
schappelijke taal om hiertoe te komen. In termen van 
de reflectiecirkel: er was sprake van bewustwording 
(stap 3 van de reflectiecirkel). 

3. Waardenvol opleiden in de praktijk

Negen lerarenopleiders, vooral pedagogen en theo-
logen, gaven zich op voor deelname aan een verdie-
pingstraject. Op basis van onze ervaringen bij het ont-
wikkelen van het curriculum konden we er dus van 
uitgaan dat de achtergrond van deze opleiders garant 
stond voor een zekere mate van kennis over waarden- 
en normenvraagstukken. 
Het verdiepingstraject bestond uit drie bijeenkomsten 
van een dagdeel, geleid door Hildelien Verkuyl van 
het IVLOS. Ook in dit traject hebben we gezocht naar 
een vorm die de professionele ontwikkeling van de 
deelnemende lerarenopleiders op het gebied van 
waardenvol opleiden zou stimuleren. We hebben 
daarom gebruik gemaakt van een Pedagogisch Ana-
lyse Schema (PAS; ontleend aan Korthagen e.a., 2001 
en aan Biesta & Verkuyl, 2002). 

In het PAS noteerden opleiders op welke momenten, 
met behulp van welke didactische werkvormen en 
hoe vaak zij hun waarden vormgaven. Ook beschre-
ven zij daarin hun eigen gedrag. Zij vulden het PAS 
vier keer in: aan het begin van het verdiepingstraject 
en aan het eind van elk van de drie bijeenkomsten. 

De discussie over waardenvol opleiden 
lijkt vooral op een abstract niveau te 
worden gevoerd. Een concrete basis 
voor waardenvol opleiden ontbreekt. 
Er is behoefte aan een concrete 
gemeenschappelijke pedagogische 
taal.

 Figuur 4: Uitwerking van het fundament van het muurtje.

NEEM DE TEKST VAN DE ONDERSTE BOUWSTENEN OVER 
(DIT KUNNEN ER MAXIMAAL VIER ZIJN)

Geef aan in hoeverre deze bouwstenen bedoeld zijn om studenten te stimuleren in de eigen identiteitsvor-
ming, of in hoeverre deze bouwstenen gericht zijn op het voorbereiden op de taak als toekomstige leraar (dus 
gericht op de beroepspraktijk).

Bouwsteen: Bouwsteen: Bouwsteen: Bouwsteen:

Gericht op* 
1 identiteitsvorming
2 beroepspraktijk
3 beide
*omcirkel het juiste cijfer

Gericht op* 
1 identiteitsvorming
2 beroepspraktijk
3 beide
*omcirkel het juiste cijfer

Gericht op* 
1 identiteitsvorming
2 beroepspraktijk
3 beide
*omcirkel het juiste cijfer

Gericht op* 
1 identiteitsvorming
2 beroepspraktijk
3 beide
*omcirkel het juiste cijfer

Kies de bouwsteen uit die voor u het belangrijkste is: Waarschijnlijk heeft u de waarden in de vorm van zinnen 
of woorden beschreven. We willen graag goed begrijpen wat u met deze waarden bedoelt. Geef bij de bouw-
steen die u het belangrijkst vindt s.v.p. een voorbeeld. Probeer dit voorbeeld zo compleet mogelijk in verhaal-
vorm te beschrijven. In het voorbeeld kunt u de volgende aspecten verduidelijken: hoe u iets zou doen, of 
gedaan hebt; wat dit betekent voor de lessen die u geeft; of wat het voor gevolgen heeft voor het curriculum; 
en welke doelgroep u voor ogen heeft. Mocht de bouwsteen gaan over een werkvorm, bijvoorbeeld studenten 
leren kritisch te discussiëren, wilt u dan een onderwerp aangeven waarbij die werkvorm volgens u gebruikt zou 
moeten of kunnen worden.

Belangrijkste bouwsteen Voorbeeld
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Met behulp van het PAS beoogden we de negen lera-
renopleiders te stimuleren tot reflectie op hun prak-
tijk (stap 3 van de reflectiecirkel). De periode tussen 
de bijeenkomsten waren bedoeld om tot aanscher-
ping te komen van de wijze waarop de opleiders 
waardenvol opleiden (stap 4 van de reflectiecirkel). 
Het verdiepingstraject is afgerond met het maken 
van een video-opname van een onderwijsbijeenkomst 
van elk van de opleiders. Elke video-opname is voor- 
en nabesproken met de opleider. Tevens zijn na afloop 
enkele studenten van elke opleider bevraagd.

Resultaten en reflectie
De negen opleiders blijken waardenvol op te leiden 
in zowel vakgerichte bijeenkomsten als tijdens de 
individuele begeleiding van studenten. Dat eerste is 
deels congruent met de uitkomsten van onze eerste 
deelstudie: de deelnemende theologen zijn immers 
verantwoordelijk voor het vak godsdienstige vor-
ming. De deelnemende lerarenopleiders maken bij 
waardenvol opleiden vooral gebruik van werkvor-
men als discussie en reflectie. Ook dat spoort met 
de bevindingen van de eerdere deelstudie. 
Opvallend is echter dat ook deze negen opleiders 
aanvankelijk geen planmatige invulling gaven aan 
waardenvol opleiden en het moeilijk vonden om aan 
te geven wanneer en hoe vaak zij in de praktijk waar-
denvol opleidden. Ook hier lijkt het ontbreken van 
een adequate taal weer een oorzaak te zijn. Leraren-
opleiders - en zelfs lerarenopleiders met een pedago-
gische of theologische achtergrond - blijken het lastig 
te vinden om te expliciteren wat ze doen of willen 
doen als ze waardenvol opleiden. Het verdiepings-
traject, zo gaven de opleiders aan, stimuleerde hen 
om hardop te reflecteren en waardenvol opleiden te 
duiden in hun eigen praktijk.
Hoewel de negen lerarenopleiders waardenvol oplei-
den dus nauwelijks lijken te plannen, lieten de video-
opnamen zien dat er in de praktijk wel degelijk waar-
denvol werd opgeleid. De opleiders bleken gebruik te 
maken van wat zijzelf  ‘gouden momenten’  noem-

den. Dit betekent dat opleiders proberen aan te slui-
ten bij een waardengeladen probleem of onderwerp 
dat één student inbrengt, om daar vervolgens een 
leermoment voor een hele groep studenten van te 
maken. Bij het bekijken van de video’s konden de 
opleiders vrij nauwkeurig aanwijzen wanneer zij 
vonden dat dergelijke leermomenten plaatsvonden 
en dat bleek redelijk te sporen met waarden die zij 
vooraf als belangrijk hadden aangegeven. Toen wij de 
studenten interviewden bleken die veel te herkennen 
van wat hun opleiders nastreefden en deden en de 
video-opnamen waren volgens hen ook representa-
tief voor het gedrag van de opleiders.
Wat hierbij naar voren kwam was dat de persoonlijke 
benadering en de houding van de lerarenopleiding in 
de praktijk van waardenvol opleiden van groot belang 
is. Zowel de lerarenopleiders als de studenten noe-
men onder andere ‘belangstelling tonen’, ‘inleven’, 
‘een open houding hebben’ en ‘op de golflengte van 
de studenten zitten’ als belangrijke kwaliteiten van 
lerarenopleiders met betrekking tot waardenvol 
opleiden. Lerarenopleiders en studenten wezen 
op de video-opnamen exact dezelfde momenten aan, 
waarop deze kwaliteiten (volgens hen) te zien waren. 
Ze blijken dus met eenzelfde bril naar de opleidings-
praktijk te kijken. Wel viel op dat de opleiders hun 
achterliggende overwegingen zelden expliciteerden, 
wat de vraag oproept wat de studenten van deze 
voorbeelden leren voor hun eigen (toekomstige) 
onderwijspraktijk. Met andere woorden, de leraren-
opleiders bespraken hun eigen handelen - waarom je 
als onderwijsgevende handelt zoals je doet en welke 
overwegingen en theoretische concepten daaraan ten 
grondslag liggen - niet met de studenten. Dit sluit aan 
bij eerdere bevindingen van Swennen, Lunenberg en 
Korthagen (2004) dat opleiders meestal niet gewend 
zijn om hun eigen gedrag tot object van reflectie door 
studenten te maken, teneinde het leren van deze stu-
denten over professioneel handelen te versterken.
Samenvattend: Lerarenopleiders blijken waardenvol 
opleiden niet te plannen, maar wel gebruik te maken 
van ‘gouden momenten’. Daarnaast krijgt waarden-

 Figuur 5: Het Pedagogisch Analyseschema (PAS)
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Hoe:

Wat

Hoe vaak eigenlijk?

5. Reflectie



TIJD
SC

H
RIFT V

O
O

R LERAREN
O

PLEID
ERS - 28(3) 2007

21

vol opleiden vooral vorm via de persoonlijke benade-
ring en de houding van de opleider. Zowel opleiders 
als studenten kunnen dergelijke gouden momenten 
en voorbeelden van persoonlijke benadering door de 
opleider vrij precies aanduiden. Het eigen handelen 
en de eigen houding werden door de opleiders meestal 
niet benut als leermomenten voor de studenten. Het 
verdiepingstraject bood de opleiders de mogelijkheid 
hun kennis over waarden- en normenvraagstukken te 
activeren en een gemeenscvhappelijke taal te ontwik-
kelen om hierin verandering te brengen. 

Kennis, taal en gouden momenten

We willen dit artikel besluiten met drie conclusies.
In de eerste plaats hebben we gezien dat vooral de 
pedagogen en theologen die deel uitmaakten van het 
ontwerpteam de meeste aandacht gaven aan waar-
denvol opleiden in het curriculum. Bovendien was 
het ook deze groep die zich opgaf voor deelname aan 
het verdiepingstraject. Het lijkt er dus op dat zij, maar 
ook hun collega’s, er impliciet van uitgaan dat waar-
denvol opleiden vooral een zaak is van pedagogen en 
theologen; zij hebben er het meeste verstand van. 
Wij zijn echter van mening dat de voorbereiding van 
studenten op hun pedagogische opdracht een oplei-
dingsbrede verantwoordelijkheid is die alle onderde-
len van het opleidingsprogramma betreft. Immers, we 
verwachten van (toekomstige) leraren toch ook dat zij 
niet alleen tijdens de godsdienstles aandacht hebben 
voor waarden en normen! De consequentie hiervan is 
de noodzaak van verdere professionalisering van alle 
lerarenopleiders op het gebied van waardenvol oplei-
den.
Ten tweede bleek dat het lerarenopleiders lijkt te 
ontbreken aan een adequate – pedagogische - taal om 
met elkaar en met hun studenten over waarden- en 
normenvraagstukken te communiceren. Discussie 
over en reflectie op waarden blijkt te vaak te blijven 
steken op een algemeen en abstract niveau. Een ade-
quate en gedeelde pedagogische taal kan opleiders 
helpen om de betekenis van verschillende waarden 
te verhelderen en te concretiseren voor de opleidings-
praktijk en voor de (toekomstige) onderwijspraktijk 
van de studenten (zie ook Sockett & LePage, 2002; 
Leeman & Wardekker, 2004) . We hebben gezien dat 
het gebruik van instrumenten als het muurtje en het 
PAS een aanzet kan geven voor het ontwikkelen van 
een dergelijke taal en daarmee voor de verdere pro-
fessionalisering van opleiders. Bovendien kunnen 
beide instrumenten worden gebruikt in de opleiding 
en zo ook de communicatie tussen lerarenopleiders 
en studenten over waarden en normen stimuleren. 
Bovendien leren studenten op hun beurt zo een taal, 
die hen kan ondersteunen om op school vorm te 
geven aan de pedagogische opdracht. 

Onze derde conclusie betreft de prominente rol van 
individuele lerarenopleiders bij waardenvol opleiden. 
Interessant is de nadruk die daarbij ligt op de per-
soonlijke benadering en de houding van opleiders, 
een aspect dat bij de professionele ontwikkeling van 
lerarenopleiders nog vaak onderbelicht blijft. Koster, 
Brekelmans, Korthagen and Wubbels (2005) wezen 
al eerder hierop: “Hence, in the future, it should be exa-
mined if and how the competence profile for teacher educa-
tors can be extended to include attitudes, motives and perso-
nal characteristics of the teacher educator, which would then 
cater for all the competence aspects that determine how effec-
tively a situation is dealt with” (p.173).
De belangrijke rol van individuele lerarenopleiders 
blijkt ook uit het gebruikmaken van de ‘gouden 
momenten’. Hoe dat gebeurt, hangt af van de 
bekwaamheid van lerarenopleiders om dergelijke 
momenten te creëren en/of te herkennen en deze te 
optimaal te benutten. Hierboven gaven we al aan dat 
ook op dit punt winst te behalen lijkt: als lerarenoplei-
ders leren om bij het gebruikmaken van ‘gouden 
momenten’ achterliggende overwegingen en theore-
tische concepten te delen met studenten, is de kans 
dat studenten hiervan leren groter. 

Tot slot

In dit artikel hebben we een beeld geschetst van de 
opbrengsten van een driejarig samenwerkingstraject. 
Op basis van de uitkomsten van dit traject en een uit-
voerige literatuurstudie komen we tot de slotsom dat 
verdere professionele ontwikkeling van lerarenoplei-
ders op het gebied van waardenvol opleiden nodig is 
en dat het goed zou zijn als lerarenopleidingen daarop 
zouden inzetten. We willen benadrukken dat de kern 
van een dergelijke professionele ontwikkeling niet het 
ontwikkelen van ‘technische’ bekwaamheden zou 
moeten zijn (hoewel dit ook zeker nuttig en nodig is), 
maar het ontwikkelen van gemeenschappelijke waar-
den die op een lerarenopleiding de basis kunnen vor-
men voor waardenvol opleiden. 

NOOT
1 Dit artikel is gebaseerd op het proefschrift van Martijn Wil-

lemse, getiteld ‘Waardenvol Opleiden: Een onderzoek naar 
de voorbereiding van aanstaande leraren op hun pedagogi-
sche opdracht’. Martijn Willemse is daarop op 21 september 
2006 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. 
Fred Korthagen en Jos Beishuizen waren zijn promotoren; 
Mieke Lunenberg zijn co-promotor. Dit promotieonderzoek 
had niet uitgevoerd kunnen worden zonder het actief mee-
denken en de grote betrokkenheid van directie en opleiders 
van de pabo. We willen hen daarvoor graag hartelijk bedanken.
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