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Hoofdstuk 1: 
Inleiding

‘Behandel mensen nooit slechts als middel, maar altijd ook als doel.’                    
Kant (1785)

1.1.  KEUZE EN AANLEIDING VOOR HET ONDERZOEK

Wat is goed burgerschap en wat betekent dat voor het ontwikkelen van een 
visie op goed burgerschapsonderwijs? Dat is de vraag die ik mij een paar jaar 
geleden stelde. Ik hoorde veel over goed burgerschap spreken en ik vroeg mij 
af wat mensen zich bij een goede burger voorstellen. Zelf heb ik voor eerst een 
verhaal over goed Nederlands burgerschap in India gehoord van een Indiase 
docent. Het verhaal ging over de Nederlandse burgerheld Hans Brinker. Hans 
zou in het midden van de negentiende eeuw de stad Haarlem gered hebben 
door zijn vinger in een gat in de dijk te stoppen. Had Hans dat niet gedaan, 
dan was de hele stad Haarlem ondergelopen. In Nederland had ik dit verhaal 
nooit gehoord, waarschijnlijk omdat Nederland geen traditie van verhalen 
over goed burgerschap en burgerschapshelden kent (Kennedy, 2005). 

Toch is er sinds 1990 meer aandacht voor ‘goed burgerschap’ in Nederland 
(De Winter, 1995; Van der Weijden, 1998; Berding, 1999). De keuze voor dit 
onderzoek hangt samen met deze constatering. Ik wil onderzoeken wat 
er in het onderwijs verstaan wordt onder goed burgerschap, specifiek wat 
men in het onderwijs beschouwt als een goede burger en wat als een ideale 
samenleving. 

Mijn belangstelling om onderzoek te verrichten naar goed burgerschap in 
het onderwijs heeft een concrete aanleiding. Een aantal jaren geleden inter-
viewde ik als adviseur ruim dertig basisschooldirecteuren over hun visie op 
de samenleving, het onderwijs en de mens. Door middel van die interviews 
zou het mogelijk zijn om de missie en de visie van de onderwijsstichting 
waarvoor ik de interviews afnam te formuleren. Ik stelde de directeuren 
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onder andere vragen over de door hen geformuleerde doelen voor het on-
derwijs op school en voor de vorming van de leerlingen. Ook vroeg ik hen 
vanuit welke kernwaarden zij leerlingen, collega’s en de samenleving tege-
moet treden. De meeste respondenten gaven aan dat zij vanuit een positief 
mensbeeld willen bijdragen aan het geluk van leerlingen door ze te leren om 
respect te hebben voor elkaar, betrokken te zijn op elkaar, elkaar te helpen 
en door ze te leren hoe ze sociaal vaardig worden. 

Wat mij opviel tijdens die interviews was dat het merendeel van de respon-
denten het moeilijk vond om een visie op de samenleving te formuleren. 
Daardoor wisten ze ook niet duidelijk aan te geven wat hun doelen met be-
trekking tot goed burgerschapsonderwijs waren. Ze grepen doorgaans terug 
op het door hen geformuleerde algemene doel van onderwijs, namelijk het 
willen bijdragen aan het geluk van leerlingen. Het beeld wat ze vervolgens 
schetsten van de te vormen goede burger kwam op mij over een ‘affectieve 
burger’ (Tonkens en De Wilde, 2013; Kampen e.a., 2013), door de nadruk op 
betrokkenheid, respect, elkaar helpen, saamhorigheid en empathie. 

Toch waren er ook andere geluiden. Er waren ook respondenten die aanga-
ven dat, hoewel de verplichting om in het onderwijs aandacht aan burger-
schap te besteden pas sinds 2006 geldt, het in het onderwijs altijd al over 
burgerschap ging, omdat een school nu eenmaal midden in de samenleving 
staat. Zij konden heel duidelijk aangeven wat hun visie op de samenleving 
was en wat zij met burgerschapsonderwijs wilden bereiken. 

Bij het analyseren van de interviews stelde ik mij de vraag of goed burger-
schapsonderwijs het geluk van leerlingen zou moeten beogen of dat bijvoor-
beeld de liefde voor de wereld centraal zou moeten staan.1 Dat burgerschap 
gericht zou moeten zijn op het geluk van leerlingen klonk mij te algemeen 
in de oren en niet gericht op het algemeen belang van de samenleving, al-
hoewel het streven naar geluk goed schijnt te zijn voor een tolerante om-
gang met elkaar in de samenleving, volgens de Nederlandse ‘geluksprofes-
sor’ Ruut Veenhoven (2011). Uit zijn onderzoek blijkt namelijk dat burgers 
racistischer zijn als ze niet gelukkig zijn en dat ze toleranter zijn wanneer ze 
gelukkig zijn. De mate waarin geluk wordt ervaren is echter onlosmakelijk 
verbonden met het kunnen omgaan met contingentie: datgene wat iemand 
(onverwacht) niet noodzakelijk overkomt en treft (Scherer-Rath, 2007). 
Aandacht voor het om kunnen gaan met contingentie kwam echter in de 
interviews met de schooldirecteuren niet ter sprake. In de verwoording van 

1 Arendt (1961) stelt dat heel het onderwijs gericht dient te zijn op ‘amor mundi’ (liefde 
voor de wereld).
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hun visie op goed burgerschapsonderwijs spraken zij niet over het leren om-
gaan met ongeluk en complexiteit in de samenleving en ook repten zij niet 
over de minder positieve kanten van het menszijn. 

Verder vroeg ik mij af of het aanleren van respectvol en betrokken omgaan 
met elkaar door middel van toepassing van sociale vaardigheden de invulling 
van goed burgerschapsonderwijs zou moeten zijn. Is dat niet iets wat geleerd 
dient te worden voor de directe omgang met elkaar? De vraag rees bij mij of 
burgerschapsonderwijs niet specifieker ingevuld zou moeten worden om het 
scherper te kunnen onderscheiden van de sociale vorming van leerlingen. 
Moeten leerlingen in het burgerschapsonderwijs niet juist ook een bepaalde 
rebellie kunnen ontwikkelen, zodat ze bijvoorbeeld leren opkomen tegen on-
recht in de samenleving? Als ik bijvoorbeeld denk aan mensen als Hitler, dan 
wil een leraar, vermoed ik, de leerlingen leren daartegen in opstand te komen 
en wil hij de leerlingen niet zozeer leren om dat soort mensen alleen maar 
respectvol, open en sociaal vaardig tegemoet te treden (Dasberg, 1993). 

Daarnaast vroeg ik mij af wat de consequentie voor leerlingen is wanneer 
leraren het moeilijk vinden om een visie op de samenleving te formuleren. 
Betekent het bijvoorbeeld dat leerlingen bewust volledig vrij worden gela-
ten in hun eigen visieontwikkeling op de samenleving, of beschouwen lera-
ren het niet als hun taak om leerlingen een visie op de samenleving te laten 
ontwikkelen of mee te geven?

Ook de onderwijsinspectie (2010) signaleert dat professionals in het onder-
wijs moeite ondervinden met het formuleren van een visie op goed burger-
schap in het onderwijs is. Zij constateert dat de beleidsdoelstellingen van de 
overheid niet of nauwelijks behaald worden. Dit ondanks het feit dat goed 
burgerschap, burgerschapsonderwijs, waarden en normen in Nederland 
en daarbuiten ondertussen veel besproken onderwerpen zijn (Biesta 2011a; 
Steutel en Spiecker, 2011; Dijkstra, 2012; Miedema, Veugelers en Bertram-Troost, 
2013; Miedema en Bertram-Troost, 2014). De daadwerkelijke uitwerking echter 
van de verplichting voor scholen sinds 2006 om aandacht te besteden aan 
burgerschap in het onderwijs, laat nog veel te wensen over (Inspectie van het 
Onderwijs, 2010; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2017). 

Scholen vinden het dus niet eenvoudig een visie te formuleren op wat zij 
verstaan onder goed burgerschap. Dat houdt in dat scholen het moeilijk 
vinden om onder woorden te brengen wat zij met burgerschapsonderwijs 
beogen, want dat is wat het formuleren van een visie inhoudt. Een visie2 

2 Visie stamt af van het Latijnse woord ‘videre’ dat ‘zien’ betekent.
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maakt namelijk duidelijk wat men zich in een organisatie ten doel stelt en 
waar men als collectief in de toekomst aan wil werken. Als het goed is staat 
een visie niet los van een missie, maar komt deze er uit voort. In een missie3 
wordt kenbaar gemaakt waar men als organisatie voor staat en wat men naar 
buiten toe wil communiceren. In een missie worden onder andere de nor-
men, waarden en overtuigingen van een organisatie beschreven, waardoor 
het in een missie duidelijk wordt wat de ideologische vooronderstellingen 
zijn van de visie van een organisatie (Koster en Stolze, 2003; Boonstra, 2013). 

Bovenstaande ervaring en de daaruit volgende vragen zijn de aanleiding om 
dit onderzoek naar goed burgerschap in het onderwijs te verrichten. In pa-
ragraaf 1.2 werk ik daarvoor eerst de kaders van het domein van dit onder-
zoek uit. Vervolgens baken ik in paragraaf 1.3. het onderzoek af door de ge-
kozen perspectieven van het onderzoek weer te geven. Aansluitend daarop 
beschrijf ik in paragraaf 1.4. het doel en de onderzoeksvragen van dit onder-
zoek. Ter afronding geef ik in paragraaf 1.5. de opbouw van het onderzoek 
weer.

1.2.  DOMEIN VAN ONDERZOEK

In dit onderzoek vraag ik mij af wat goed burgerschap inhoudt en wat dat 
betekent voor het geven van goed burgerschapsonderwijs. De vraag naar 
goed burgerschap is een normatief-ethische en een politiek-filosofische 
vraag. De vraag naar goed burgerschapsonderwijs is een pedagogische vraag. 
De aard van dit onderzoek raakt daarmee aan wijsgerig-pedagogisch onder-
zoek en valt derhalve in het domein van de geesteswetenschappen. Dat wat 
er wordt onderzocht in het domein van de geesteswetenschappen heeft be-
trekking op wat de menselijke geest voortbrengt, omdat ‘de geestesweten-
schappen de representaties en interpretaties van de wereld willen registre-
ren, bewaren en analyseren, die onder andere besloten liggen in taal, ideeën, 
waarden, waarheden, instituties en kennisstelsels’ (Sparreboom, 2002). In 
dit onderzoek streef ik ernaar ‘te begrijpen wat de drijfveren, de redenen en 
de gevoelens zijn die mensen bewegen […] om een systeem te vinden in de 
schijnbare chaos van principes en doelstellingen die we respecteren, of die 
we zeggen te respecteren’ (Blackburn, 2005).

Denken over goed burgerschap is normatief-ethisch van aard. Vanuit de nor-
matieve omschrijving van goed burgerschap in hoofdstuk 3 duid ik in het 
empirisch deel van dit onderzoek andere visies op goed burgerschap. 

3 Missie stamt af van het Latijnse woord ‘mittere’ dat ‘uitzenden’ betekent.
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Denken over goed burgerschap is politiek-filosofisch van aard. Voor mijn on-
derzoek betekent het dat ik naar praktische wijsheid zoek die nodig is om 
als goede burger te kunnen handelen in het publieke domein en die nodig is 
voor het vormgeven van een relatie met onbekende anderen in het publieke 
domein. 

Denken over goed burgerschapsonderwijs is pedagogisch van aard, omdat 
een leraar niet alleen als didacticus aandacht besteedt aan burgerschap, 
maar ook als pedagoog. Als pedagoog is een leraar zich bewust van het vor-
mende aspect van burgerschapsonderwijs. Een leraar als pedagoog moet 
zich daarom bewust zijn welke waarden voor hem daarmee samenhangen 
(Imelman, 2003). Een leraar als pedagoog weet dat wanneer hij aandacht aan 
burgerschap in het onderwijs besteedt, die niet alleen technisch van aard is, 
maar tevens ingebed is in een persoonlijk moreel betekeniskader. 

De vragen naar goed burgerschap en goed burgerschapsonderwijs behandel 
ik vanuit het perspectief van de theorie van normatieve professionalisering, 
omdat die theorie aandacht heeft voor de ideologisch geladen aspecten bin-
nen mensgerichte beroepen zoals het onderwijs. De theorie van normatieve 
professionalisering wil de ideologie en daaruit volgende normativiteit van 
instituties en professionals beschrijven, begrijpen en duiden en wil op basis 
daarvan een bijdrage leveren aan goed onderwijs in de vorm van aanbevelin-
gen (Bakker & Wassink, 2015). 

Ik ben voor dit onderzoek sterk geïnspireerd door Martha Nussbaum (2010). 
Zij voert namelijk een pleidooi om de geesteswetenschappen een belang-
rijke rol te laten spelen in de democratie en in het onderwijsdomein. Zij 
beoogt met haar pleidooi een tegengeluid te geven aan het neoliberale4 

denken in de maatschappij. Omdat ook in het onderwijsdomein de laatste 
decennia deze manier van denken dominant is geworden (zie ook 2.2), vol-
trekt zich volgens Nussbaum een stille crisis in het onderwijs. Volgens haar 
worden leerlingen en studenten niet gevormd tot mondige en kritische bur-
gers die in staat zijn om de complexe mondiale vraagstukken van het leven 
aan te kunnen. Het tegengestelde ziet zij gebeuren, namelijk dat leerlingen 

4 Het ‘neoliberalisme is een theorie over politiek-economische praktijken die vooron-
derstelt dat menselijk welzijn het beste bevorderd kan worden door ruimte te geven 
aan individuele ondernemersvrijheiden en –vaardigheden binnen een institutioneel 
raamwerk dat gekenmerkt wordt door sterke privé-eigendomsrechten, vrije markten 
en vrije handel. De rol van de staat is om de samenleving van dat institutionele raam-
werk te voorzien.’ (Harvey, 2005)
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en studenten gevormd worden om een bijdrage te leveren aan de bestaande 
orde die gericht is op economische welvaart. 

Met dit onderzoek wil ik aansluiten bij het pleidooi van Nussbaum om de 
geesteswetenschappen een grotere rol in het onderwijs laten spelen. Niet zo-
zeer om mij op te stellen tegenover het neoliberale denken, maar vooral om 
het gesprek te voeden over een consequentie van het neoliberaal denken, na-
melijk dat tegenwoordig het eigen belang en het eigen geluk centraal staan 
in plaats van het algemeen belang. Ik heb om die reden dit onderzoek de titel 
‘Toch liever geen idioot!?’ gegeven, omdat een idiotès in de tijd van de Griekse 
oudheid beschouwd werd als een ‘niet waarlijk mens’. Hij werd gezien als 
onontwikkeld, omdat hij zich alleen met zijn eigen zaken bemoeide en niet 
met publieke zaken die de samenleving aangingen. Het tegenovergestelde 
van een idiotès noemde men een burger. Een burger werd beschouwd als een 
‘waarlijk mens’, een ‘vrij mens’, omdat hij niet alleen over persoonlijke zaken 
sprak, maar ook met anderen in gesprek ging over publieke zaken (Kessels 
e.a., 2002).

1.3.  AFBAKENING EN PERSPECTIEF VAN HET ONDERZOEK 

Omdat er verschillende definities van, of ideeën over, goed burgerschap be-
staan, beschouw ik het begrip ‘goed burgerschap’ daarom als een multi-inter-
pretabel concept. Dat wil zeggen dat ik goed burgerschap opvat als een com-
plex begrip dat verschillend geïnterpreteerd wordt. Om goed burgerschap 
als een multi-interpretabel concept te onderzoeken, heb ik twee keuzes ter 
afbakening gemaakt. De eerste keuze is om het onderzoek te verrichten van-
uit het ontologisch en epistemologisch perspectief van de theorie van nor-
matieve professionalisering. Door het ontologisch perspectief te beschrijven 
wil ik mij verantwoorden voor de manier waarop ik mij verhoud tot het be-
staan in de werkelijkheid en dus hoe ik mij verhoud tot het fenomeen burger-
schap zoals zich dat voordoet in de werkelijkheid. Met het epistemologisch 
perspectief wil ik mij verantwoorden voor de manier waarop ik mij verhoud 
tot kennis(verwerving) en dus ook hoe ik mij verhoud tot kennis over goed 
burgerschap. De tweede keuze is om het onderzoek te richten op de ideologi-
sche vooronderstellingen van goed burgerschap in het onderwijs.

1.3.1.  Ontologisch en epistemologisch perspectief van de theorie 
van normatieve professionalisering

Ik heb ervoor gekozen om dit onderzoek te verrichten vanuit het perspec-
tief van de theorie van normatieve professionalisering. Dat brengt een spe-
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cifieke manier van kijken naar de werkelijkheid met zich mee en tevens 
brengt het een specifieke manier van kijken naar kennis met zich mee. Om 
die specifieke manier van kijken te verhelderen ga ik in deze paragraaf in op 
de wetenschapsfilosofische uitgangspunten van de theorie van normatieve 
professionalisering. 

De theorie van normatieve professionalisering wordt binnen de fenome-
nologische traditie gesitueerd door de ideologische vooronderstellingen 
en daaruit volgende normativiteit van instituties en professionals te wil-
len beschrijven, begrijpen en duiden. De fenomenologische traditie is een 
benadering in de wetenschap, gebaseerd op het werk van Edmund Husserl 
in het begin van de twintigste eeuw. Husserl ziet de fenomenologie als een 
wetenschap die nauwkeurig onderzoek doet naar de manier waarop kennis 
tot stand komt en die vooronderstellingen wil verhelderen waar het men-
selijk denken op gefundeerd is (Carr, 1999; Van Manen, 2016). De fenome-
nologische traditie kent vanaf Husserl verschillende benaderingen. Twee 
benaderingen daarvan, de sociaal constructivistische en de existentialis-
tische, vormen naar mijn mening de basis van de theorie van normatieve 
professionalisering. Ten eerste omdat in de theorie van normatieve profes-
sionalisering mensen in relatie tot de ander en het systeem (instituties) de 
werkelijkheid construeren. Ten tweede omdat de theorie van normatieve 
professionalisering het subject vrij en verantwoordelijk ziet handelen in 
de werkelijkheid. Het subject wordt daarin enerzijds gestuurd door het sys-
teem, anderzijds vernieuwt en vervormt het subject het systeem door zijn 
handelen (Bakker, 2013).

Sociaal constructivisme
In het sociaal constructivisme wordt de werkelijkheid opgevat als een pro-
ces van sociaal construeren. Dat wil zeggen dat de werkelijkheid in interactie 
tussen individuen en instituten wordt vormgegeven (Berger en Luckmann, 
1966). Deze sociale constructen bestaan uit ideeën, theorieën en waarden 
(Mortelmans, 2007). Er wordt niet uitgegaan van een vaststaande werkelijk-
heid, maar van een werkelijkheid die subjectief is en in wording. Er wordt 
dan ook niet gezocht naar een eenduidig kenbare werkelijkheid out there, 
omdat die in de visie van het sociaal constructivisme niet bestaat. Mensen 
construeren namelijk hun werkelijkheid in interactie met elkaar en brengen 
daarbij hun overtuigingen in, waardoor de werkelijkheid meervoudig is in 
plaats van eenduidig (Abma, 2000). De werkelijkheid kan daarmee slechts ge-
duid worden op het niveau van een constructie. Daarmee wordt gezegd dat 
een ieder zijn eigen werkelijkheid en daarmee ook zijn eigen waarheid heeft. 
In het sociaal constructivisme gaat niet, zoals bij positivistische theorieën, de 
ontologie vooraf aan de methodologie, maar omgekeerd. 
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De theorie van normatieve professionalisering onderzoekt de ideologie van 
‘goed burgerschapsonderwijs’ op het niveau van instituties en professionals. 
Het doel van het onderzoek is het beschrijven en begrijpen van de sociale 
constructies die onderdeel zijn van de ideologie van goed burgerschap. Een 
visie op goed burgerschap beschouw ik in dit onderzoek als een construct 
dat tot stand is gekomen in interactie met de ideologische vooronderstel-
lingen van individuen en instituties. Onderdeel van een ideologische voor-
onderstelling is een levensbeschouwing, die binnen de theorie van norma-
tieve professionalisering wordt opgevat als een sociaal construct dat bestaat 
uit ideeën, waarden en toekomstverwachtingen. Er wordt namelijk vanuit 
gegaan dat visies gebaseerd zijn op (1) ideeën die mensen hebben over wat 
goed of niet goed is, (2) waarden die richting geven aan het handelen en (3) 
verwachtingen die mensen hebben van de toekomst (dit licht ik dit in para-
graaf 2.3 nader toe). 

In dit onderzoek naar goed burgerschap beschouw ik het levensbeschouwe-
lijk construct van ideeën, waarden en verwachtingen als onderdeel van de 
ideologische vooronderstellingen van waaruit mensen handelen en keuzes 
maken (zie voor de verdere uitwerking hiervan paragraaf 4.4). Dat betekent 
dat ik er vanuit ga dat het levensbeschouwelijk construct van een ‘visie op 
goed burgerschap in het onderwijs’ tot stand komt in wisselwerking met, 
en in interactie met, het institutionele niveau (de overheid, de schoolorga-
nisatie) en het individuele niveau (de educatieve professional). Om het le-
vensbeschouwelijk construct van een visie op goed burgerschap te kunnen 
doorgronden zal ik in dit onderzoek eerst een analyse maken van welke ver-
schillende ideeën, waarden en verwachtingen afzonderlijk meespelen in de 
visie op goed burgerschap op het institutionele niveau van de overheid en de 
schoolorganisatie (zie hoofdstuk 5 en 6) en op het individuele niveau van de 
educatieve professional (zie hoofdstuk 7). Ook kijk ik naar de manier waarop 
de interactie tussen deze niveaus zichtbaar is (zie hoofdstuk 8). 

Existentialisme
Wanneer ik de visies op burgerschap in het onderwijs slechts zou benade-
ren vanuit een sociaal constructivistisch perspectief dan kan ik ze alleen 
beschrijven en begrijpen. Daarmee ontstaat er alleen inzicht in de manier 
waarop men in het onderwijs goed burgerschap ziet en ervaart (Van de 
Graaf, 2006). Vanuit de theorie van normatieve professionalisering wil ik 
echter niet alleen beschrijven en begrijpen, maar wil ik ook duiden en aan-
bevelingen doen voor goed burgerschapsonderwijs (zie 1.2). 

Om de levensbeschouwelijke constructen te kunnen duiden dien ik mijn vi-
sie op goed burgerschap expliciet te maken. In hoofdstuk 3 beschrijf ik mijn 
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visie op goed burgerschap vanuit een existentialistisch perspectief. Dat doe 
ik vanuit de vraag hoe de goede burger kan existeren, verschijnen en hande-
len in de publieke ruimte. Mijn uitgangspunt daarbij is de uniciteit van de 
mens. Onder de uniciteit van de mens versta ik dat de mens een vrij en ver-
antwoordelijk subject is. Dat betekent dat de mens kan afstemmen op zijn 
eigen existentiële overtuigingen en waarden, waardoor hij altijd de keuze 
heeft hoe hij wil handelen (Bakker, 2013, Biesta, 2012, 2015). In de theorie van 
normatieve professionalisering wordt de werkelijkheid dan ook niet louter 
als een construct opgevat, maar als een existentieel subjectief ervaren wer-
kelijkheid waarin mensen vrij en verantwoordelijk in iedere situatie kunnen 
kiezen om bij te dragen aan humaniteit en zingeving5. 

Binnen de theorie van normatieve professionalisering wordt, net als in de 
existentialistische visie, de mens centraal gesteld. Niet het interpreteren 
van, en het betekenisgeven aan de werkelijkheid staat dan centraal, maar de 
mens als handelend subject staat centraal, omdat de mens als subject niet al-
leen onderworpen is aan de werkelijkheid, maar ook vrij is om de werkelijk-
heid vorm te geven in tegenwoordigheid van anderen (Levinas, 1985, Biesta, 
2012). In paragraaf 2.4 ga ik nader in op wat de implicaties voor goed onder-
wijs zijn, namelijk dat de mens als subject enerzijds is onderworpen aan de 
werkelijkheid en anderzijds er de vormgever van is. In paragraaf 3.2.3 werk ik 
vervolgens uit wat dat betekent voor goed burgerschapsonderwijs. 

Samenvattend betekent het dat binnen de existentiële benadering in dit 
onderzoek de uniciteit van de mens centraal staat. Dat betekent dat er in dit 
onderzoek van uit wordt gegaan dat de mens als subject in staat is zelf en 
met anderen een antwoord te formuleren op het morele appel dat op hem 
afkomt. 

Om inzicht te krijgen in de existentiële laag van goed burgerschap in het on-
derwijs duid ik de ideologische vooronderstellingen van goed burgerschap 
vanuit mijn visie op goed burgerschap in het onderwijs zoals ik die beschrijf 
in hoofdstuk 3. Specifiek duid ik 1) de betekenis die men aan de subjectwor-
ding van leerlingen geeft en 2) de aandacht die men besteedt aan het leren 
antwoorden op een moreel appel (zie 2.4, 3.2.3 en 3.3). 

Samenvatting en implicaties voor het doen van onderzoek
De ontologische en epistemologische uitgangspunten op basis van de theo-
rie van de normatieve professionalisering voor het onderhavige onderzoek 

5 Onder zingeving versta ik de betekenissen die mensen aan het leven en gebeurtenis-
sen vanuit hun levensbeschouwing geven (Ganzevoort, 2001).
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vat ik als volgt samen: (1) dé kenbare werkelijkheid bestaat niet, de werke-
lijkheid zoals die zich voordoet is een subjectief ervaren werkelijkheid die 
geworteld is in een levensbeschouwing van waaruit mensen in staat zijn in 
iedere situatie vrij te antwoorden op een moreel appel en (2) kennis van wat 
het goede is om te doen kan niet enkel geconcludeerd worden op basis van 
algemeen geldige universele toepasbare normen, maar moet tevens worden 
beschouwd in het licht van een specifieke situatie waarin kennis gebruikt en 
ontwikkeld wordt in verbondenheid met de levensbeschouwing van men-
sen, wat tot een specifieke morele afweging leidt.

Volgens Bakker en Wassink (2015) kunnen vanuit bovenstaande uitgangs-
punten, drie niveaus onderscheiden worden in het onderzoek naar nor-
matieve professionalisering. De drie niveaus dienen opgevat te worden als 
afzonderlijke lagen, die niet in een vaste volgorde doorlopen hoeven te wor-
den (zie ook 1.4 waar ik mijn onderzoeksvragen koppel aan onderstaande ni-
veaus, maar ze in een andere volgorde plaats). 

1. Niveau één gaat om het inzichtelijk maken op welke manier en met wel-
ke inhouden de levensbeschouwelijke normativiteit een rol speelt in het 
professionaliseringsproces van educatieve professionals. Dit niveau be-
nader ik vanuit een sociaal constructivistisch perspectief, omdat ik op dit 
niveau de visies op burgerschap in het onderwijs enkel wil beschrijven en 
begrijpen. In het methodologisch kader (zie 4.2.2) expliceer ik mijn keuze 
voor de sociaal constructivistische onderzoeksmethode Grounded Theory 
(Locke, 2001). In het empirisch deel van dit onderzoek werk ik niveau één 
uit op institutioneel en individueel niveau (zie hoofdstuk 5, 6 en 7).

2. Niveau twee richt zich op de normatieve professionalisering van educa-
tieve professionals. Dit niveau benader ik vanuit een sociaal construc-
tivistisch en existentialistisch perspectief. Vanuit het sociaal construc-
tivistisch perspectief doe ik een aanbeveling hoe studenten en leraren 
idealiter kunnen worden uitgedaagd tot en begeleid worden in het ver-
kennen en expliciteren van hun eigen normativiteit en waardeoriënta-
ties ten aanzien van goed burgerschap en hoe ze die in gesprek met an-
deren kunnen brengen (zie 8.4). Vanuit het existentialistisch perspectief 
wil ik de uniciteit van studenten en leraren bevorderen, zodat zij vrij en 
verantwoordelijk in iedere situatie kunnen kiezen om bij te dragen aan 
humaniteit en zingeving in de samenleving. 

3. Op niveau drie is de keuze om het onderzoek uit te voeren vanuit de the-
orie van normatieve professionalisering een normatieve keuze: in het 
theoretisch kader doe ik daarom normatieve uitspraken over goed bur-
gerschap in het onderwijs vanuit een existentialistisch perspectief (zie 
hoofdstuk 2 en 3). 
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1.3.2.  Onderzoek naar de ideologische vooronderstellingen van 
goed burgerschap in het onderwijs

Dit onderzoek is gericht op het achterhalen van ideologische vooronderstel-
lingen van een visie op goed burgerschap in het onderwijs. Ik heb er dus niet 
voor gekozen om praktijken van goed burgerschap te onderzoeken, maar om 
in documenten en interviews onderzoek te doen naar ideologische vooron-
derstellingen (zie 4.5). In deze paragraaf geef ik aan welke definitie van ‘ideo-
logie’ ik hanteer en welke implicaties die keuze heeft voor dit onderzoek. 

Ideologie in dit onderzoek
Voor het definiëren van ‘ideologie’ gebruik ik de definitie van Kuypers (1973). 
Voor hem is een ideologie ‘een samenhangend geheel van voorstellingen 
en beginselen, met behulp waarvan een persoon of groepering zijn positie 
en zijn beleid bepaalt en rechtvaardigt’. Deze definitie van ideologie heb ik 
aangevuld met hetgeen Bregman (2012) kenmerkend noemt voor een ideolo-
gie, namelijk dat het een mensbeeld, een wereldbeeld en een toekomstbeeld 
bevat. 

Op basis van bovenstaande definities versta ik onder een ideologie een sa-
menhangend geheel van voorstellingen en beginselen aangaande de mens, 
de wereld en de toekomst, met behulp waarvan een persoon of groepering 
diens positie en beleid bepaalt en rechtvaardigt. Dat betekent dat wanneer 
ik de ideologische vooronderstellingen van goed burgerschap van anderen 
(zie hoofdstuk 5, 6 en 7) wil kunnen doorgronden ik in dit onderzoek de 
mens-, wereld- en toekomstbeelden met de legitimering daarvan expliciet 
moet reconstrueren. 

Voor het kunnen doorgronden van het mensbeeld dat ten grondslag ligt aan 
goed burgerschap, heb ik de focus in dit onderzoek gelegd op de beelden die 
er in het onderwijs leven ten aanzien van een ‘goede burger’. Om het wereld-
beeld en toekomstbeeld te kunnen reconstrueren heb ik mij geconcentreerd 
op wat men in het onderwijs verstaat onder een ‘ideale samenleving’. De 
aanname daarbij is dat het bijvoeglijke naamwoord ‘ideaal’ gericht is op een 
toekomstbeeld en dat het begrip ‘samenleving’ iets vertelt over het wereld-
beeld. In dit onderzoek naar de ideologische vooronderstellingen van goed 
burgerschap in het onderwijs richt ik mij dus op de beelden van de ‘goede 
burger’ en de ‘ideale samenleving’.

Om een ideologie nader te doorgronden is het niet alleen noodzakelijk om de 
levensbeschouwelijke voorstellingen aangaande mens-, wereld- en toekomst-
beelden te begrijpen, maar eveneens om de legitimering daarvan te onder-
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zoeken en expliciet te maken, zoals verwoord in bovenstaande definitie van 
ideologie. In het expliciet maken van de legitimering blijkt namelijk de nor-
mativiteit: wat er goed wordt gevonden om een bepaald beleid ten aanzien van 
goed burgerschap te voeren en waarom dat goed wordt gevonden. ‘Ideologie’ 
vat ik daarom op als een bredere omschrijving dan het begrip levensbeschou-
wing, omdat ideologie ook de legitimering van de levensbeschouwing omvat. 

Legitimering vat ik tweeledig op. Het bepaalt ten eerste ‘wat’ er moet worden 
gedaan en ten tweede rechtvaardigt het de reden ‘waarom’ het moet worden 
gedaan. Voor het ‘wat’ onderzoek ik de inhouden die aan bod komen in het 
burgerschapsonderwijs en voor het ‘waarom’ onderzoek ik de aanleiding om 
in het onderwijs aandacht aan burgerschap te besteden. 

Samengevat betekent bovenstaande dat ik in dit onderzoek de mens-, we-
reld- en toekomstbeelden met hun legitimering expliciet maak om de ideo-
logische vooronderstellingen van goed burgerschap te kunnen reconstru-
eren. Dat doe ik door de levensbeschouwelijke constructen (ideeën van de 
goede burger, waarden, toekomstverwachtingen van de samenleving) van 
goed burgerschap te onderzoeken en door het ‘wat’ (inhoud burgerschaps-
onderwijs) en het ‘waarom’ (de aanleiding om aandacht aan burgerschap te 
besteden in het onderwijs) van goed burgerschap te onderzoeken (zie 4.4). 

Luide en stille ideologie
De definitie van ideologie die ik voor dit onderzoek hanteer is een ‘luide de-
finitie van ideologie’ (Van Montfort e.a., 2012). Een luide definitie gaat uit van 
de gedachte dat een groep of persoon zich wil legitimeren met een coherente 
set van representaties en waarden. Dit impliceert dat een ‘groot coherent ver-
haal’ noodzakelijk is. Omdat tegenwoordig niet meer wordt uitgegaan van een 
groot verhaal van waaruit waarden en normen helder gecommuniceerd kun-
nen worden, is er doorgaans geen sprake van een coherente set van represen-
taties en waarden (Lyotard, 1979; Verbrugge, 2007). Daardoor is er sprake van 
‘stille’ ideologie (Van Montfort e.a., 2012). Dat houdt in dat impliciete keuzes 
en rechtvaardigingen naast elkaar bestaan, in plaats van dat ze een samenhan-
gend geheel vormen. In stille ideologieën ‘wordt een visie op wat een goede 
burger, overheid en goede samenleving is als vanzelfsprekend gepresenteerd 
of gebezigd, zonder dat onderliggende keuzes expliciet worden gemaakt. Ook 
worden alternatieve visies niet benoemd of bediscussieerd’ (Van Montfort e.a., 
2012, p.13). Omdat mens-, wereld- en toekomstbeelden in een stille ideologie 
niet aan de oppervlakte liggen, maar doorgaans impliciet aanwezig zijn in de 
visies op burgerschap in het onderwijs heb ik mijn onderzoeksinstrumenten 
daarop afgestemd (zie voor de uitwerking daarvan paragraaf 4.4).
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De keuze om onderzoek te doen naar de ‘de beelden van de goede burger en 
de ideale samenleving in het onderwijs’ is een bewuste keuze, omdat het be-
grip ‘beeld’ een multi-interpretabel karakter heeft, wat aansluit bij hoe ik het 
concept ‘goed burgerschap’ beschouw (zie 1.3). Hoe een beeld wordt waarge-
nomen is namelijk afhankelijk van wie het beeld beschouwt. 

Het begrip ‘beeld’ gebruik ik in dit onderzoek als een synoniem voor het be-
grip ‘ideologische vooronderstellingen’ zoals ik die hierboven beschreven 
heb. Dat betekent dat ik onder een beeld de samenvoeging versta van een 
levensbeschouwelijk construct (ideeën van de goede burger, waarden en ver-
wachtingen van de ideale samenleving) met de legitimering (aanleiding en 
concretisering van burgerschapsonderwijs) daarvan.

1.4.  DOEL EN ONDERZOEKSVRAGEN

Het doel van dit onderzoek is om 1) de ideologische vooronderstellingen te 
reconstrueren die er ten aanzien van een visie op goed burgerschap in het 
onderwijs leven en 2) aan te tonen welke van die ideologische vooronder-
stellingen bijdragen aan een visie op goed burgerschapsonderwijs op basis 
van de theorie van normatieve professionalisering. Dit doe ik door de beel-
den van de goede burger en de ideale samenleving in het onderwijs in kaart 
te brengen en die te duiden vanuit de theorie van normatieve professiona-
lisering in het burgerschapsonderwijs. Ik hoop hiermee te bereiken dat de 
stille ideologie van burgerschap in het onderwijs wordt bloot gelegd, zodat 
het gesprek over goed burgerschap in het onderwijs verbonden kan worden 
met 1) persoonlijke en collectieve onderliggende zingevingskaders en 2) het 
bevorderen van de uniciteit - de vrijheid en de verantwoordelijkheid - van 
leerlingen. Tevens hoop ik dat ik met dit onderzoek handvatten aanreik voor 
educatieve professionals om een visie op burgerschapsonderwijs te kunnen 
formuleren op basis van een missie. 

Aan het eind van dit onderzoek wil ik de conclusie kunnen trekken welke 
beelden van de goede burger en de ideale samenleving in het onderwijs bij-
dragen aan goed burgerschap vanuit de theorie van normatieve professiona-
lisering in het burgerschapsonderwijs. Daarom is mijn hoofdvraag:

Welke beelden van de goede burger en de ideale samenleving in het onder-
wijs dragen bij aan goed burgerschapsonderwijs vanuit de theorie van nor-
matieve professionalisering?
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Om bovenstaande vraag te kunnen beantwoorden heb ik drie onderzoeks-
vragen geformuleerd die te herleiden zijn naar de drie niveaus van norma-
tieve professionalisering (zie 1.3).

1. De eerste onderzoeksvraag bevindt zich op niveau één en is beschrij-
vend: ‘Wat zijn de beelden van de goede burger en de ideale samenle-
ving in de vormgeving van burgerschapsonderwijs op het niveau van de 
overheid, op dat van de schoolorganisatie en op dat van de educatieve 
professional?’.

2. De tweede onderzoeksvraag heeft betrekking op het derde niveau van 
normatieve professionalisering en is interpreterend en duidend: ‘Hoe 
kunnen we de beelden van de goede burger en de ideale samenleving 
duiden vanuit de theorie van normatieve professionalisering en goed 
burgerschapsonderwijs?’. 

3. De derde onderzoeksvraag sluit aan bij niveau twee en is een interpreta-
tie van de conclusie van de eerste twee onderzoeksvragen: ‘Welke aanbe-
velingen kunnen aan educatieve professionals worden gedaan op basis 
van het in hoofdstuk twee en drie beschreven theoretisch kader en de be-
vindingen van het empirisch onderzoek?’. 

1.5.  OPBOUW VAN HET ONDERZOEK 

Het onderzoek bevat een theoretisch, een methodologisch en een empirisch 
deel. Het theoretische deel omvat twee hoofdstukken. In hoofdstuk 2 be-
schrijf ik de theorie van normatieve professionalisering als perspectief op 
goed onderwijs. Ik begin met een korte beschrijving van de context van de 
theorie van normatieve professionalisering. Vervolgens richt ik mij op het 
leerproces van normatieve professionalisering, dat professionals in staat 
stelt de wisselwerking tussen zichzelf als persoon, hun beroep en de maat-
schappelijke context vorm te geven. Daarna beschrijf ik wat het perspectief 
van normatieve professionalisering betekent voor de vormgeving van goed 
onderwijs en wat het betekent voor educatieve professionals. Het hoofdstuk 
rond ik af met het beantwoorden van de vraag wat goed onderwijs is vanuit 
het perspectief van normatieve professionalisering. In hoofdstuk 3 borduur 
ik door op hoofdstuk 2 door de theorie van normatieve professionalisering te 
betrekken op het nadenken over een visie op goed burgerschap in het onder-
wijs. Het hoofdstuk begin ik door een viertal visies uit de literatuur op goed 
burgerschap in het onderwijs te beschrijven. Vervolgens beschrijf ik mijn vi-
sie op goed burgerschap aan de hand van de begrippen ‘publiek domein’, ‘de 
onbekende ander’ en ‘politiek’. Op basis van die visie doe ik uitspraken over 
goed burgerschap in het onderwijs. 
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Het theoretische deel vormt het kader voor 1) de opzet van het empirische 
gedeelte en vervolgens voor 2) de duiding van de onderzoeksdata. Het me-
thodologische deel van het onderzoek beschrijf ik in hoofdstuk 4. Eerst geef 
ik in dat hoofdstuk aan vanuit welke methode ik onderzoek doe. Vervolgens 
beschrijf ik de onderzoeksopzet, de onderzoeksinstrumenten, de databron-
nen, de dataverzamelingsmethode, de data-analyse en duiding en sluit ik af 
met een beschrijving van de kwaliteitsindicatoren. 

Het empirische gedeelte beslaat drie hoofdstukken. In hoofdstuk 5 beschrijf 
ik de beelden van de goede burger en de ideale samenleving op het instituti-
onele niveau van de overheid. Dat doe ik op basis van teksten uit documen-
ten die kaderstellend zijn voor het onderwijs met betrekking tot de aandacht 
die zij geacht worden te geven aan burgerschap. In hoofdstuk 6 beschrijf 
ik de beelden van de goede burger en de ideale samenleving op het institu-
tionele niveau van de schoolorganisatie. Daarvoor heb ik alle schoolgidsen 
uit het primair onderwijs van een representatieve middelgrote stad uit de 
Randstad, Gouda, geanalyseerd en geclusterd op basis van de denominatie 
van het schoolbestuur waaronder de afzonderlijke scholen vallen. De keuze 
voor schoolgidsen heb ik gemaakt, omdat scholen daarin horizontale verant-
woording6 moeten afleggen van hun visie op burgerschapsonderwijs, zowel 
aan de ouders alsook aan de Onderwijsinspectie. In hoofdstuk 7 beschrijf ik 
de beelden van de goede burger en de ideale samenleving op het individuele 
niveau van de educatieve professional. De beelden heb ik gedestilleerd uit se-
migestructureerde interviews met educatieve professionals. 

De resultaten van de data in het empirische gedeelte van dit onderzoek laat 
ik in tweeën uiteenvallen: 1) een analyse van de beelden van de goede burger 
en de ideale samenleving en 2) een duiding van de beelden op basis van de 
theorie van normatieve professionalisering in het burgerschapsonderwijs.       

In hoofdstuk 8 geef ik een samenvatting van het onderzoek, trek ik conclu-
sies en doe ik op basis daarvan een aanbeveling voor het opleidingskader van 
educatieve professionals. Ik sluit af met een reflectie waarin ik ruimte maak 
voor discussie en aandacht schenk aan de open einden van het onderzoek.

6 Horizontale verantwoording betreft de verantwoording die wordt afgelegd aan niet-
hiërarchisch bovengeschikten (Schillemans, 2007).
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Hoofdstuk 2: 
De betekenis van de theorie van 
normatieve professionalisering voor 
het onderwijs

“De leraar die in de schaduw van de tempel wandelt, te midden zijner leerlingen, 
geeft niet van zijn wijsheid, maar veeleer van zijn geloof en zijn liefde. Zo hij 
inderdaad wijs is, nodigt hij je niet uit het huis van zijn wijsheid binnen te treden, 
maar leidt je naar de drempel van je eigen geest.”
Khalil Gibran (1923)

2.1. INLEIDING

Voordat ik in hoofdstuk 3 inga op de vraag wat goed burgerschapsonderwijs 
betekent vanuit de theorie van normatieve professionalisering, sta ik in dit 
hoofdstuk eerst stil bij wat ik onder normatieve professionalisering versta en 
welke implicaties die theorie heeft voor het formuleren van goed onderwijs. 
De theorie van normatieve professionalisering werk ik eensdeels uit om de 
tweede onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden en anderdeels om het on-
derzoeksinstrument dat ik heb ontwikkeld voor de empirie (zie 4.4) te kun-
nen onderbouwen. 

Normatieve professionalisering als begrip is ruim twintig jaar oud. In pa-
ragraaf 2.2 zet ik nader uiteen hoe het begrip is ontstaan vanuit de behoefte 
om zingeving en humaniteit als belangrijke doelstellingen te poneren. In para-
graaf 2.3 beschrijf ik dat deze doelstellingen een leerproces van professionals 
beogen dat hen in staat stelt hun persoonlijk morele en existentiële kader te 
kunnen verbinden met hun beroep en de maatschappelijke context. Na het 
beschrijven van bovenstaand leerproces sla ik een brug naar het onderwijs. 
Ik toon aan dat voor het realiseren van goed onderwijs ook bij leerlingen een 
leerproces op gang gebracht moet worden dat hen in staat stelt niet alleen 
verbindingen te leggen met de wereld om zich heen, maar ook met hun ei-
gen morele en existentiële kader. Een dergelijk leerproces draagt bij aan de 
uniciteit van leerlingen. Dat wil zeggen dat het bijdraagt aan de vrijheid en 
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verantwoordelijkheid van de leerling, doordat er aandacht is voor de afstem-
ming op de eigen existentiële overtuigingen en waarden (Bakker, 2013, Biesta, 
2012; 2015). Uniciteit niet als datgene wat een mens onderscheidt van de an-
der, maar als datgene wat een mens onvervangbaar maakt als persoon in een 
specifieke situatie (Biesta, 2012; 2015). De uniciteit blijkt namelijk in situaties 
waarin díe persoon op dát moment op díe manier handelt, zoals alleen ‘hij’ 
dat kan (2.4). Een leraar die in staat is de uniciteit van leerlingen te bevorde-
ren, heeft zich getransformeerd tot een normatieve professional. In paragraaf 
2.5 beschrijf ik het proces van de transformatie die normatieve professionali-
sering beoogt, zodat leraren in staat zijn vanuit hun uniciteit vorm te geven 
aan goed onderwijs. Ik sluit af met het beantwoorden van de vraag wat goed 
onderwijs is vanuit de theorie van normatieve professionalisering (2.6).  

2.2. NORMATIEVE PROFESSIONALISERING IN CONTEXT

Het begrip ‘normatieve professionalisering’ is afkomstig van Harry 
Kunneman (1995) en is geworteld in een kritisch-humanistische filosofische 
benadering. Daarin worden reflexief handelen, ethiek en maatschappelijke 
betrokkenheid bij professionals in mensgerichte dienstverlenende beroe-
pen, zoals de zorg, het onderwijs en de politie, als essentiële aspecten on-
derzocht en centraal gesteld (Kunneman, 1995; 2005; 2013; Jacobs e.a. (red.), 
2008; Van den Ende, 2011). Kunneman introduceert de term in reactie op 
de invloed van het neoliberale denken in de maatschappij. Daardoor is er 
sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw een eenzijdige nadruk op ef-
ficiency, accountability, maakbaarheid, en meetbaarheid komen te liggen 
(Achterhuis, 2010; Verhaeghe, 2012 en Visser, 2013). Kunneman wil met het 
concept ‘normatieve professionalisering’ een tegenwicht bieden door zin-
geving en humaniteit als doelen centraal te stellen, omdat naar zijn mening 
maatschappelijke problemen als gevolg van het neoliberale denken niet 
meer worden bekeken vanuit een humaan perspectief, maar slechts van-
uit marktdenken op grond van economische principes. Daarmee wil hij de 
vanzelfsprekendheid van de ideologie van het neoliberalisme ter discussie 
stellen. 

Normatieve professionalisering wil door middel van het doorgronden en 
opbreken van de ‘stille ideologie’ (zie 1.3) van het neoliberale denken een al-
ternatief voorstellen. Een belangrijke motivatie is om professionals ruimte 
te geven om zelf na te denken en keuzes te maken over wat goed onderwijs 
is. Deze ruimte voor professionals maakt dat zij niet slechts uitvoerders van 
overheids- en schoolbeleid zijn, maar dat zij in wisselwerking met het beleid 
verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de keuzes die zij als professio-

Blaauwendraad 17x24 vs3.indd   30 29-01-18   14:27



31

nals dagelijks in hun handelen maken (zie 1.2). Normatieve professionalise-
ring wil op die manier bijdragen aan de uniciteit van de professional in een 
leerproces waarbij onderliggende keuzes van henzelf en anderen bewust ge-
maakt worden. Zo doende kan een professional vanuit zijn eigen normatieve 
kader beslissen wat hij goed vindt om te doen en op basis daarvan bijvoor-
beeld in gesprek gaan met de overheid en de beroepsorganisatie over het 
onderwijsbeleid. 

Het wetenschappelijk onderzoek naar normatieve professionalisering kan 
verdeeld worden in drie perioden. In de jaren negentig van de vorige eeuw 
werd normatieve professionalisering vooral ingevuld door het geven van 
een tegenreactie op de technisch-instrumentele benadering van professi-
onaliteit. Vanaf 2000 wordt de nadruk bij normatieve professionalisering 
niet meer zozeer gelegd op het geven van een tegengeluid, maar ligt de fo-
cus veel meer op de verbinding van en de wisselwerking tussen personen en 
systemen. Normatieve professionalisering stond daardoor enerzijds voor de 
erkenning van de technisch-instrumentele kant van professionaliteit, maar 
stelde anderzijds dat die in de praktijk altijd samen gaat met een subjectieve 
overtuiging en met subjectieve morele afwegingen. Het handelen van een 
professional kan daardoor nooit alleen technisch-instrumenteel zijn, omdat 
de toepassing van het technisch-instrumentele altijd berust op een subjec-
tieve afweging (Kunneman, 2015). 

Dit idee wordt vanaf circa 2010 verder uitgewerkt door na te denken over 
normatieve professionalisering binnen organisaties. Twee aspecten krijgen 
daarbij nadrukkelijk aandacht. Ten eerste wordt de noodzaak van reflectie 
op de morele dimensie van professionaliteit onderstreept. Het gaat erom dat 
professionals weten wat goed is, wat deugd doet en waarom dat zo is7. Een 
dergelijk vermogen kan vorm gegeven worden door te reflecteren op eigen 
denken en handelen. In die reflectie staat het herkennen en opnieuw door-
denken van eigen veronderstellingen centraal die bepalend zijn voor hoe er 
naar de werkelijkheid gekeken wordt en hoe die geïnterpreteerd wordt. Dat 
is vervolgens weer bepalend voor de wijze waarop er beoordeeld en gehan-
deld wordt. Zo doende kunnen door persoonlijke en gezamenlijke reflecties 
vernieuwingsprocessen op gang komen (Schön, 1983). 

Het tweede aspect dat na 2010 het normatieve professionaliseringsonder-
zoek bepaalt, is dat er afstand genomen wordt van de overtuiging dat er alge-
meen geldige, universeel toepasbare morele normen zouden zijn. Er wordt 

7  Deze manier van reflecteren ligt dicht bij de benadering van drieslagleren van Agryris 
& Schön (1974) waarbij het gaat om lerend te veranderen bij complexe vraagstukken.
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vanuit gegaan dat iedere situatie vraagt om een eigen afweging. In die situ-
ationele afweging moeten verschillende perspectieven leiden tot een nieuw 
evenwicht (Bakker & Wassink, 2015).

2.3. NORMATIEVE PROFESSIONALISERING EN HET LEERPROCES

In deze paragraaf beschrijf ik wat er nodig is om een leerproces bij profes-
sionals op gang te brengen om de wisselwerking tussen zichzelf als persoon, 
hun beroep en de maatschappelijke context vorm te geven. In de beschrij-
ving van dit leerproces zet ik de aandacht voor het persoonlijk en moreel 
geladen aspect in een mensgericht beroep in een breder perspectief. In het 
proces van normatieve professionalisering wordt bij de persoon van de pro-
fessional een leerproces op gang gebracht met als doel de professional be-
wuste keuzes te laten maken. Deze ruimte voor een leerproces is nodig, om-
dat door de stille ideologie van het neoliberalisme existentiële8 en morele 
vragen naar de privésfeer verbannen zijn en geen plaats meer krijgen in or-
ganisaties en het publieke domein (Kunneman, 2006). Daarmee ontbreekt 
de ruimte om als collectief morele en existentiële vragen te bespreken. Dit 
gebrek vormt een belemmering voor de ontwikkeling van een gezonde vorm 
van autonomie en maatschappelijk verantwoord organiseren. 

Modus-driekennis
Professionals zouden in staat moeten zijn om in hun werk morele en exis-
tentiële vragen te stellen bij vanzelfsprekendheden om ze op hun waarheids-
gehalte te kunnen bevragen. Dat betekent dat professionals naast modus-
een- en modus-tweekennis, ook modus-driekennis zouden moeten kunnen 
ontwikkelen. Modus-eenkennis beschouwt waarheid namelijk enkel als fei-
telijke kennis op basis van wetenschappelijke inzichten. Modus-tweekennis 
focust op toegepaste kennisontwikkeling die zich richt op het vinden van 
antwoorden bij praktische vragen. Modus-driekennis daarentegen focust 
niet eenzijdig op feitelijke (modus 1) en toegepaste (modus 2) kennisontwik-
keling, maar maakt bij kennisontwikkeling een verbinding met existentiële 
leerprocessen. Daardoor krijgt ‘het maatgevende karakter van waarden en de 
onderliggende zingevingskaders aandacht in kennisontwikkeling met het 

8 Existentiële vragen gaan over vragen naar de zin van het leven. Existentiële vragen 
zijn verbonden met betekenisgeving aan het leven, met levensbeschouwing, en met 
morele waarden en hebben invloed op het denken en handelen van mensen (Van der 
Kooij, De Ruyter en Miedema 2013, p. 214-219; Van der Kooij, De Ruyter en Miedema 
2015, in Moral Ed, 44 (4), 346-363.)
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oog op de contextgebonden vragen en problemen die in modus-twee in het 
geding zijn’ (Kunneman, 2005, p.118). 

Modus-driekennis doet daarmee een beroep op persoonlijke waarden en be-
oogt persoonlijke existentiële stellingname, waardoor niet alleen feitelijke of 
toegepaste kennis er toe doet, maar ook phronesis (praktische wijsheid), zodat 
een professional zich kan ontwikkelen tot phronimos (wijs mens). Praktische 
wijsheid heeft namelijk te maken met hoe kennis ingezet kan worden om 
‘het goede leven’ te realiseren (Aristoteles, 1999). Dat vraagt om een geestes-
gesteldheid die professionals in staat stellen een doel na te streven door fei-
telijke en toegepaste kennis zo in te zetten dat die kennis bijdraagt aan het 
gestelde doel. Daarvoor moeten professionals keuzes kunnen maken om 
het goede leven te kunnen realiseren die het midden houden tussen extre-
men. Om het midden, de deugd, tussen extremen te bepalen is phronesis no-
dig die het doel van het leven kent en ook weet hoe dat bereikt kan worden 
(Beauchamp, 2001). Daarmee is de keuze voor het realiseren van het doel een 
zaak van de deugd. ´Die deugd kan niet zonder de phronesis; we zijn meester 
over het begin van de deugd en dus ligt daar een beslissingsmoment waaruit 
de rest als vanzelf volgt‘ (Van Riel, 2006). Een professional die zich bewust is 
van de mogelijkheid van modus-driekennis om in zijn beroep bij te dragen 
aan ‘het goede leven’, ontwikkelt daarmee een diepe vorm van autonomie. 

Diepe autonomie
Het pleidooi voor het ontwikkelen van modus-driekennis hangt volgens 
Kunneman samen met het streven naar een diepe vorm van autonomie in 
plaats van een oppervlakkige vorm daarvan, waarbij de mens zijn eigen 
maat is. Een oppervlakkige vorm van autonomie gaat ervan uit dat het leven 
maakbaar is en dat de mens zelfbeschikkend is. Bij een oppervlakkige vorm 
van autonomie heeft de mens zichzelf op het oog en niet zijn omgeving. Een 
gezonde vorm van autonomie daarentegen gaat er niet van uit dat de mens 
volledig zelfbeschikkend is, maar kwetsbaar is en anderen nodig heeft om 
de huidige en toekomstige complexe vragen die op de mensheid afkomen 
aan te kunnen. Door middel van deze vorm van diepe autonomie kunnen 
complexe vragen op het gebied van milieu, mondiale voedselverdeling en 
economie bespreekbaar gemaakt worden. Op deze vragen zijn geen pasklare 
en eenduidige antwoorden mogelijk, omdat ze zich alleen als ‘trage vragen’ 
laten behandelen waar verschillende remedies voor te bedenken zijn. Het 
streven naar diepe autonomie maakt het mogelijk om dergelijke vragen te 
benaderen vanuit verschillende perspectieven, zodat er een gefundeerde af-
weging kan worden gemaakt om tot een juist midden te komen. Daarmee is 
het streven naar een diepe vorm van autonomie voorwaardelijk om tot mo-
dus-driekennis te komen (Kunneman, 2005).  
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Co-creatie
Vanuit het streven naar een diepe vorm van autonomie wordt een professio-
nal in een leerproces van modus-driekennis in zijn werk uitgedaagd om tot 
co-creatie te komen. In het proces van co-creatie brengt een professional zijn 
levenservaring en morele kader in en brengt dit in relatie met anderen en 
met de formele kaders van zijn beroep. Omdat een professional zijn profes-
sionaliteit niet los kan maken van zijn persoon, zal een professional in zijn 
werk gebeurtenissen altijd interpreteren vanuit zijn eigen levenservaringen 
en morele kader (Akkerman & Meijer, 2011). Het proces van co-creatie om-
vat daarom twee subprocessen: reflectie en institutionalisering. Het proces 
van reflectie richt zich op het ontwikkelen van zelfkennis bij professionals. 
In dat proces worden zij zich bewust dat hun waarneming van de werkelijk-
heid niet een waarheidsvaststelling betreft, maar een waarheidservaring 
(Gadamer, 1960, 2014). Professionals ondervinden in het proces van reflectie 
dat zij de werkelijkheid altijd betekenis geven vanuit hun interpretatieka-
ders. Het proces van institutionalisering houdt vervolgens in dat professio-
nals hun zelfkennis kunnen verbinden met anderen en met de missie, de vi-
sie en de strategie van het instituut waar ze werken, om op die manier in hun 
beroep tot een goede afstemming te kunnen komen.  

Culturele humuslaag
Tevens wordt de professional uitgedaagd om vanuit het streven naar een 
diepe vorm van autonomie bij te dragen aan het gesprek over existentiële 
waarden in de maatschappij. Dat gesprek zal volgens Kunneman leiden tot 
een ‘culturele humuslaag’ in de maatschappij (Kunneman, 2005, 2006). Een 
dergelijke humuslaag vormt een vruchtbare bodem voor het bespreekbaar 
maken van de toenemende verstrengeling van existentiële en morele vragen 
in semipublieke instellingen, zoals de zorg en het onderwijs (Kunneman, 
2006). Een culturele humuslaag in de maatschappij maakt existentiële waar-
den expliciet waardoor het mogelijk is om met elkaar het gesprek te voeren 
over hoe kennis en ontwikkeling ingezet kunnen worden om met elkaar ‘het 
goede leven’ te realiseren. Zo ontstaat er een ruimte waar modus-driekennis 
vruchtbaar gemaakt kan worden voor de persoon van de professional, zijn 
professie en de maatschappij. Daardoor vormt een culturele humuslaag in 
de maatschappij een bescherming tegen stille ideologie en de willekeur van 
oppervlakkige autonomie, die enkel gericht is op eigenbelang en erkenning 
van zichzelf. 

Horizontale transcendentie
Het gezamenlijke gesprek in de maatschappij over ‘het goede leven’ is niet 
eenvoudig, omdat in een pluriforme samenleving geen sprake is van een do-
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minante levensbeschouwelijke waarheid9 van waaruit collectieve waarden en 
normen gededuceerd kunnen worden. Er zijn immers verschillende levens-
beschouwingen10 in de samenleving aanwezig met elk een eigen waarheid 
en visie op het goede leven. In de beroepen die de samenleving dienen is het 
daarom van belang om met elkaar een leerzame dialoog te kunnen voeren, 
die bijdraagt aan een culturele humuslaag in de samenleving, waarin elke le-
vensbeschouwing ingebracht ‘mag en kan’ worden, zonder dat er één van die 
visies dominant wordt en daarmee de ruimte van andere levensbeschouwin-
gen inperkt. Kunneman (2005) pleit daarom voor een vorm van horizontale 
transcendentie in de samenleving, waar verschillende levensbeschouwingen 
naast elkaar kunnen bestaan. De uitdaging daarbij is om de verschillende le-
vensbeschouwingen gelijkwaardig in te zetten om morele en existentiële vra-
gen in de maatschappij vanuit verschillende en daarmee ook tegenstrijdige 
oogpunten te kunnen benaderen. Om horizontale transcendentie te kun-
nen realiseren dienen professionals in staat te zijn 1) hun eigen morele en 
existentiële kader gelijkwaardig in gesprek te kunnen brengen met die van 
anderen en 2) in gesprek te kunnen zijn en blijven met tegenstrijdige visies. 
Op die manier kan horizontale transcendentie in de samenleving worden 
gewaarborgd. 

Levensbeschouwing 
De aandacht die normatieve professionalisering heeft voor levensbeschou-
wing is gebaseerd op de aanname dat het handelen van de professional in be-
langrijke mate bepaald wordt door de levensbeschouwing die hij heeft. Dat 
betekent dat het bewustzijn van de eigen levensbeschouwing van de profes-
sional richtinggevend is voor zingeving en moraliteit, omdat professionals in 
het handelen hun levensbeschouwing laten zien en verder vormgeven (Van 
der Zande, 2016). De aandacht voor levensbeschouwing bij normatieve profes-
sionalisering is erop gericht dat de levensbeschouwing van een professional 
nooit ondergeschikt wordt aan een systeem. Het eigen zingevings- en morele 
kader moet daarentegen worden beschouwd als een unieke invulling van alge-

9 Kunneman (2006) noemt dat verticale transcendentie.
10 Van der Kooij (2016) onderscheidt een georganiseerde en een persoonlijke levens-

beschouwing. Onder een georganiseerde levensbeschouwing verstaat zijn een voor-
schrijvende visie op existentiële vragen over het leven, de wereld en de mensheid. 
Onder een persoonlijke levensbeschouwing verstaat zijn een visie op het leven, de 
wereld en de mensheid die bestaan uit normen, waarden en idealen die mogelijker-
wijs (niet noodzakelijk dus) het morele kader de antwoorden op existentiële vragen 
vormen. In dit onderzoek ga ik uit van de definitie van Van der Zande (2016) die onder 
een levensbeschouwing een betekenisvolle oriëntatie op de mens, de wereld, het ho-
gere met als horizon het goede leven verstaat.
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meen geldende waarden in een maatschappelijke context. Om een dergelijke 
invulling van algemeen geldende waarden te kunnen geven is levensbeschou-
welijke vorming van professionals noodzakelijk, omdat zij zich daardoor be-
wust worden van hun oriëntatie op de mens, de wereld en het transcendente. 

Levensbeschouwelijke vorming heeft daarom als doel ‘interne verbindingen 
te leggen tussen (technische) middelen en (existentiële) doelen waarbij het 
totale complex van normen, waarden, idealen en toekomstverwachtingen 
meespeelt dat gebaseerd is op een minder of meer gearticuleerd mens- en 
wereldbeeld’ (Bakker, 2013). Deze interne verbindingen zijn zowel inhoude-
lijk als procesmatig gericht op het op gang brengen van het bewustzijn van 
de persoonlijke visie op de mens, de wereld en het hogere, zodat professio-
nals in staat zijn modus-driekennis toe te passen. Het betekent ook dat pro-
fessionals de levensbeschouwelijke vooronderstellingen bij anderen kunnen 
herkennen. De herkenning van levensbeschouwelijke vooronderstellingen 
bij anderen draagt bij aan de mogelijkheid van het realiseren van horizontale 
transcendentie in de samenleving en aan het doorgronden en open breken 
van ‘stille ideologie’, omdat normatieve professionals in staat zijn te reflec-
teren (zie de volgende paragraaf) op de levensbeschouwelijke aannames van 
zichzelf en anderen en deze ter discussie kunnen en durven te stellen. 

Reflexiviteit 
Reflexiviteit in het leerproces van normatieve professionalisering is onmis-
baar, omdat reflecteren op het eigen handelen voorkomt dat de invloed van 
het eigen zingevings- en morele kader impliciet blijft in de praktijk van het 
handelen in mensgerichte beroepen (Cliteur & Van Houten, 1993). Omdat 
in mensgerichte beroepen, zoals het onderwijs, iedere praktijk een morele 
praktijk is, is daarmee iedere praktijk een bron van kennis voor de professi-
onal op het gebied van moreel oordeelsvermogen (Biesta, 2012; Van den Ende 
& Kunneman, 2008; Van der Kooij et al, 2015). Het ontwikkelen van moreel 
oordeelsvermogen gaat echter niet vanzelf, omdat het gepaard gaat met een 
gesprek over morele dilemma’s. Er is kennis en moed voor nodig om een ge-
sprek over morele dilemma’s met anderen te voeren.

Professionals ervaren, met betrekking tot normen en waarden, op vier ni-
veaus dilemma’s: op persoonlijk niveau, op het niveau van het beroep, op 
het niveau van de organisatie en op het niveau van de samenleving waarin zij 
leven en werken (Van den Ende, 2011). Deze dilemma’s, of spanningen, kun-
nen dermate ingewikkeld zijn, dat professionals zich er het liefst van willen 
distantiëren (Kahneman, 2011). Normatieve professionalisering is echter ge-
richt op de bewustwording van invloeden en krachten die meespelen in het 
handelen. Daarom zijn dilemma’s als ‘plekken der moeite’ juíst de plaatsen 
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waar professionals tot inzicht kunnen komen van onbewuste processen die 
meespelen in het handelen. Deze onbewuste processen hebben vaak betrek-
king op eerdere ervaringen en gevoelens, wat een gevoel van kwetsbaarheid 
geeft. Dit gevoel van kwetsbaarheid is, zoals ik hierboven beschreef, belang-
rijk voor het ontwikkelen van diepe autonomie. Een gevoel van kwetsbaar-
heid is echter doorgaans eerder een reden om een ‘plek der moeite’ te willen 
ontvluchten, in plaats van die te beschouwen als een plek waar nieuwe mo-
gelijkheden en ordeningsstructuren te vinden zijn (Wierdsma, 2012). Om een 
dergelijke plek te durven betreden is niet alleen inzicht in en reflectie op de 
eigen levensbeschouwing nodig, maar ook kennis van de werking van het ei-
gen lichaam, emoties en de eigen biografie. De kennis van het eigen lichaam, 
de emoties en de biografie vormt namelijk ook een belangrijke bron van ken-
nis voor het normatieve kader van de professional. Het handelen wordt niet 
enkel vormgegeven op basis van een bepaalde levensbeschouwing, maar ook 
op basis van het functioneren van het lichaam, emoties en de ervaringen die 
zijn opgedaan in het leven (zie ook 3.3). Daarom is het belangrijk dat een pro-
fessional kan reflecteren op alle aspecten die zijn handelen beïnvloeden.

Reflexiviteit in het kader van normatieve professionalisering beoogt dat 
professionals een dialogische relatie met zichzelf hebben. Vanuit die relatie, 
waarin professionals kwetsbaar mogen en durven zijn, kan een krampachtige 
greep op de werkelijkheid worden losgelaten, waardoor er nieuwe mogelijk-
heden kunnen ontstaan in de relatie met de ander (Jacobs, 2010; Akkerman 
& Meijer, 2011). Reflecteren vraagt van een professional om (1) zich open en 
kwetsbaar op te durven stellen om zo de moed te hebben de ‘plekken der 
moeite’ te betreden, (2) zich bewust te zijn van de invloed van anderen op 
zijn handelen en (3) kennis te hebben van zijn eigen levensbeschouwing, mo-
rele kader, lichaam, emoties en biografie.  

2.4. NORMATIEVE PROFESSIONALISERING IN DE VORMGEVING VAN 
GOED ONDERWIJS 

Wat betekent bovenstaand leerproces specifiek voor normatieve professio-
nalisering in het onderwijs? Welke bijdrage levert het leerproces van norma-
tieve professionalisering om beter zicht te krijgen op wat goed onderwijs is? 
Normatieve professionalisering wijst op de noodzaak voor het ontwikkelen 
van modus-driekennis bij leraren, om de stille ideologie van het neoliberaal 
denkklimaat in het onderwijs open te breken. Door de huidige gerichtheid 
in het onderwijs op het reduceren van de kosten, het verhogen van het ren-
dement, het zo hoog mogelijk scoren in de (internationale) rankings, presta-
tieafspraken en outputindicatoren, is het gevaar aanwezig dat leraren verwij-

Blaauwendraad 17x24 vs3.indd   37 29-01-18   14:27



38

derd raken van hun eigen visie op goed onderwijs (Biesta & Miedema, 2002; 
Ten Dam, Veugelers, Wardekker & Miedema (Red.), 2004; Bakker & Wassink, 
2015; Biesta, 2012; Evers & Kneyber, 2015). Leraren worden ook niet meer beoor-
deeld op hun visie op goed onderwijs, maar worden beoordeeld op het halen 
van prestatieafspraken (Visser, 2015). Daarmee is de leraar een instrument ge-
worden voor het behalen van een hoog rendement. 

Aandacht voor normatieve professionalisering in het onderwijs maakt ruim-
te voor een leerproces van de leraar, zodat hij in co-creatie zijn eigen normen, 
waarden en levensverhaal kan verbinden met die van anderen en met de 
heersende onderwijsagenda. De leraar is daardoor in staat zijn eigen levens-
beschouwing niet ondergeschikt te maken aan de onderwijsagenda en is hij 
in staat met zijn collega’s het gesprek te voeren over een visie op goed onder-
wijs. Onderwijs krijgt dan weer inhoud, omdat professionals betrokken zijn 
bij het beoordelen van wat goed onderwijs is. Van daaruit kunnen leraren 
ook bij leerlingen het oordeelsvermogen ontwikkelen, wat noodzakelijk is in 
een tijd van informatieovervloed (Boele, 2015)11.  

Dat betekent concreet dat de leraar in staat is de doelen van het onderwijs 
inhoudelijk vorm te geven op een manier die bijdraagt aan de uniciteit van 
leerlingen. Het betekent ook dat de leraar zich bewust is van de persoonlijk 
en moreel geladen aspecten van zijn beroep. Tot slot betekent het dat de le-
raar de wisselwerking tussen hemzelf, de schoolorganisatie en de overheid 
kan vormgeven doormiddel van co-creatie. Deze drie punten licht ik hieron-
der nader toe. 

De doelen van goed onderwijs 
Goed onderwijs gaat niet alleen over het aanleren van kennis en vaardighe-
den, zodat leerlingen kunnen deelnemen aan de maatschappij. Goed onder-
wijs gaat over de ruimte die een leerling moet krijgen om zich te kunnen 
ontwikkelen tot een phrominos, een wijs mens (zie 2.3). Biesta (2012; 2015) on-
derscheidt daarom drie doeldomeinen in het onderwijs: kwalificatie, socia-
lisatie en subjectificatie (vanaf hier noem ik de doeldomeinen doelen). Het 
kwalificatiedoel heeft betrekking op het aanleren van kennis en vaardighe-
den. Het socialisatiedoel beoogt de inlijving in en aanpassing aan de cultuur 
en structuur van de samenleving en het subjectificatiedoel betreft het vorm-
geven van de persoonlijkheid. Deze drie doelen dienen evenwichtig aan-
dacht te krijgen om goed onderwijs te kunnen realiseren.

11 Boele (2015) noemt de overvloed aan informatie een vorm van  ‘infobesitas’, waardoor 
er sprake is van ‘kies-pijn’. Hij pleit daarom voor ‘onder-wijsheid’ in het onderwijs, om 
zo jongeren wijzer te kunnen maken bij het kiezen van relevante informatie.
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Subjectificatie en socialisatie beogen beide de subject-wording van de mens. 
Subject-wording heeft tot doel de mens zodanig te vormen dat hij in staat is 
zich aan te passen (socialisatie) en in staat is zich als uniciteit te manifesteren 
(subjectificatie). Het begrip subject heeft dan ook een tweeledige betekenis: 
onderworpenheid en autonomie, ‘[…] subject to someone else by control and de-
pendence, and tied to his own identity by a conscience of self-knowledge’ (Foucault, 
1982, 1997). Het subject is dus enerzijds ‘onderworpen aan’ anderen, en an-
derzijds ‘verschijnt het subject als uniek persoon in de wereld’ (Althusser, 
1971; Arendt, 1958, 2009; Biesta, 2012). Het subject is zo doende in staat om sa-
men met anderen vanuit zijn uniciteit de werkelijkheid mede vorm te geven 
(Levinas, 1985). 

Doordat de focus in het onderwijs op de meetbaarheid van kwaliteit is ko-
men te liggen is het subjectificatiedoel van het onderwijs onder druk komen 
te staan, omdat persoonsvorming nu eenmaal moeilijk vast te leggen is in in-
dicatoren. Daardoor is de nadruk in het onderwijs steeds meer komen te lig-
gen op kwalificatie en socialisatie en is de fundamentele vraag naar wat goed 
onderwijs is, verdrongen (Miedema, 2009; Biesta, 2012; Van der Kooij, 2016). 
De focus op meetbaarheid van kwaliteit en efficiëntie maakt het vrijwel on-
mogelijk om nog ruimte te vinden voor een gesprek over het ‘waartoe’ van 
het onderwijs. Het gaat dan ook niet meer over de vrijheid en verantwoor-
delijkheid van leraren om goed onderwijs te realiseren maar over de verant-
woording die zij af moeten leggen over behaalde rendementen.

Het belang van vrijheid is echter essentieel, ook in het onderwijs. Keuzes kun-
nen namelijk alleen in vrijheid genomen worden (Becker, 2007). Zonder vrij-
heid bepaalt namelijk iets of iemand anders voor leraren hoe zij moeten han-
delen. Daarentegen kan en wil een leraar die zelf kiest verantwoordelijkheid 
nemen voor zijn keuzes en wil hij daar ook verantwoording van afleggen. 
Het verantwoorden van gemaakte keuzes is echter niet eenvoudig, omdat 
het maken van een keuze doorgaans een impliciet proces is dat pas expliciet 
wordt op het moment dat waarden en idealen worden aangetast (Borgman, 
2012). Een leraar die zich inzet zijn keuzes zo expliciet mogelijk te maken en 
zich inzet om te willen leren van de momenten waar zijn waarden en idea-
len worden aangetast, benut zijn eigen vrijheid. Vanuit het benutten van zijn 
eigen vrijheid is de leraar vervolgens in staat de vrijheid van zijn leerlingen 
te bevorderen. Zo geeft een leraar vorm aan subjectificatie in het onderwijs, 
omdat hij vanuit zijn eigen vrijheid een bijdrage levert aan de uniciteit van 
leerlingen. Daardoor kan een leerling in situaties waar een appel op hem 
wordt gedaan, zijn vrijheid benutten door een eigen antwoord te geven op 
het appel. Een leerling kan op die manier in vrijheid verschijnen in de wer-
kelijkheid, omdat de leerling een persoon is die in een specifieke situatie tot 
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aanschijn komt: zichtbaar wordt. Een persoon wordt dat niet automatisch, 
hij wordt alleen zichtbaar wanneer hij in vrijheid en verantwoordelijkheid 
ingaat op een appel in een specifieke situatie.

Bovenstaande opvatting ten aanzien van vrijheid en verantwoordelijkheid 
impliceert dat aandacht voor subjectificatie in het onderwijs onmisbaar is als 
het onderwijs wil bijdragen aan de uniciteit van leerlingen. Wanneer de aan-
dacht in het onderwijs alleen uitgaat naar kwalificatie en socialisatie wordt 
de morele impuls weggerationaliseerd, wat morele onverschilligheid in de 
hand werkt (Biesta, 2012). Wanneer leerlingen namelijk alleen regels uit een 
bepaalde cultuur aangeleerd krijgen, moeten ze zich, zonder daarover te hoe-
ven nadenken, domweg aan die regels houden. Wanneer leerlingen echter 
wordt geleerd vragen te stellen aan een bestaande cultuur met haar regels, 
kunnen ze eigen afwegingen maken. Vervolgens hebben ze dan de mogelijk-
heid om de regels te aanvaarden of een voorstel te doen voor een aanpassing 
van de regels. Eenzijdige aandacht voor kwalificatie en socialisatie leidt uit-
eindelijk tot ongevoeligheid aangaande regels, terwijl socialisatie in combi-
natie met subjectificatie tot vrijheid en verantwoordelijkheid leidt, op basis 
waarvan leerlingen zich moreel en existentieel kunnen ontwikkelen aan dat 
wat ze leren. 

De existentiële en morele dimensies van goed onderwijs
Als ik stel dat modus-driekennis bij leraren ontwikkeld moet zijn opdat zij 
in staat zijn invulling te geven aan het subjectificatiedoel van het onder-
wijs, dan doel ik op de existentiële en morele dimensies van goed onderwijs. 
Daarbij zijn twee uitgangspunten bepalend: iedere onderwijspraktijk is een 
morele praktijk en elk handelen is gebaseerd op een levensbeschouwelijke 
visie. Deze uitgangspunten zijn fundamenteel, omdat normatieve professio-
nalisering een proces op gang wil brengen bij leraren waarin zij zich bewust 
worden van de persoonlijke en morele aspecten van hun beroep. Dat impli-
ceert dat leraren bewust dienen te zijn van 1) de werking van hun lichaam en 
emoties en hun eigen biografie, 2) hun visie op de mens, de wereld en het ho-
gere, 3) hun existentiële waarden die richting geven aan hun handelen en 4) 
hun idealen met betrekking tot de toekomst (Jacobs, 2008; Bakker, 2013; Van 
der Zande, 2016). Dat bewustzijn speelt in de morele praktijk van het onder-
wijs een rol op het moment dat de leraar een keuze moet maken hoe hij zal 
handelen. Dat betekent dat de leraar op het moment voor elke handeling een 
beslissingsmoment heeft om te kiezen voor het juiste midden. Op dat mo-
ment komt het persoonlijke en morele kader samen met betrekking tot een 
specifieke situatie waarin een keuze gemaakt dient te worden (zie 2.3). De be-
wustwording van dit beslissingsmoment en de praktische wijsheid die daar-
voor nodig is, zijn de sleutel voor een leraar om modus-driekennis zichtbaar 
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te maken. En de leraar voorkomt daarmee dat de invloed van het eigen zinge-
vings- en morele kader impliciet blijft in de praktijk van het handelen. 

De domeinen van goed onderwijs
Voor het formuleren van goed onderwijs heeft een professional zich te ver-
houden tot drie domeinen (zie figuur 1). Het eerste domein betreft de kwali-
teit van het eigen bestaan van de professional. Hierbij staat de relatie van de 
professional tot zichzelf centraal. Het tweede domein betreft de inhoud van 
het beroep. In dit domein staat de relatie van de professional tot de organisa-
tie en de relatie tot de bekende ander centraal. Ten slotte betreft het derde do-
mein de maatschappelijke context. Hierbij staat de relatie van de professional 
tot maatschappelijke instituties en de onbekende ander centraal. De drie do-
meinen staan onderling met elkaar in verbinding (Ricoeur, 1994; Kunneman, 
2005). Door zich van deze domeinen bewust te zijn, is de leraar in staat de 
wisselwerking tussen hemzelf, de schoolorganisatie en de overheid vorm 
te geven doormiddel van co-creatie. Het geeft hem ook de mogelijkheid zijn 
handelen te verantwoorden naar zichzelf, naar de bekende ander en naar de 
onbekende ander.

Normatieve
professional

1. Kwaliteit van eigen bestaan

3. Maatschappelijke context2. Inhoud van het werk

Figuur 1: Domeinen waartoe een normatieve professional zich verhoudt.12

De relatie van de leraar tot de kwaliteit van het eigen bestaan houdt in dat de 
leraar bewust zijn leven kan inrichten overeenkomstig zijn visie op een goed 
leven en dat hij kan oordelen op basis van zijn mens- en wereldbeeld, waar-
den en toekomstidealen. 

12 Figuur 1 is vormgegeven door Sabine van den Brink.
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In de relatie van de leraar tot zijn beroep is het van belang dat de leraar de 
kwaliteit van zijn professioneel handelen kan waarborgen door zijn eigen 
waarden en normen in relatie te brengen met die van anderen. Omdat een 
leraar voortdurend normatieve beslissingen neemt, moet hij daarvoor ver-
antwoording kunnen afleggen, omdat zijn keuzes niet alleen betrekking heb-
ben op hemzelf, maar ook op anderen. De betekenis van het handelen van de 
leraar wordt namelijk via anderen teruggegeven. 

Het laatste niveau, de leraar in relatie tot de maatschappelijke context, betreft 
de visie van de leraar op de maatschappij. Van een normatieve professional 
wordt verwacht dat hij niet alleen vanuit een instrumentele en technische op-
tiek kijkt naar mensen en de maatschappij, maar ook dat hij nadenkt over de 
manier waarop de relatie met de onbekende ander vormgegeven kan worden 
zodat deze bijdragen aan ‘het goede leven’. De relatie van de leraar tot de maat-
schappelijke context wordt in het volgende hoofdstuk verder uitgewerkt. 

2.5. HET TRANSFORMATIEPROCES VAN NORMATIEVE PROFESSIONALI
SERING IN HET ONDERWIJS

In de vorige paragraaf heb ik beschreven wat normatieve professionalisering 
concreet voor leraren betekent in het vormgeven van goed onderwijs zodat 
het bijdraagt aan zijn eigen uniciteit en aan de uniciteit van leerlingen. In deze 
paragraaf richt ik mij op het transformatieproces van leraren om normatief 
professioneel handelen vorm te geven in een onderwijspraktijk die beheerst 
wordt door een eenzijdige nadruk op efficiency, accountability, maakbaar-
heid, meetbaarheid en transparantie. Ik presenteer daartoe een viertal trans-
formaties13. Op basis van deze transformaties doe ik uiteindelijk in hoofdstuk 
acht aanbevelingen voor het opleidingskader van educatieve professionals. 

De eerste transformatie betreft de beleving van complexiteit: een leraar 
duidt een complexe situatie niet langer als een plek der moeite, maar be-
schouwt die als een plek waar nieuwe mogelijkheden en ordeningsstructu-

13 Deze transformaties baseer ik op de zes bewegingen naar goed onderwijs zoals die be-
schreven staan in het manifest ‘Leraren en het goede leren: normatieve professionali-
sering in het onderwijs’ (Bakker & Wassink, 2015). De zes bewegingen zijn in het ma-
nifest als volgt beschreven 1) van dolor complexitatis naar amor complexitatis, 2) van 
verantwoording naar verantwoordelijkheid, 3) van smalle visie naar brede, gelaagde 
visie van kwaliteit, 4) van rendement naar waarde; van resultaat naar vorming, 5) van 
concept-denken in het levensbeschouwelijk onderwijs naar de school als waardenge-
meenschap, 6) van beschrijven naar vertellen hoe het zit.

Blaauwendraad 17x24 vs3.indd   42 29-01-18   14:27



43

ren te vinden zijn (Wierdsma, 2012). In de praktijk van het onderwijs zijn da-
gelijks ervaringen van complexiteit. Wanneer een ervaring van complexiteit 
als een plek der moeite niet wordt betreden, ervaren leraren het onderwijs-
proces als risicovol, onvoorspelbaar en kwetsbaar (Biesta, 2015). Het gevolg 
daarvan is dat ze zich distantiëren van de situatie en hun vrijheid en verant-
woordelijkheid niet benutten, waardoor de ervaring van complexiteit niet 
bijdraagt aan de bevordering van hun uniciteit. Wanneer de ervaring van 
complexiteit echter wordt aangegaan als een mogelijkheid om te kunnen le-
ren, biedt de leraar niet alleen zichzelf, maar ook de leerling de mogelijkheid 
te verschijnen. 

De tweede transformatie betreft de opvatting van verantwoordelijkheid: een 
leraar is niet alleen bezig met hoe hij verantwoording moet afleggen, maar 
vooral met hoe hij verantwoordelijkheid kan nemen. Doordat in het onder-
wijs de nadruk steeds meer is komen te liggen op kwalificatie en socialisatie 
is de fundamentele vraag naar wat goed onderwijs is verdrongen. De focus 
op de meetbaarheid van kwaliteit en efficiëntie maakt het ingewikkeld om 
in het onderwijs nog ruimte te vinden voor een gesprek over het ‘waartoe’ 
van het onderwijs. Deze focus heeft tot gevolg dat verantwoordelijkheid nu 
vooral wordt opgevat als verantwoording afleggen. In plaats van een gesprek 
over het doel van onderwijs gaat het gesprek nu over het voldoen aan indi-
catoren, wat afbreuk doet aan de morele impuls van leraren, omdat ze dan 
geen verantwoordelijkheid hoeven nemen voor de inhoud van het onder-
wijs. Daarom is het gesprek tussen de leraar, de schoolorganisatie en de over-
heid nodig over de inhoud van goed onderwijs, zodat leraren verantwoor-
delijkheid kunnen nemen en van daaruit verantwoording kunnen afleggen 
voor hun visie op goed onderwijs.

De derde transformatie betreft de visie op kwaliteit: een leraar heeft niet 
langer een smalle visie op kwaliteit, waarbij de focus uitsluitend ligt op het 
behalen van rendement en resultaat, maar heeft een brede visie op kwaliteit 
waarbij er ook aandacht is voor waarden en vorming. De formulering van 
een visie op kwaliteit kan niet uit een boek worden gehaald, omdat kwaliteit 
niet een gegeven is, maar een afspraak (Van Tongeren & Bal, 1998). Doordat 
in het onderwijs het gesprek zich voornamelijk richt op het behalen van ren-
dementen en daardoor op instrumentele professionalisering14, wordt het ge-
sprek over visie op kwaliteit op een smalle manier gevoerd, namelijk op ba-
sis van indicatoren. Daarbij worden leerlingen beschouwd als instrumenten 

14 Instrumentele professionalisering is gericht op modus-een en modus-tweekennis. 
Normatieve professionalisering sluit instrumentele professionalisering in en voegt 
subjectificatie toe.
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die moeten bijdragen aan de opbrengsten van het onderwijs. Een bredere 
visie op kwaliteit van onderwijs beoogt het kwalificatie, socialisatie en sub-
jectificatie doel van het onderwijs en ziet leerlingen als subjecten met een 
eigen uniciteit. Daardoor staan niet de resultaten van de leerlingen voorop, 
maar gaat het om de vorming van de leerling (Nussbaum, 2010). Bij een bre-
de visie op kwaliteit gaat het daarom niet alleen om kwalificatie en socialisa-
tie, maar ook om een invulling van subjectificatie. 

De vierde transformatie betreft de visie op (gemeenschappelijke) waarden: 
een leraar beweegt zich van verticaal naar horizontaal transcendent denken. 
Deze transformatie heeft aan de ene kant te maken met de toename van ver-
schillende levensbeschouwingen in de samenleving en aan de andere kant 
met ontzuiling, secularisering en individualisering. Door deze uiteenlopen-
de ontwikkelingen vinden steeds meer leraren het moeilijk zich te verbin-
den met de confessionele identiteit van een school, temeer omdat de leer-
lingen op school diverse levensovertuigingen hebben. De identiteit van de 
school hangt als gevolg daarvan niet meer af van een naambordje, maar is 
een geheel geworden van antwoorden op de vragen ‘wie zijn wij als school’ 
en ‘waar staan wij voor’ (Faber, 2012; De Wolff, 2000; 2002). De identiteit van 
de school is daarmee inwisselbaar geworden met het begrip schoolethos dat 
het geheel van waarden inhoudt van waaruit educatieve professionals aflei-
den wat ‘het goede is’ om te doen. De schoolethos ligt daarmee niet vanzelf-
sprekend op één lijn met de levensbeschouwelijke identiteit van de school 
(Stevens, 2002). Het expliciet houden van de schoolethos, als een culturele 
humuslaag waardoor existentiële waarden en normen besproken kunnen 
worden in relatie tot de dagelijkse praktijk van het onderwijs, waarborgt ho-
rizontale transcendentie.

2.6. SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

Op deze plaats geef ik antwoord op de vraag wat de betekenis van de theorie 
van normatieve professionalisering is voor het realiseren van goed onder-
wijs. De theorie van normatieve professionalisering gaat ervan uit dat het be-
palen van goed onderwijs een wisselwerking betreft tussen de persoon van 
de leraar, zijn beroep en de maatschappelijke context (Bakker & Wassink, 
2015). De persoon van de leraar is daarbij cruciaal, omdat hij die wisselwer-
king tot stand moet brengen. Daarom richt normatieve professionalisering 
zich op het persoonlijk en moreel geladen aspect van het beroep, omdat le-
raren zich hebben te verhouden tot de normatieve kaders van zichzelf, de 
schoolorganisatie en de overheid en voortdurend normatieve beslissingen 
nemen die invloed hebben op de kwaliteit van het onderwijs en ingrijpend 
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zijn voor anderen. Normatieve professionalisering beoogt dat leraren be-
wust, speels, reflexief, open, dialogisch en moreel betrokken met de norma-
tieve dimensie in hun werk kunnen omgaan en zo doende in staat zijn bij 
te dragen aan de uniciteit van leerlingen. Goed onderwijs gaat daarmee niet 
alleen over kwalificatie en socialisatie, maar ook over subjectificatie, zodat 
leerlingen in staat zijn in vrijheid en verantwoordelijkheid verbindingen 
aan te leggen in zichzelf en met de wereld om hen heen. 

De sleutel voor een leraar die bij wil dragen aan de uniciteit van leerlingen 
ligt besloten in het bewustzijn van zijn vermogen om goede keuzes te maken 
op basis van praktische wijsheid. Dit vermogen komt bij elke keuze die de le-
raar maakt aan het licht. Wanneer een leraar zich niet bewust is dat er in elke 
onderwijspraktijk een beslissingsmoment is waarin hijzelf de keuze heeft 
om bij te dragen aan de uniciteit van de leerlingen, zal hij niet geleid worden 
door praktische wijsheid, maar door irrationaliteit, de situatie, iemand an-
ders of een systeem. Wanneer de professional zich echter wel bewust is van 
een beslissingsmoment in elke onderwijspraktijk, heeft hij zelf de regie en is 
hij in staat om door middel van praktische wijsheid tot co-creatie te komen 
in de situatie met anderen vanuit zijn eigen existentiële en morele kader, zo-
dat modus-driekennis gerealiseerd kan worden. 

De leraar moet zich bewust zijn dat hij cruciaal is in de vormgeving van goed 
onderwijs. Aan de ene kant is de leraar onderworpen aan overheidskaders 
waarbinnen hij zijn werk moet doen, aan de andere kant geeft de leraar da-
gelijks met elke keuze die hij maakt iedere keer opnieuw vorm aan goed 
onderwijs. Dit laatste maakt het verschil, omdat de uniciteit van de leraar 
blijkt in iedere situatie waarin hij bewust op basis van praktische wijsheid 
een keuze maakt. Het onderwijs verandert dan in een mensgericht beroep 
waar leraren werken die bewust handelen en kunnen reflecteren op hun 
handelen. Deze leraren, schrikken niet terug voor moeilijke en complexe si-
tuaties, maar kunnen en durven verantwoordelijkheid te nemen voor elke 
keuze die ze maken, omdat ze die kunnen verantwoorden naar zichzelf, de 
mensen om hen heen en naar onbekende anderen. Het zijn ook leraren die 
hun visie in gesprek kunnen brengen met anderen en niet bang zijn afgere-
kend te worden door superieuren. Zij zijn gericht op co-creatie en zien kwali-
teit van onderwijs als een verbinding tussen externe eisen en eigen existenti-
ele waarden en normen. Een normatieve professional kruipt niet weg achter 
een systeem of organisatie, maar is in staat om zelf op een reflexieve, open 
en dialogische wijze verantwoordelijkheid te nemen. 
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Hoofstuk 3: 
De theorie van normatieve 
professionalisering in het 
burgerschapsonderwijs

‘Ongemak gewenst bij gemakkelijke antwoorden, halve waarheden, en 
oppervlakkige verhoudingen zodat we diep vanuit ons hart mogen leven. 
Woede gewenst bij onrechtvaardigheid, onderdrukking, en uitbuiting van 
mensen zodat we mogen werken aan rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. 
Genoeg dwaasheid gewenst om te geloven dat we een verschil 
kunnen maken in de wereld, zodat wij kunnen doen waarvan 
anderen zeggen dat het niet gedaan kan worden.’
(Naar een Franciscaner zegenbede, Ruth Fox, 1985 ) 

3.1. INLEIDING 

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal wat goed burgerschapsonderwijs be-
tekent vanuit de theorie van normatieve professionalisering. Om goed bur-
gerschapsonderwijs vanuit de theorie van normatieve professionalisering af 
te kunnen zetten tegen andere visies begin ik met het uiteenzetten van vier 
vigerende visies op goed burgerschap in het onderwijs, te weten de drie die 
door Leenders en Veugelers (2004) worden onderscheiden en de visie die 
door De Bas (2008) wordt genoemd. Ik beschrijf deze visies op goed burger-
schap ook omdat ik ze gebruik in de analyse van de data (zie 4.7.2 en hoofd-
stuk 5, 6 en 7). Tevens beschrijf ik deze visies om aan te sluiten bij het we-
tenschappelijke debat over goed burgerschap in het onderwijs, zodat goed 
burgerschap vanuit de theorie van normatieve professionalisering zich kan 
verhouden tot andere visies van goed burgerschap in het onderwijs (zie 8.3). 

Leenders en Veugelers (2004) onderscheiden de volgende drie visies van 
goed burgerschap in het onderwijs: aanpassingsgericht burgerschap, indivi-
dualistisch burgerschap en kritisch-democratisch burgerschap. Deze visies 
op burgerschap verbinden zij met de visies op morele opvoeding van onder 
anderen Power, Higgins & Kohlberg (1989). In deze visies ligt de nadruk op 
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de omgang van mensen met waarden, omdat waarden het gedrag van men-
sen aansturen en daardoor laten zien welke betekenis mensen geven aan 
hun handelen. De aansturing door waarden kan volgens Veugelers (2003) 
gericht zijn op aanpassing, op persoonlijke emancipatie of op collectieve 
emancipatie. Deze verschillen met betrekking tot aansturing door waar-
den zijn terug te vinden in de verschillende typen burgerschap. Zo stellen 
Leenders en Veugelers (2004) dat bij aanpassingsgericht burgerschap waar-
denoverdracht centraal staat, bij individualistisch burgerschap het kunnen 
maken van een kritische afweging van waarden - waardencommunicatie 
- en bij kritisch-democratisch burgerschap een combinatie van het stimu-
leren van waardenontwikkeling en waardencommunicatie. De Bas (2008) 
heeft een visie op goed burgerschap ontwikkeld waarin hij waardengedre-
venheid centraal stelt die op welzijn gericht is. Hij noemt die visie ‘bezield 
burgerschap’.   

De betekenis van bovenstaande visies op burgerschap in het onderwijs heeft 
consequenties voor het onderwijs. In het aanpassingsgericht burgerschap 
wordt bij de vorming van leerlingen meer belang gehecht aan de gemeen-
schap dan aan het individu. De burger wordt niet gezien als een autonoom 
mens, maar als een lid van een historisch gevormde gemeenschap die ge-
kenmerkt wordt door gedeelde tradities en waarden. Hij heeft de plicht om 
binnen de gemeenschap zich aan te passen en zo een fatsoenlijk en sociaal 
betrokken burger te zijn. De eigen meningsvorming wordt derhalve niet ge-
stimuleerd. De aandacht gaat daarentegen vooral uit naar het overbrengen 
van waarden en inhouden om het karakter van de leerling te vormen en niet 
zozeer naar het aanleren van vaardigheden. Deze visie op burgerschap is ge-
richt op het socialiseren van leerlingen.

In tegenstelling tot het aanpassingsgericht burgerschap ligt bij individua-
listisch burgerschap de nadruk op het individu en niet op de gemeenschap. 
De optimale ontwikkeling van het individu staat centraal en de samenleving 
biedt ruimte voor de ontplooiing van het individu. De nadruk ligt daardoor 
op de uniekheid van de leerling. Door de gerichtheid op het individu dat 
zich in de samenleving kan ontplooien is er minder aandacht voor sociale 
betrokkenheid en participatieve initiatieven. De nadruk op het individu be-
tekent ook dat de rechten en plichten van de individuele burger niet zozeer 
vanuit sociale waarden, maar meer vanuit eigenbelang worden ingezet ter 
bescherming van de eigen autonomie. Daarmee staat de relatie tot zichzelf 
centraal in het individualistisch burgerschap. In de vormgeving van de rela-
tie tot zichzelf staat het maken van zelfstandige keuzes hoog in het vaandel, 
evenals kritisch kunnen denken en onafhankelijk kunnen oordelen. Om kri-
tisch tot een afweging van waarden te kunnen komen worden communica-
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tievaardigheden aangeleerd. De aandacht gaat daarmee vooral uit naar waar-
dencommunicatie zodat de leerlingen zelf kunnen kiezen welke waarden zij 
belangrijk vinden. 

Het kritisch-democratisch burgerschap heeft als doel dat leerlingen kunnen 
deelnemen en bijdragen aan de bestaande orde. De persoonlijke ontwikke-
ling van leerlingen wordt daarvoor als middel gezien. De kritisch-democra-
tische burgerschapsvisie beschouwen Leenders en Veugelers als een com-
binatie van aanpassings- en individualistisch burgerschap, omdat door de 
aandacht voor democratie er zowel oog is voor het individu als voor de ge-
meenschap. Democratisering wordt in deze visie opgevat als de verbinding 
tussen individuele rechten en sociale plichten. Het individu wordt gezien als 
een sociaal wezen dat op een kritisch betrokken en actieve wijze bijdraagt 
aan de maatschappij. Deze burger is geïnteresseerd in de wijze waarop de 
maatschappij zich ontwikkelt. Verder kan deze burger goed omgaan met de 
multi-culturaliteit in de samenleving. Bij de vorming van kritisch-democra-
tische burgers ligt de focus op de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen 
om waarden en vaardigheden te ontwikkelen voor participatie in het publie-
ke domein. Kritisch democratisch burgerschap is gericht op het leveren van 
een bijdrage aan de maatschappij, op het kunnen vormgeven aan en het ver-
sterken van de democratie. In het onderwijs wordt daarom aandacht besteed 
aan kritisch denken, morele communicatie, dialoog over waarden, ontwik-
keling van morele emoties, actieve participatie met reflectie op het eigen le-
ren en functioneren, empowerment en vergroting van mogelijkheden voor 
mensen binnen de structuren van de maatschappij (Boerwinkel, Veugelers 
en Waarlo, 2010). Scholen met een kritisch-democratische visie op burger-
schap hechten belang aan democratische docenten en praktijken op school, 
zodat leerlingen de gelegenheid krijgen om democratisch handelen te oefe-
nen. Deze docenten stimuleren en beïnvloeden, vanuit de pedagogische op-
dracht van het onderwijs, de waardenontwikkeling van de leerlingen. Dit ge-
beurt door bepaalde gekozen inhouden, waar leerlingen zelf betekenis aan 
kunnen geven. 

Op basis van het voorstel van de cultuurfilosoof Boerwinkel (1966) om inclu-
sief te denken, heeft De Bas (2008) een visie op burgerschap ontwikkeld die 
hij ‘bezield burgerschap’ noemt. Boerwinkel pleit voor een andere manier 
van denken die past bij de huidige tijd. Het oude denken, zoals hij dat ziet, is 
exclusief en gaat uit van tegenstellingen. De huidige tijd vraagt om inclusief 
denken, denken dat ervan uitgaat dat eigen welzijn niet zonder, of niet ten 
koste van het welzijn van de ander kan. Eigen welzijn wordt, in deze visie van 
inclusief denken, verkregen wanneer tegelijkertijd het welzijn van de ander 
wordt beoogd en bevorderd. Het eigen welzijn is zogezegd per definitie af-
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hankelijk van het welzijn van de ander. Bezield burgerschap is er daarom op 
gericht deze visie op welzijn over te dragen aan de leerlingen. Dat betekent 
dat in de praktijk van het onderwijs nadruk wordt gelegd op het bevorde-
ren van sociale betrokkenheid en actief participeren in de maatschappij. 
Daarbij is gedrevenheid vanuit waarden en levensbeschouwelijke idealen 
het uitgangspunt. 

Bovenstaande visies op goed burgerschap in het onderwijs richten zich res-
pectievelijk op socialisatie, autonomie, democratie en inclusiviteit en stel-
len niet de bevordering van de uniciteit van leerlingen centraal. In dit hoofd-
stuk werk ik uit wat goed burgerschap in het onderwijs betekent wanneer 
het burgerschapsonderwijs de uniciteit van leerlingen wil bevorderen (zie 
ook 2.6). 

Wat houdt goed burgerschap in het onderwijs in wanneer het de uniciteit 
van de leerlingen wil bevorderen? Het belang van de nadruk op de uniciteit 
van de leerling ligt er in dat burgerschapsonderwijs niet een vorm van van-
zelfsprekende sociale reproductie wordt, maar een vorm waarbij 1) wordt bij-
gedragen aan humanisering (nataliteit15) en zingeving (zie 2.1), 2) het oor-
deelsvermogen van de leerling wordt ontwikkeld (zie 2.4) en 3) de horizontale 
transcendentie in de samenleving kan vorm krijgen (zie 2.3). 

Om de visie op goed burgerschapsonderwijs vanuit de theorie van norma-
tieve professionalisering te kunnen duiden is het allereerst van belang dat ik 
duidelijk maak wat ik onder een burger versta en binnen welke ruimte, re-
laties en handelingen ik burgerschap positioneer. Onder een burger versta 
ik iedere inwoner van een land binnen de staatsgrenzen en plaats ik burger-
schap in de publieke ruimte waarin burgers geacht worden een relatie tot 
onbekende anderen vorm te kunnen geven op basis van politiek handelen. 
Dat heeft tot gevolg dat burgerschapsonderwijs zich moet richten op drie 
aspecten: het publieke domein, de onbekende ander en politiek handelen. Voor 
het verzorgen van goed burgerschapsonderwijs - daarmee bedoel ik burger-
schapsonderwijs dat de uniciteit van leerlingen bevordert – dienen leraren 
zich bewust te zijn welke praktische wijsheid nodig is voor 1) participatie in 
het publieke domein; 2) vormgeving van de relatie met onbekende anderen 
en 3) politiek handelen. Deze drie aspecten van goed burgerschap werk ik na-
der uit in paragraaf 3.2. 

15 Nataliteit noemt Arendt (2012) het vermogen van ieder mens om iets nieuws te 
brengen.
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Daar op aansluitend wijd ik een paragraaf aan de consequenties van de drie 
aspecten van goed burgerschap vanuit de theorie van normatieve professio-
nalisering in relatie tot de vormgeving van burgerschapsonderwijs (3.3). Tot 
slot concludeer ik wat er nodig is om goed burgerschapsonderwijs vorm te 
geven (3.4). 

3.2. VISIE OP GOED BURGERSCHAP VANUIT DE THEORIE VAN NORMA
TIEVE PROFESSIONALISERING

Mijn eigen visie op goed burgerschap vanuit de theorie van normatieve pro-
fessionalisering zet ik in deze paragraaf uiteen door in 3.2.1 uit te werken bin-
nen welke ruimte ik burgerschap positioneer, in 3.2.2 op welke relatie bur-
gerschap betrekking heeft en in 3.2.3 wat de aard van burgerschap is. In het 
onderscheid van de drie aspecten van goed burgerschap - de ruimte (publieke 
ruimte), de relatie (onbekende ander) en de aard (politiek) van burgerschap 
- benadruk ik de benodigde praktische wijsheid, omdat dat de sleutel is voor 
een leraar die bij wil dragen aan de uniciteit van leerlingen (zie 2.3 en 2.8).

3.2.1. Publiek domein

De praktische wijsheid om goede keuzes te kunnen maken aangaande het 
publieke domein, vergt inzicht in het begrip ‘publiek domein’. Het publieke 
domein kan volgens Marquant (2004) gedefinieerd worden als een ruimte 
die zich onderscheidt van het privé domein en het domein van de markt. In 
het publieke domein staat rechtvaardigheid centraal, omdat in het publieke 
domein wetten het algemeen belang van – voor elkaar onbekende – mensen 
waarborgen. Het privé domein daarentegen wordt gekenmerkt door een 
wederkerigheid in relaties, omdat de zorg voor bekende anderen centraal 
staat. Het domein van de markt wordt gekenmerkt door het belang van eco-
nomisch gewin, omdat het verhandelen van goederen en diensten centraal 
staat.  

In de publieke ruimte staat dus rechtvaardigheid en het algemeen belang 
centraal. Het publieke domein is een ruimte die bedoeld is voor algemeen ge-
bruik. Dit is cruciaal in het denken over het publieke domein. Het houdt ten 
eerste in dat een persoonlijk belang nooit ten koste mag gaan van het alge-
meen belang. Ten tweede betekent het dat het ieders recht is gebruik te ma-
ken van het publieke domein. In het publieke domein zou daarom geen spra-
ke mogen zijn van persoonlijke willekeur waardoor groepen bevoordeeld of 
benadeeld kunnen worden. 
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Een goede burger moet dus in staat zijn gebruik te maken van het recht aan-
wezig te mogen zijn in het publieke domein zonder dat daarmee het alge-
meen belang wordt geschaad. Het publieke domein is daarmee zowel een fy-
sieke als een niet-fysieke ruimte. De fysieke ruimte van het publieke domein 
is de ruimte die begrensd wordt door staatsgrenzen. Binnen die grenzen gel-
den wetten die de speelruimte van burgers in de publieke ruimte bepalen. De 
niet-fysieke ruimte van het publieke domein betreft de ruimte tussen bur-
gers. De grootte van de niet-fysieke publieke ruimte bepalen burgers zelf en 
is afhankelijk van het gezamenlijke samenlevingsdoel van burgers (Arendt, 
2009). 

Het belang van rechtvaardigheid in het publieke domein is gekoppeld aan 
het streven naar horizontale transcendentie in de samenleving, omdat de di-
verse levensovertuigingen van mensen in de samenleving het recht hebben 
in vrijheid naast elkaar te bestaan om van daaruit het gesprek te voeren over 
het samenlevingsdoel (zie 2.3).  

Het streven naar een rechtvaardige samenleving is niet eenvoudig. Volgens 
de Israëlische filosoof Margalit (2009) is het streven naar een rechtvaardige 
samenleving te hoog gegrepen. Hij is tot de conclusie gekomen dat mensen 
tot op een bepaalde hoogte onrechtvaardigheid kunnen verdragen en die 
ook kunnen incasseren. Zijn constatering is dat mensen geen vernedering 
kunnen verdragen. Daarom heeft Margalit het streven naar een rechtvaardi-
ge samenleving opgegeven en ingeruild voor een streven naar een fatsoen-
lijke samenleving. Daaronder verstaat hij een samenleving waarin instituties 
mensen niet vernederen, maar respecteren. 

Hoewel ik mij kan voorstellen dat Margalit te midden van het uitzichtloze 
Joods-Palestijnse conflict tot deze conclusie komt, ga ik niet mee in zijn voor-
stel om het streven naar een rechtvaardige samenleving op te geven. De ge-
richtheid op een rechtvaardige samenleving zie ik in navolging van Rawls 
(2009) als noodzakelijk om willekeur in de maatschappij te voorkomen waar-
door groepen bevoordeeld of benadeeld zouden kunnen worden. 

Een rechtvaardige samenleving is geen statisch gegeven, maar een rechtvaar-
dige samenleving ontstaat iedere keer opnieuw wanneer de deugden wijs-
heid, moed en matigheid in praktijk worden gebracht (Plato, 2012). Wijsheid 
is erop gericht te kunnen oordelen in specifieke situaties. Een voorwaarde 
daarbij is vrijheid. Dat betekent dat burgers vrij dienen te zijn om tot eigen 
oordeelsafwegingen te komen. Alleen wanneer burgers in vrijheid kiezen 
voor het goede, kunnen ze elkaar in redelijkheid aanspreken op wat goed 
en niet goed is (Blackburn, 2005). Dit aanspreken van elkaar op ‘het goede’ 
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maakt het creëren van een ‘culturele humuslaag’ (zie 2.3) in de samenleving 
mogelijk, omdat existentiële waarden en normen zodoende in relatie ge-
bracht kunnen worden met de wetten van de fysieke publieke ruimte. 

Voor het verbinden van de wetten van de fysieke publieke ruimte met een 
eigen visie op wat goed is om te doen, is phronesis (praktische wijsheid) es-
sentieel. Phronesis beslist immers hoe kennis, in dit geval kennis van wetten, 
ingezet kan worden om ‘het goede leven’ te realiseren (zie 2.3). Het bewust-
zijn van phronesis alleen is echter niet genoeg om tot handelen te komen. Er 
is tevens moed nodig om ‘het goede’ gestalte te geven. Omdat ‘het goede’ niet 
samen hoeft te vallen met het eigen belang is het tevens nodig matigheid te 
kunnen beoefenen, omdat het beoefenen van de deugd ‘matigheid’ de bur-
ger in staat stelt ‘privé wensen te kunnen transformeren in publieke behoef-
ten (Biesta, 2012). Zo doende kunnen burgers een vorm van diepe autonomie 
ontwikkelen, waarbij niet het eigen belang centraal staat, maar het algemeen 
belang (zie 2.3).

Goede burgers zijn daarom vrije mensen die in staat zijn de voorgeschreven 
wetten te verbinden met hun eigen morele kader. De nadruk op de vrijheid 
van de mens in het publieke domein heeft tot gevolg dat de mens niet alleen 
in staat is te oordelen over privé aangelegenheden, maar ook redelijkerwijs 
tot een oordeel kan komen aangaande publieke zaken. Het burger-zijn stijgt 
daarmee uit boven het persoonlijke leven, boven het eigen belang en ver-
bindt zich met het algemeen belang. 

Het beoefenen van goed burgerschap heeft een vrije ruimte nodig waar in 
een gezamenlijk gesprek nagedacht kan worden over het algemeen belang 
in het publieke domein. De school zou bij uitstek zo een plaats kunnen zijn, 
wanneer het recht doet aan de oorspronkelijke betekenis van het woord 
scholè, dat letterlijk ‘vrije ruimte’ betekent. De Grieken, ten tijde van Plato en 
Aristoteles, spraken in de scholè over publieke zaken16. In de scholè werd sa-
men met anderen vrij gedacht en gesproken over de rol van de mens in de 
wereld, als individu en als collectief. In een gezamenlijk onderzoek werden 
de verschillende visies onderzocht. De scholè was een ruimte waar de eigen 
visie geslepen kon worden aan die van anderen (Kessels e.a., 2002). 

16 Een burger kon op die manier zijn bestemming verwezenlijken als redelijk wezen. 
Een persoon die zich alleen met zijn eigen zaken bemoeide werd beschouwd als on-
ontwikkeld en als een idiotès; een ‘niet waarlijk mens’. Een dergelijk persoon liep het 
risico zijn burgerrechten te verliezen.
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Samengevat geldt voor het ontwikkelen van praktische wijsheid ten aanzien 
van het publieke domein dat burgers de vrijheid moeten hebben eigen keu-
zes te maken die het algemeen belang van de samenleving dienen. Het alge-
meen belang is er op gericht dat het er in het publieke domein rechtvaardig 
aan toe gaat. Burgers dienen daarom over wijsheid te beschikken om te kun-
nen oordelen. Daarnaast is er ook moed nodig om het goede niet alleen te be-
denken, maar ook te doen. Tot slot moeten burgers in staat zijn de deugd ‘ma-
tigheid’ te beoefenen om het eigen belang te kunnen transformeren in een 
algemeen belang. De school als vrije ruimte is uitzonderlijk geschikt voor het 
beoefenen van deze deugden, omdat verschillende visies daar aan elkaar ge-
slepen kunnen worden.

3.2.2. Onbekende anderen

Volgens Marquant (2004) wordt het publieke domein gekenmerkt door 
rechtvaardigheid, omdat het algemeen belang van voor elkaar onbekende 
mensen door wetten wordt gewaarborgd. Het publieke domein verschilt 
volgens hem daarom van het privé domein, omdat in het privé domein be-
kende anderen elkaar ontmoeten in het alledaagse leven. De vraag is nu of 
het uitmaakt of een ruimte óók gedeeld wordt met onbekende anderen. 

De relatie met onbekende anderen is voor een ‘goede burger’ niet vanzelf-
sprekend een vredige relatie, omdat ook in het publieke domein er een risi-
co tot geweld bestaat, ondanks de wetten die het algemeen belang waarbor-
gen. Daar de relatie met onbekende anderen nu eenmaal onontkoombaar is 
bij deelname aan het publieke domein, is het voor burgers noodzakelijk zich 
bewust te zijn van de gewelddadige mechanismen er kunnen optreden in 
de relatie tot onbekende anderen. ‘Vreedzame co-existentie is niet iets dat je 
aan spontane ontwikkelingen kunt overlaten’ (Gude, 2016, p. 29). 

Dit mechanisme van gewelddadigheid in relatie tot onbekende anderen is 
onderdeel van een breder filosofisch debat. Ik bespreek drie uiteenlopende 
visies die de reikwijdte van het debat aangeven. Ik begin met de discutabele 
theorie van Han (2012) die beweert dat de onbekende ander geen gevaar van 
buitenaf (meer) is. Vervolgens bespreek ik Girards visie (1986) die wijst op de 
gevaren van het gelijkstellen van onbekende anderen aan jezelf. Als laatste 
voer ik Achterhuis en Koning (2014) op. Zij nemen door de eeuwen heen een 
ontwikkeling waar ten aanzien van de relatie tot onbekende anderen die uit-
gemond is in een ‘vreedzaam gevecht’.

De Duits-Koreaanse filosoof Han (2012) stelt dat op basis van historische ont-
wikkelingen er vanaf het einde van de twintigste eeuw geen onderscheid 
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meer is tussen onbekende en bekende anderen. Nu gaat het mij niet zozeer 
om de argumentatie die hij opvoert om tot die conclusie te komen, maar 
veel meer om zijn conclusie dat er tegenwoordig geen onderscheid meer is 
tussen bekende en onbekende anderen. Volgens Han zagen mensen vroeger 
al het onbekende en vreemde als een gevaar. Hij trekt daarbij de vergelijking 
met het lichaam. Het lichaam stoot alles wat anders is af, of kapselt het in. Zo 
werd vroeger met het vreemde, de onbekende ander, op een zelfde wijze om-
gegaan als het lichaam omgaat met vreemde cellen. Het vreemde moest uit-
gestoten of ingekapseld worden. Han stelt dat destijds het immuunsysteem 
ten opzichte van het vreemde, de onbekende ander, nog prima werkte. Sinds 
enkele decades is volgens hem echter niets meer hetzelfde, alles is anders en 
vreemd; de ontmoeting met het vreemde en de onbekende ander zijn geen 
uitzondering meer. Het vreemde hoeft daarom niet meer te worden afgesto-
ten of te worden ingekapseld, want het vreemde maakt niet meer ziek. De 
mensheid is zogezegd immuun geworden voor het vreemde. Ook de zogehe-
ten immigrant is in de ogen van Han inmiddels geen uitgesproken vreemde 
meer die gevaarlijk zou zijn. Immigranten of vluchtelingen, zo stelt Han, zijn 
als een inenting geworden: ze zijn ons eigen geworden. Het vreemde is zo-
doende niet meer van virale, maar van neurale aard geworden. Het gevecht 
is daarmee niet meer tussen mensen, maar in mensen zelf17. Han komt tot de 
conclusie dat we de onbekende ander in de samenleving tegenwoordig niet 
meer als gevaarlijk beschouwen, maar als een gelijke. 

Als Han het bij het juiste eind heeft, betekent dat dan dat deze veronderstel-
de gelijkheid niet meer tot uitstoting leidt, maar tot een vredige en recht-
vaardige samenleving? Volgens Girard (1986) niet, omdat hij er namelijk 
vanuit gaat dat gelijkheid juist tot een toename van geweld leidt vanwege de 
mimetische begeerte. De mimetische begeerte houdt in dat mensen elkaars 
begeerte begeren, omdat de mens de verlangens van anderen kopieert. De 
mens wil datgene wat de ander heeft. Dat betekent dat hoe meer wij gelijk 
zijn aan elkaar, hoe meer wij in staat zijn te vechten voor datgene wat ge-
zamenlijk begeerd wordt. In de reclamewereld wordt dankbaar van deze 
menselijke eigenschap gebruik gemaakt. Als George Clooney bijvoorbeeld 
Nespresso drinkt, dan ‘wil’ de rest van de wereld ook Nespresso drinken. 

17 De theorie van Han sluit aan bij de theorie van theoloog Manuela Kalsky (2012), die 
stelt dat vanwege de religieuze pluriformiteit in de samenleving mensen meer en 
meer multireligieus zijn, omdat de verschillende religies verinnerlijkt raken. De ver-
schillende religies zijn stemmen geworden in mensen zelf, waardoor er sprake is van 
een multiple religious belonging.
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Deze mimetische begeerte kan tot gevolg hebben dat Nederlanders van bui-
tenlandse afkomst op een gegeven moment dezelfde standaarden willen als 
de autochtone inwoners van een land. Hoe gelijker de Nederlanders van bui-
tenlandse afkomst en de autochtonen worden aan elkaar, des te meer kans er 
is dat de Nederlanders van buitenlandse afkomst gaan strijden voor dezelfde 
expliciete rechten, vrijheden en eigendommen als de autochtone mensen 
hebben. 

Hoe kunnen Achterhuis en Koning (2014) dan beweren dat de mensheid 
door de eeuwen heen over het algemeen toch vreedzamer is geworden en 
niet ten onder is gegaan aan jaloezie en wraak, ondanks de menselijke eigen-
schap van mimetische begeerte? Achterhuis en Koning denken dat door de 
tijd heen de mensheid geleidelijk heeft leren omgaan met het vreemde en 
daarmee heeft leren omgaan met de onbekende ander. Zij wijzen daarbij 
nadrukkelijk op het aandeel van de sport daarin. Sport, de wedstrijd, waar 
ook de Grieken al verzot op waren, heeft de mensheid getraind om ‘verlies 
te kunnen nemen en vreedzaam te kunnen vechten’ in het publieke domein. 
Achterhuis en Koning denken echter niet met Fukuyama (1992, 2006) dat we 
nu aan het einde zijn van de gewelddadige geschiedenis, omdat het instinct 
vijanden om ons heen te zien, nog diep in ons zit. Het is een oude overle-
vingsstrategie die bijna instinctief is geworden; daar moeten we ons bewust 
van zijn. 

Het instinctief handelen in relatie tot de onbekende ander kan dus een ge-
vaar inhouden, omdat we daarmee de onbekende ander als vijand waarne-
men. De vraag blijft staan welke specifieke praktische wijsheid nodig is om 
de relatie met de onbekende ander vorm te geven. Met andere woorden, wel-
ke verantwoordelijkheid hebben burgers in relatie tot elkaar? In dit debat 
kan een aantal posities worden onderscheiden, namelijk van Levinas (1961, 
2012), Margalit (2006) en Ricoeur (1994). 

Volgens Levinas (1961, 2012) is de mens altijd voor ‘ieder ander’ verantwoor-
delijk, maar moet die verantwoordelijkheid niet als wederkerig worden op-
gevat. Hij ziet de relatie tot ‘de ander’ als een ethische relatie die niet weder-
kerig is, omdat de relatie tot de ander geen keuze is, maar inherent is aan het 
menszijn. De relatie tot de ander is volgens Levinas daarmee een relatie van 
verantwoordelijkheid die zonder begin en einde is. Levinas doet geen uit-
spraken over de inhoud van deze verantwoordelijkheid, of over hoe mensen 
hun verantwoordelijkheid zouden moeten invullen. Hij spreekt wel over de 
derde ander die in de maatschappij aanwezig is, aan wie een ieder door we-
derzijdse rechten en plichten gelijk is. Levinas stelt echter dat voorafgaand 
aan deze gelijkheid de verantwoordelijkheid van mens tot mens gaat, een 
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verantwoordelijkheid die oneindig is. Deze oneindigheid houdt in dat de 
verantwoordelijkheid voor mensen niet te begrenzen valt. De begrenzing 
van de verantwoordelijkheid van mensen wordt enkel begrensd doordat er 
meerde anderen zijn (Duyndam, 2007). 

Levinas maakt voor wat betreft de verantwoordelijkheid van mensen jegens 
elkaar inhoudelijk geen onderscheid tussen bekende en onbekende anderen. 
Margalit (2006) doet dat wel. Hij noemt de relatie met bekende anderen – 
met wie het leven direct wordt vormgegeven – een sterke relatie. Een sterke 
relatie beschouwt hij als een ethische relatie, omdat het daarin draait om we-
derkerige zorg. De relatie die de mens heeft ten opzichte van de mensheid 
in het algemeen, de onbekende anderen, noemt Margalit een zwakke relatie. 
Deze zwakke relatie ziet hij als een morele relatie, omdat het in die relatie om 
principes gaat en niet om zorg voor elkaar. 

Ricoeur (1994) maakt net als Margalit onderscheid tussen bekende en on-
bekende anderen en ziet de aard van verantwoordelijkheid daarbij verschil-
lend. Voor het bepalen van de aard van verantwoordelijkheid heeft Ricoeur 
een ethisch beraad ontwikkeld. Op basis daarvan kunnen keuzes worden ge-
maakt in concrete situaties. De ethiek van Ricoeur wordt daarom ook wel ‘si-
tuatie-ethiek’ genoemd. De situatie-ethiek van Ricoeur wil een brug slaan tus-
sen de deugdethiek van Aristoteles, die inhoudelijk gericht is op ‘het goede’, 
en de plichtethiek van Kant, die procedureel gericht is op ‘het universeel juis-
te’ (De Groot, 2006). Anders gezegd, Ricoeur laat het goede door de zeef van 
het juiste gaan om tot praktische wijsheid te komen (zie tabel 1 waarin ik dit 
schematisch heb weergegeven). Hij gaat daarbij uit van de tragiek van het le-
ven, waarbinnen morele keuzes moeten worden gemaakt. Hij beschouwt het 
kwaad dat de mensheid overvalt als iets onbegrijpelijks. Het goede ziet hij als 
iets dat altijd aanwezig is in de vorm van een uitnodiging. Ricoeur vindt dat 
de mens de uitnodiging tot het goede moet aangrijpen als een ethisch stre-
ven, omdat de mens anders onderworpen is aan de tragiek van het leven. Om 
bij het ethisch streven te bepalen wat het goede is om te doen, stelt Ricoeur 
zichzelf de volgende vraag: Kan ik mijn doen en laten rechtvaardigen tegen-
over 1) mijzelf, 2) mensen met wie ik in relatie sta (bekende anderen) en 3) de 
maatschappij (onbekende anderen) waarin ik leef met al haar instituties. 

Door het ethische te verbinden met het morele, heeft Ricoeur in zijn werk de 
ontwikkeling van de mens op het oog. Voor Ricoeur gaat het namelijk bij het 
ethische om de eigenwaarde van de mens in het streven naar het goede leven. 
Bij de moraal gaat het hem om het zelf-respect van de mens om op een kri-
tisch moment in het streven naar het goede leven een verantwoorde keuze 
te kunnen maken. Het morele ziet Ricoeur daarmee als een kritisch moment 
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in het streven naar het goede leven, waarvoor praktische wijsheid, phronesis, 
nodig is. Met de verbinding die Ricoeur maakt tussen het ethische en het 
morele ontwikkelt hij een hermeneutiek van het zelf. Ricoeur gaat er met 
Aristoteles vanuit dat het zelf, de mens, in zijn handelen streeft naar het goe-
de leven. Dat noemt hij het ethische. Het morele gaat over het verplichte in 
het handelen. Het handelen moet volgens Ricoeur namelijk overeenkomen, 
en niet in strijd zijn, met universele normen. 

De ethiek van Ricoeur is gebaseerd op drie uitgangspunten. Ten eerste vindt 
hij dat ethiek het primaat heeft over moraal. Ten tweede ziet hij de noodzaak 
om het ethisch streven tegen het licht van de moraal te houden om tot prak-
tische wijsheid te komen. Ten derde benadrukt hij de geldigheid om van de 
norm terug te kunnen keren naar het ethisch streven, wanneer de norm in 
de praktijk tot een impasse leidt. Op basis van het derde uitgangspunt wordt 
praktische wijsheid een heen-en-weer-bewegen, een constante (her)evaluatie 
die afhankelijk is van de situatie.  

Het ethisch beraad van Ricoeur (zie tabel 1) maakt het proces inzichtelijk 
hoe praktische wijsheid tot stand komt in de relatie tot zichzelf, de bekende 
ander en de onbekende ander. Wanneer Ricoeur zich afvraagt wat het goede 
leven in relatie tot zichzelf betekent, beoogt hij de eigenwaarde en zelfach-
ting van de mens. De mens moet in vrijheid kunnen kiezen, omdat de mens 
autonoom is. Deze autonomie is universeel geldend voor de mensheid. 
Zelfachting moet zich daarom kritisch verhouden tot de norm van autono-
mie. Dat levert de praktische wijsheid van bedachtzaamheid ten opzichte van 
de tragiek van het leven op en vastberadenheid ten aanzien van het vormge-
ven aan het goede leven. 

Het streven naar het goede leven met bekende anderen ziet Ricoeur, net als 
Margalit en Marquant, vorm krijgen in de wederkerige zorg die mensen voor 
elkaar hebben, waarbij respect de norm is. De praktische wijsheid in het stre-
ven naar het goede leven met bekende anderen blijkt wanneer zorgzaamheid 
zich kritisch kan verhouden ten opzichte van respect. Volgens Ricoeur is de 
praktische wijsheid dan vervolgens ‘beschikbaarheid’. Met beschikbaarheid 
wordt duidelijk wat bekende anderen van elkaar kunnen verwachten. 
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Tabel 1: Ethisch beraad van Ricoeur om tot praktische wijsheid te komen in de relatie tot 
zichzelf, de bekende ander en de onbekende ander, door het goede af te zetten tegen het 
juiste.

Streven naar … Het goede leven Met en voor anderen In rechtvaardige 
instituties

In relatie tot … 

Afwegen van … 

Het zelf Bekende ander Onbekende ander

HET GOEDE

Ik wil …

Zelfachting Zorgzaamheid Gelijkwaardigheid 

HET JUISTE

Ik moet …

Autonomie Respect Rechtvaardigheid 

HET WIJZE

Ik vind …

Bedachtzaamheid en 
vastberadenheid

Beschikbaarheid Redelijkheid (billijkheid) 

 
In het streven naar het goede leven met onbekende anderen staat bij Ricoeur 
het gevoel van rechtvaardigheid centraal. Dit gevoel van rechtvaardigheid 
stoelt op het principe van gelijkwaardigheid. Het principe van gelijkwaardig-
heid beoogt geen gelijke verdeling van lusten en lasten voor een ieder, maar 
beoogt een proportionele gelijkheid, ook wel verdelende rechtvaardigheid 
genoemd. Het duidt op een verdeling naar draagkracht, waardoor onbeken-
den als gelijkwaardig worden beschouwd. Het gevoel van rechtvaardigheid 
moet zich kritisch kunnen verhouden tot formele rechtvaardigheid, dat be-
schreven staat in de rechten van de mens. De praktische wijsheid die dit op 
moet leveren is redelijkheid en billijkheid, omdat er een afweging is gemaakt 
tussen de principes van gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid.

Dit leidt ertoe dat, wanneer we de onbekende ander als fundamenteel ge-
lijkwaardig beschouwen, we ons moeten willen verplaatsen in ‘de onbeken-
de ander’ om de situatie waarin de onbekende ander verkeert te begrijpen. 
Arendt (2009) ziet ‘het kunnen begrijpen van de ander’ als een continue pro-
ces waarmee de mens zich kan verzoenen met de werkelijkheid. Om de an-
der te begrijpen moet de mens volgens Arendt kunnen ‘visiteren’. Zij bedoelt 
daarmee dat een individu kan denken over een plaats waar hij niet fysiek aan-
wezig is. Visiteren kan door middel van verbeelding en is een vorm van me-
tareflectie, omdat het een overdenken van eigen gedachten is in een verhaal 
dat sterk verschilt van het eigen verhaal. Biesta (2015) ziet ‘visiteren’ daarom 
als een alternatief voor empathie. Empathie vraagt te kunnen kijken door de 
ogen van een ander, wat de gesitueerdheid van de ander te kort doet, omdat 

Blaauwendraad 17x24 vs3.indd   59 29-01-18   14:27



60

het onmogelijk is door de ogen van een ander te kijken en ook omdat het on-
mogelijk is te voelen wat een ander voelt. Het is wel mogelijk, wat Arendt met 
visiteren beoogt, om met eigen ogen naar de situatie van de ander te kijken 
en vandaaruit tot begrip voor de ander te komen. Waar empathie een face-to-
face relatie veronderstelt om de ander aan te kunnen voelen, maakt visiteren 
het mogelijk om tot begrip te komen van de situatie van de abstracte relatie 
met de onbekende ander. 

Omdat de relatie met de onbekende ander geen concrete face-to-face relatie is, 
maar een abstracte relatie is van mensen die elkaar niet fysiek ontmoeten, ont-
stijgt het de face-to-face relatie met bekende anderen (Ricoeur, 1994). Om deze 
abstracte relatie vorm te kunnen geven zijn, naast het kunnen visiteren, ook 
politieke vaardigheden nodig, zoals argumenteren, discussiëren en onderhan-
delen. Deze vaardigheden maken het mogelijk om de verdelende rechtvaardig-
heid in het publieke domein met onbekende anderen vorm te kunnen geven. 

Omdat in mijn visie van goed burgerschap de abstracte relatie tot onbekende 
anderen in het publieke domein centraal staat, beschouw ik de school niet 
als een mini- of embryonale samenleving. Dewey (1916, 2009; 2011) heeft de 
term embryonale samenleving gebruikt om aan te tonen dat een school een 
plaats kan zijn waar democratie geoefend wordt, zonder politieke of econo-
mische druk. Hij wilde daarmee het inzicht bevorderen dat mensen die met 
elkaar samenleven van elkaar afhankelijk zijn en daardoor met elkaar moe-
ten leren afstemmen. Op een school kunnen leerlingen echter niet daad-
werkelijk leren vormgeven aan een relatie met onbekende anderen omdat 
de ruimte van de school niet gelijk is aan het publieke domein. Wel kunnen 
leerlingen op school zich oefenen in karaktervorming als een deugdenbena-
dering door hun eigen visie op de mens in de wereld, als individu en als col-
lectief te slijpen aan die van anderen. 

Wil burgerschap in het onderwijs bijdragen aan de bevordering van de uni-
citeit van leerlingen door het ontwikkelen van praktische wijsheid ten aan-
zien van het publieke domein en de relatie tot onbekende anderen, dan is 
het nodig de school als scholè te beschouwen (zie 3.2.1) en niet als embryonale 
of minisamenleving. De school is namelijk wezenlijk iets anders dan de sa-
menleving, omdat het niet de relatie met onbekende anderen in het publie-
ke domein betreft. De school beschouwen als scholè maakt dat leerlingen in 
vrijheid en verscheidenheid kunnen oefenen in oordeelsvorming over zaken 
aangaande het publieke domein. 

Samenvattend geldt voor de relatie tot de onbekende ander dat burgers hun 
gevoel van rechtvaardigheid (gelijkwaardigheid) kritisch tegen het licht van 
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formele rechtvaardigheid (universele regels) kunnen houden. Dat resulteert 
in een praktische wijsheid die gekenmerkt wordt door redelijkheid en bil-
lijkheid in de relatie met onbekende anderen, waardoor willekeur en geweld 
worden voorkomen. Voor het vormgeven van die praktische wijsheid zijn po-
litieke vaardigheden nodig. 

3.2.3. Politiek 

Deze paragraaf gaat in op de vraag welke praktische wijsheid nodig is om als 
subject politiek18 te kunnen handelen. Daarvoor leg ik eerst uit wat Biesta 
(2015) onder politiek verstaat en beschrijf ik vervolgens waarin mijn visie 
op politiek met die van Biesta overeenkomt en waarin die verschilt. Tot slot 
werk ik uit hoe politiek op basis van mijn visie vormgegeven zou moeten 
worden in het burgerschapsonderwijs. 

Biesta (2015) ziet politiek als een synoniem voor het proces van subjectifi-
catie, waarbij vrijheid en verantwoordelijkheid centrale begrippen zijn (zie 
2.4). Hij acht het noodzakelijk politiek als een proces van vrijheid en ver-
antwoordelijkheid te zien, omdat instituties en systemen, en daarmee ook 
een staat, gericht zijn op controle van wat mensen doen en denken. Daarom 
maakt Biesta een onderscheid tussen ‘ware participatie’ en ‘participatie’. 
Bij ‘ware participatie’ hebben alle burgers weet van het gemeenschappelijk 
doel van de samenleving en hebben ze daar allen een belang en keuze in. 
‘Participatie’ zet Biesta neer als een vorm van stille ideologie (zie 1.3), omdat 
het volgens hem bij ‘participatie’ alleen gaat om het bijdragen aan het doel 
van de samenleving zonder dat burgers daar een belang en keuze in hebben. 

Omdat Biesta politiek ziet als een proces van subjectificatie, wordt slechts 
één kant van subject-wording belicht. Biesta heeft bij politiek weinig aan-
dacht voor het socialiserende aspect van subject-wording. In het vorige 
hoofdstuk heb ik beschreven dat ik socialisatie samen met subjectificatie als 
de twee elementen van subject-wording van de mens zie. De mens als subject 
is namelijk enerzijds ‘onderworpen aan’ de werkelijkheid, en anderzijds ‘ver-
schijnt het subject in de wereld en geeft zo vorm aan die wereld’ (zie 2.4). Ik 
beschouw politiek daarom, in tegenstelling tot Biesta, niet alleen als een pro-
ces van subjectificatie, maar als het volledige proces van subject-wording. In 
paragraaf 2.4 heb ik aan de hand van Althusser (1971), Foucault (1982, 1997 en 
Arendt (2009) betoogt dat het proces van subject-wording naast een proces 

18 Politiek stamt af van het Latijnse woord polīticus wat zoveel betekent als ‘betref-
fende staat en burgers’. Het Latijnse woord is weer ontleend aan het Griekse woord 
polītikós’, dat  een afleiding is van pólis ‘stad’.
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van subjectificatie ook een proces van socialisatie inhoudt. Vanuit de wijsge-
rige pedagogiek zou ik een parallelle betoogtrant op kunnen zetten langs de 
lijn van Vygotsky (1929), Langeveld (1979), Van Oers & Wardekker (1993) en 
Miedema (2009). Zij stellen dat de vorming van leerlingen altijd binnen een 
cultuur plaats vindt en daarom daar niet los van gemaakt moet worden.   

Het proces van socialisatie heeft ten eerste betrekking op de norm van de 
gestelde kaders in de publieke ruimte die vastgelegd zijn in wetten en ver-
dragen en ten tweede op de verhalen van de cultuur. Socialisatie is, naast 
subjectificatie, van belang voor de vrijheid en de persoonlijke ontwikkeling 
van het subject. De vrijheid van het subject kan namelijk alleen maar binnen 
structuren en kaders verschijnen. Ik baseer mij daarvoor op Arendt (1994) en 
Ricoeur (1994). Arendt stelt dat de vrijheid van de mens alleen maar kan ver-
schijnen in een publieke ruimte met instituties. Die instituties vormen vol-
gens Ricoeur de structuur voor het samenleven in een historische gemeen-
schap die gericht is op alle mensen. Niet dat instituties te reduceren zijn tot 
persoonlijke relaties, maar ze zijn daar wel uit opgebouwd. Instituties heb-
ben volgens Ricoeur twee kenmerken. Het eerste kenmerk is die van geza-
menlijk politiek handelen. Dit gezamenlijk politiek handelen ziet hij als de 
basis onder institutionele structuren. Het tweede kenmerk is die van plura-
liteit. Pluraliteit beschouwt Ricoeur als de basis onder een institutionele cul-
tuur en is van belang om in vrijheid de dialectiek tussen ‘het zelf’ en ‘de an-
der-dan-het-zelf’ vorm te kunnen geven. Ricoeur vindt met Arendt dat onze 
vrijheid en subjectiviteit niet buiten het web van pluraliteit te vinden zijn; ze 
kunnen er alleen binnen bestaan. 

Ten tweede draagt het proces van socialisatie bij aan de persoonlijke ontwik-
keling van een subject, omdat volgens Ricoeur de persoonlijke ontwikkeling 
plaatsvindt in samenhang met ‘de verhalen uit een cultuur’. Binnen een cul-
tuur zijn er namelijk verhalen en geschiedenissen die elkaar worden verteld. 
Ricoeur duidt op verhalen waarin actoren aanwezig zijn die op een speci-
fieke wijze handelen dat invloed heeft op anderen. Deze verhalen vertellen 
volgens Ricoeur niet alleen over het leven, of imiteren niet alleen het leven, 
maar ze zijn ook onderdeel van het leven. Daardoor kan betekenisgeving 
plaatsvinden door deelname aan het gezamenlijke leven binnen een cultuur 
en spelen verhalen en tradities een belangrijke rol in de persoonlijke ont-
wikkeling, in het subject-worden (Miedema, 2009). Het subject leert zichzelf 
en anderen door die verhalen begrijpen en kan zodoende door verhalen het 
leven ordenen. Omdat verhalen nooit ethisch neutraal zijn, fungeren zij ook 
als oefeningen in praktische wijsheid. Verhalen zijn zodoende gedachtenex-
perimenten die het gebied van goed en kwaad kunnen verkennen. 
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Dat verhalen kunnen dienen als gedachtenexperimenten die het gebied 
van goed en kwaad kunnen verkennen is wat mij betreft een belangrijke no-
tie voor het burgerschapsonderwijs, omdat het noodzakelijk is om in het 
publieke domein het goede van het kwade te kunnen onderscheiden en de 
moed op te kunnen brengen om het goede ook vorm te geven (zie 3.2.1). De 
verhalen die bijvoorbeeld in het onderwijs aan de orde komen bij de vakken 
geschiedenis en nieuwsbegrip kunnen als zodanig worden aangewend. 

Voor de vormgeving van het proces van subjectificatie in het burgerschaps-
onderwijs is het nodig dat leerlingen voortdurend uitgenodigd worden de 
‘bestaande orde’ te bevragen evenals dat de leraar voortdurend uitgenodigd 
wordt zijn leerlingen te bevragen op de vooronderstellingen en consequen-
ties van hun meningen. Biesta (2012) noemt dat ‘de pedagogiek van de onder-
breking’. De pedagogiek van de onderbreking beoogt het openbreken van 
stille ideologie. Zij maakt ruimte voor het subject om in vrijheid de bestaan-
de orde te bevragen op vanzelfsprekendheden. De pedagogiek van de onder-
breking en het proces van subjectificatie gaan derhalve hand in hand in het 
onderwijs. Zonder aandacht voor subjectificatie is het onderwijs niets meer 
dan een instrument voor sociale reproductie. 

Om het onderwijs geen instrument van sociale reproductie te laten zijn, pleit 
Biesta (2015) voor de notie van transcendentie in het lesgeven19. Daarmee be-
doelt hij dat lesgeven iets moet toevoegen, iets van buitenaf moet zijn en niet 
slechts het bestaande moet bevestigen. Lesgeven ziet hij daarom als een gift 
van de leraar aan leerlingen. Het is daarbij niet de bedoeling dat de gever gaat 
uitleggen wat de ontvangers van de gift moeten ‘vinden’. Zo is volgens Biesta 
‘een leraar die wil uitleggen’ het grootste obstakel in het proces van subjec-
tificatie. Uitleggen stompt volgens hem namelijk af, of maakt dom. Hij pleit 
voor het onophoudelijke oefenen van vrijheid in het onderwijs, door de leer-
lingen voortdurend te bevragen op: wat zie je, wat denk je, wat doe je ermee?

De nadruk op het onophoudelijk oefenen van vrijheid in het proces van sub-
jectificatie is noodzakelijk, omdat alleen vanuit vrijheid ingegaan kan wor-
den op een moreel appel. Iedere keer wanneer er een moreel appel op de 
mens wordt gedaan, heeft hij de vrijheid en de gelegenheid om te verschij-
nen als een uniciteit (zie 2.1 en 3.1). Dat wil zeggen dat hij onvervangbaar is 
door iemand anders in de betreffende situatie, omdat de verantwoordelijk-

19 Biesta sluit met zijn notie voor transcendentie in het lesgeven aan bij reeds bestaande 
pedagogische opvattingen. Dewey (1916) sprak bijvoorbeeld al over ‘renewal  of life by 
transmission’. Ook bij Miedema (2001) is die opvatting terug te vinden in zijn begrip 
van de ‘toe-eigening’ van de lesstof door leerlingen.
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heid van een mens niet overdraagbaar is. Het appel dat wordt gedaan op de 
mens vraagt namelijk om een persoonlijk antwoord, waarmee hij zijn verant-
woordelijkheid vorm kan geven (zie 2.4). Subjectificatie is daarmee een ge-
beurtenis, iets wat de mens in een specifieke situatie voortbrengt. Daardoor 
wordt moraliteit mogelijk, omdat in iedere specifieke situatie de mogelijk-
heid geboden wordt te kiezen voor het goede of niet (Biesta, 2015). 

Het is daarmee dus niet zo dat de samenleving een common ground als voor-
waarde nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Integendeel, de plura-
liteit van de samenleving maakt het mogelijk om tezamen in iedere nieuwe 
situatie te kiezen voor het scheppen van een gezamenlijke wereld. Arendt 
(2009) stelt dan ook vast dat pluraliteit de conditie is voor menselijk hande-
len. Als pluraliteit namelijk niet de conditie zou zijn, dan zou het betekenen 
dat de mens de ander niet als uniek wezen zou beschouwen, maar als een 
wezen die hetzelfde zou zijn als hijzelf. Daarmee wordt de ander zijn vrijheid 
ontnomen en als gevolg daarvan ontneemt de mens ook zichzelf de vrijheid 
om te handelen. De mens heeft deze vrijheid nodig om de nataliteit, het ver-
mogen van ieder mens om iets nieuws te brengen, vorm te geven. 

Bij het politieke aspect draait het samengevat om subject-wording. Een sub-
ject-wording die moraliteit en het aangaan van een relatie met onbekende an-
deren mogelijk maakt. Subject-wording vindt zowel plaats in het proces van 
socialisatie als in het proces van subjectificatie. In het proces van socialisatie 
staat de kunst van onderwerping centraal. Dat betekent dat in het burger-
schapsonderwijs aandacht besteed dient te worden aan de invoeging van leer-
lingen in de bestaande orde door kennis van bestaande kaders over te dragen 
en door de verhalen uit de cultuur aan te bieden als gedachtenexperimenten 
die het gebied van goed en kwaad verkennen. In het proces van subjectificatie 
staat de kunst van onderbreking en verschijning centraal. In de kunst van on-
derbreking is het mogelijk de bestaande orde continue te bevragen en open 
te breken. Door de kunst van onderbreking is het mogelijk om het proces van 
verschijnen vorm te geven, omdat de kunst van verschijning expliciet gaat 
over het handelen in vrijheid, uniciteit en verantwoordelijkheid.

3.3. GOED BURGERSCHAP EN VIRTUOSITEIT IN HET ONDERWIJS

Op deze plaats wil ik stil staan bij de implicaties van de voorgaande para-
grafen voor goed burgerschapsonderwijs. Goed onderwijs, en daarmee ook 
burgerschapsonderwijs, draagt bij aan de vrijheid en verantwoordelijkheid 
(uniciteit) van leerlingen, zo stelde ik in het vorige hoofdstuk (zie 2.4). Het 
belang daarvan is dat leerlingen vanuit hun uniciteit in staat zijn tot prak-
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tische wijsheid te komen. Onder praktische wijsheid versta ik een bepaalde 
vorm van virtuositeit van een subject om in situaties die zich aandienen te 
kunnen oordelen. Virtuositeit beschouw ik als het vermogen om ‘waarden 
gebaseerd’ (virtue-based) te oordelen en handelen in een specifieke situatie. 
Praktische wijsheid beschouw ik daarom niet als een pakket van kennis en 
vaardigheden. Het kan daarom niet als een concept worden aangeleerd, om-
dat ‘het goede’ in iedere situatie een andere afweging vergt. 

Goed (burgerschaps)onderwijs gaat voor mij daarom over virtuositeit en is 
daarmee een kunst en geen wetenschap. Een goede kunstenaar is immers een 
virtuoos; iemand die een eigen kleur kan geven aan de techniek. Een virtuoos 
oefent veel om technische kennis en vaardigheden perfect onder de knie te 
krijgen. Dat alleen maakt een kunstenaar echter nog geen virtuoos. Daarvoor 
moet een kunstenaar ook de praktische wijsheid bezitten, om af te kunnen 
stemmen met anderen en om te kunnen oordelen wat goed is om te doen in 
een specifieke situatie. Praktische wijsheid en virtuositeit hebben elkaar no-
dig, het één kan niet zonder het ander. 

Goed (burgerschaps)onderwijs gaat zowel over techniek (technè) als over 
praktische wijsheid (phronèsis). De technische kant van het burgerschaps-
onderwijs richt zich op ‘hoe weet ik wat goed is in de relatie tot onbekende 
anderen in het publieke domein’ en de praktische wijsheid richt zich op het 
oordeelsvermogen om in een specifieke situatie te kunnen bepalen ‘wat goed 
is om te doen’. De techniek zou daarbij ondergeschikt moeten zijn aan de 
praktische wijsheid (Biesta, 2015). 

Virtuositeit kan versterkt worden door het observeren en het bestuderen van 
de virtuositeit van anderen. Door de virtuositeit van anderen te bestuderen 
kan gekeken worden hoe virtuositeit belichaamd is geraakt in personen. 
Virtuositeit is namelijk iets dat met de tijd ingeoefend raakt (Biesta, 2015). De 
tijd maakt dat er meer ervaringen zijn waarin praktische wijsheid geoefend 
kan worden. Dat haakt aan bij Ricoeur die zegt dat het verhaal door de tijd 
zijn voltooiing krijgt in de ervaring van de mens tijdens zijn leven (1994, pag. 
39-40). In het onderwijs zou daarom aandacht besteed moeten worden aan 
voorbeelden van virtuositeit van goede burgers, bijvoorbeeld: ‘Wat maakte 
Gandhi tot een goede burger?’.

Goed onderwijs vergt, samengevat, virtuositeit. Het gaat niet alleen om ken-
nis en vaardigheden, maar ook om wijsheid zodat kennis en vaardigheden 
in iedere afzonderlijke situatie goed in gezet kunnen worden. Dat geldt ook 
voor burgerschapsonderwijs, goed burgerschap zou dan een vorm van virtu-
oos burgerschap zijn. 
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Goed burgerschapsonderwijs betekent dan ten eerste dat leerlingen kennis 
en vaardigheden op moeten doen ten aanzien van het publieke domein en 
de onbekende ander. Deze kennis en vaardigheden van burgerschap zijn een 
invulling van het kwalificatiedoel van onderwijs (zie 2.4) en zijn essentieel 
voor ‘ware participatie’ in de samenleving (zie 3.2.3). 

Ten tweede moeten leerlingen in het kader van subject-wording in de gele-
genheid worden gesteld te kunnen oefenen in praktische wijsheid. Daarom 
moeten de verhalen uit de cultuur verteld worden als oefeningen in prakti-
sche wijsheid. De historische en huidige verhalen uit de cultuur fungeren 
namelijk als gedachtenexperimenten die het gebied van goed en kwaad kun-
nen verkennen (zie 3.2.3), bijvoorbeeld: ‘Zou jij dezelfde keuze als Koningin 
Wilhelmina hebben gemaakt in 1940 om met het gezin naar Londen te vluch-
ten? Wat zijn je afwegingen daarbij?’, of ‘Wat vind jij goed en niet goed aan 
het bed-bad-brood-akkoord20 in 2015 en waarom vind jij dat?’. 

Het vertellen van de verhalen uit de cultuur is onderdeel van het socialisa-
tiedoel en het oefenen in praktische wijsheid is onderdeel van het subjecti-
ficatiedoel in het burgerschapsonderwijs. Om het subjectificatiedoel binnen 
het onderwijs goed vorm te geven moet er ruimte gecreëerd worden voor de 
ontwikkeling van het oordeelsvermogen van leerlingen. Door leerlingen te 
vertellen hoe ze hun visie op ‘het goede’ kritisch tegen het licht van ‘het juis-
te’ kunnen houden, leren ze hoe ze tot praktische wijsheid kunnen komen 
in een specifieke situatie, door het stellen van de vragen: wat wil ik (gericht 
op het goede)?, wat moet ik (gericht op het universeel juiste)? en wat vind ik 
(gericht op praktische wijsheid)? (zie 3.2.2). Oordeelsvermogen kan namelijk 
niet uit boeken worden geleerd, maar moet ontwikkeld worden door daad-
werkelijk oordelen te vellen. 

3.4. SAMENVATTING EN CONCLUSIE 

In dit hoofdstuk heb ik een antwoord geformuleerd op de vraag wat goed 
burgerschap betekent vanuit de theorie van normatieve professionalisering. 
Het is een visie op goed burgerschap die zich onderscheid van andere visies 
op goed burgerschap in het onderwijs. Het onderscheidende in de door mij 
geformuleerde visie ten opzichte van de andere vier visies betreft met name 
de gerichtheid tot onbekende anderen in het publieke domein en hoe die 
vorm zou moeten krijgen in het burgerschapsonderwijs zodat de uniciteit 
van leerlingen wordt bevorderd. Die andere visies op goed burgerschap in 

20 Een akkoord dat gaat over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. 

Blaauwendraad 17x24 vs3.indd   66 29-01-18   14:27



67

het onderwijs richten zich respectievelijk op socialisatie, autonomie, demo-
cratie en inclusiviteit (zie 3.1). Specifiek heb ik gekeken wat ervoor nodig is 
om praktische wijsheid te ontwikkelen voor het politiek handelen in het pu-
blieke domein in relatie tot onbekende anderen. 

Ik stel daarmee vast dat goed burgerschap in het onderwijs in relatie staat tot 
een visie op het publieke domein, de onbekende ander en politiek handelen. 
Deze drie aspecten van goed burgerschap bevatten een aantal kernpunten 
die uiteen vallen in elementen, zoals ik die in paragraaf 3.3 heb beschreven. 
Deze elementen hebben op hun beurt een eigen concretisering met betrek-
king tot het vormgeven van burgerschapsonderwijs. Hieronder geef ik dat 
schematisch weer in Tabel 2, met daarbij een korte beschrijving. 

Tabel 2: De conclusies van dit hoofdstuk: aspecten en concretisering van goed burgerschap in 
het onderwijs.

Aspecten 
van goed 
burgerschap

Kernpunten van de 
aspecten van goed 
burgerschap

Elementen van de 
aspecten van goed 
burgerschap

Concretisering van goed 
burgerschap in het 
onderwijs

Publieke domein Rechtvaardige 
samenleving

1. Wijsheid

2. Moed

3. Matigheid

1. Kunnen oordelen over 
goed en fout

2. Durf om het goede te 
doen

3. Algemeen boven eigen 
belang kunnen zetten

Onbekende 
ander

Principes en 
vaardigheden

1. Gelijkheid 

2. Rechtvaardigheid
 

3. Redelijkheid 
 

4. Politieke 
vaardigheden

1. Eigen overtuiging 
kunnen inbrengen

2. Kennis van wetten en van 
wat universeel erkend 
wordt 

3. Eigen overtuiging 
kritisch tegen het licht 
van universele regels 
kunnen houden

4. Argumenteren, 
discussiëren en 
onderhandelen

Politiek Subject-wording 1. Onderwerping 

2. Onderbreking 

3. Verschijning 

1. Maatschappelijke kaders 
kennen

2. Vragen stellen bij 
vanzelfsprekendheden

3. In vrijheid verantwoor-
delijk kunnen handelen, 
vanuit uniciteit
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In het publieke domein dient alles gericht te zijn op het realiseren van een 
rechtvaardige samenleving (zie 3.2.1). Daarvoor zouden de kardinale deug-
den van wijsheid, moed en matigheid moeten worden beoefend bij wijze van 
karaktervorming, omdat via die weg rechtvaardigheid ontstaat. De deugd 
wijsheid maakt namelijk dat de mens in de praktijk kan oordelen over goed 
en kwaad. De deugd moed maakt dat de mens het goede durft uit te voeren. 
De deugd matigheid betreft de transformatie van de wil, zodat de mens in 
staat is het algemeen belang boven het eigen belang te stellen. 

Voor wat betreft de visie op de onbekende ander stel ik dat de relatie met 
de onbekende ander gebaseerd dient te zijn op principes van gelijkheid en 
rechtvaardigheid. Principes die gelden in relatie tot de bekende ander, zoals 
bijvoorbeeld zorgzaamheid, worden wel als voorwaardelijk beschouwd voor 
de relatie tot de onbekende ander, omdat de ander op die manier als gelijke 
kan worden beschouwd. Door de eigen mening op basis van gelijkheid kri-
tisch tegen het licht van de universele opvatting van rechtvaardigheid te hou-
den, komt phronesis tot stand. Dit houdt in dat de praktische wijsheid van wat 
redelijk en billijk is in een specifieke situatie duidelijk wordt. Daarnaast gaat 
het bij de relatie met de onbekende ander in het publieke domein om het 
kunnen toepassen van politieke vaardigheden om datgene wat als redelijk en 
billijk wordt gevonden te kunnen communiceren. 

Subject-wording zie ik als de kern van politiek handelen. Ik versta daaron-
der de mate waarin het subject de kunst van onderwerping, onderbreking 
en verschijning kan toepassen. De kunst van onderwerping houdt in dat de 
mens over het vermogen beschikt om zich binnen kaders vrij te handelen. 
De kunst van onderbreking is het vermogen om vragen te stellen bij wat een 
‘vanzelfsprekendheid’ lijkt. De kunst van verschijning gaat over het hande-
len in vrijheid, uniciteit en verantwoordelijkheid. Vrijheid is namelijk een 
voorwaarde om tot eigen morele keuzes te komen. Het benadrukken van de 
uniciteit van de mens in het handelen is van belang, omdat dat het de on-
vervangbaarheid van de mens centraal stelt. Op het moment dat er namelijk 
een appel op de mens wordt gedaan, moet hij antwoorden. Deze ‘eigen’ ver-
antwoordelijkheid maakt de mens tot een uniciteit.

De indruk zou nu kunnen ontstaan dat ik - met het ontwikkelen van specifie-
ke competenties ten aanzien van het publieke domein, de onbekende ander 
en politiek - veronderstel dat een goede burger kan worden gecreëerd. Dat is 
echter niet het geval, omdat ik juist heb willen aantonen dat een goede bur-
ger alleen bestaat op het moment dat hij verschijnt in specifieke situaties. 
De ontmoeting met de onbekende specifieke situatie waarin er een moreel 
appel gedaan wordt op een burger is niet te plannen (Miedema en Biesta, 
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2004). Het zijn van een goede burger vraagt om virtuositeit waardoor een 
goede burger niet een status is, maar een gebeurtenis (Biesta, 2011a, 2015). 

Hoewel in mijn visie een goede burger dus niet gecreëerd kan worden in het 
onderwijs, is het wel mogelijk om in de vrije ruimte van de school leerlingen 
te leren denken en oordelen met betrekking tot publieke aangelegenheden. 
Zo kunnen leerlingen in vrijheid en verscheidenheid de praktische wijsheid 
van redelijkheid en billijkheid ontwikkelen om in relatie te kunnen treden 
tot onbekende anderen. Het onderwijs kan dus wel de voorwaarden creëren 
die het voor leerlingen mogelijk maken om in het publieke domein virtuoos 
gedrag te vertonen.
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Hoofdstuk 4: 
Methodologisch kader

4.1. INLEIDING

In de vorige twee hoofdstukken heb ik het theoretisch kader van dit onder-
zoek beschreven. Het theoretisch kader uit hoofdstuk 2 neem ik in dit hoofd-
stuk als uitgangspunt voor het ontwerp voor de onderzoeksinstrumenten 
(zie 4.4). Het theoretisch kader uit hoofdstuk 3 gebruik ik voor het ontwik-
kelen van een kader om de data te duiden (zie 4.7.5). In dit hoofdstuk verant-
woord ik mij voor de methodologische keuzes die ik maak in het empirisch 
onderzoek naar de beelden van ‘de goede burger en de ideale samenleving’ 
in het onderwijs. Dit doe ik door respectievelijk de onderzoeksmethode 
(4.2), de onderzoeksopzet (4.3), de onderzoeksinstrumenten (4.4), de data-
bronnen (4.5), de dataverzameling (4.6), de data-analyse en duiding (4.7) en 
tot slot de kwaliteitscriteria (4.8) te beschrijven. 

4.2. ONDERZOEKSMETHODE 

De methode van onderzoek naar de verschillende visies op burgerschap in 
het onderwijs vanuit de theorie van normatieve professionalisering heb ik 
kwalitatief ingestoken. De kwalitatieve methode maakt het mogelijk om de 
ideologische vooronderstellingen en daaruit volgende normativiteit van in-
stituties en professionals te beschrijven, begrijpen en duiden, zoals de theo-
rie van normatieve professionalisering beoogt (zie 1.3.1.). Hieronder beschrijf 
ik eerst wat ik versta onder een kwalitatieve onderzoeksmethode en vervol-
gens beschrijf ik de keuze voor Grounded Theory als inspiratiebron voor de 
kwalitatieve benadering. 

4.2.1. Kwalitatief onderzoek
In een kwalitatief onderzoek worden praktijken onderzocht en geïnterpre-
teerd, waardoor er een verbinding ontstaat tussen theorie en praktijken21 

21 In het geval van dit onderzoek versta ik onder praktijken de databronnen van dit on-
derzoek: de documenten en de interviews zoals beschreven in hoofdstuk 5, 6 en 7. 
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(Denzin & Lincoln, 2000). Kwalitatief onderzoek blijft daardoor dicht bij de 
kenbare werkelijkheid zoals die uit de praktijken naar voren komt. Er is een 
scala aan onderzoeksmethoden voor het doen van kwalitatief onderzoek, de 
methode van Grounded Theory heb ik het meest geschikt geacht als inspiratie-
bron voor dit onderzoek, omdat deze methode nadrukkelijk aandacht heeft 
voor systematisch onderzoek doen aan de hand van procedures, waardoor de 
betrouwbaarheid van het onderzoek gewaarborgd kan worden. Ook heeft de 
methode aandacht voor het uitgebreid beschrijven van data, waardoor ik de 
onderzoeksvragen zo representatief mogelijk heb kunnen beantwoorden. 

4.2.2. Grounded Theory 

De kwalitatieve onderzoeksmethode van dit onderzoek is geïnspireerd door 
de Grounded Theory. Deze methode is in eerste instantie ontwikkeld door de 
sociologen Glaser en Strauss (1967). Later zijn Glaser en Strauss aparte wegen 
gegaan waardoor hun methode verschillende benaderingen heeft gekregen. 
Glaser bleef trouw aan het oorspronkelijke modernistische paradigma22 van 
de theorie, wat inhield dat hij naar subjectieve interpretaties zocht van een 
kenbare werkelijkheid (Locke, 2001; Guba & Lincoln, 2005). Strauss ontwik-
kelde een transactionele visie op de werkelijkheid. Dat wil zeggen dat hij niet 
langer zocht naar een kenbare werkelijkheid, maar naar hoe de werkelijkheid 
sociaal geconstrueerd wordt, waarbij hij selectief gebruik maakte van theorie 
en andere informatie in het onderzoek om tot een collectieve betekenisge-
ving te komen. Strauss heeft zich daarmee in een sociaal constructivistische 
onderzoekstraditie geplaatst (Mills, Bonner & Francis, 2006). In het verlengde 
van de visie van Strauss heb ik mij laten inspireren door Grounded Theory als 
methode voor onderzoek. 

De theorie wordt bij Grounded Theory inductief ontwikkeld vanuit data. Het 
gaat dus niet om het deductief toetsen van een specifieke theorie. Het uit-
gangspunt van de methode is dat vanuit data een nieuwe theorie wordt ge-
vormd die gefundeerd is in de praktijk. Deze nieuwe theorie is niet gericht op 
het beschrijven van een kenbare werkelijkheid, maar op het beschrijven van 
hoe de werkelijkheid geconstrueerd wordt (zie 1.3.1). De nieuwe theorie komt 
in dit onderzoek tot stand door 1) het inductieproces om data te verzamelen 
in te gaan door middel van selectief gebruik van het theoretisch kader uit 
hoofdstuk 2 en 2) door op de verzamelde data te reflecteren vanuit het theo-

22 Binnen het modernistische paradigma gaat men er vanuit dat met behulp van be-
paalde (wetenschappelijk goedgekeurde) methoden objectieve uitspraken gedaan 
kunnen worden over de werkelijkheid. Onderzoekers worden in dat paradigma als 
‘neutraal’ beschouwd (Homan, 2014).
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retisch kader uit hoofdstuk 3. Daardoor ontstaan er verbanden tussen data en 
theorie (Morse, 1994). 

Grounded Theory als methode gaat uit van een cyclus van dataverzameling, 
data-analyse en reflectie. De dataverzameling – in dit onderzoek documen-
ten en interviews (zie 4.5) – richt zich op het ontwikkelen van concepten, die 
door data-analyse en reflectie vastgesteld worden. Kenmerkend voor de me-
thode is, zoals gezegd, dat een nieuwe theorie inductief wordt ontwikkeld 
vanuit data. De analyse van data gebeurt in twee stappen. In de eerste stap 
worden de data afgebroken en in de tweede stap worden de data opgebouwd. 
Het afbreken gebeurt door data in kleine compartimenten op te delen met 
alleen relevante data. De relevantie van data wordt bepaald door de mate 
waarin antwoord gegeven kan worden op de onderzoeksvragen. De opbouw 
van de data vindt vervolgens plaats door de overgebleven relevante data met 
elkaar te verbinden tot concepten (Mortelmans, 2007). 

De afbraakfase heet in de methode van Grounded Theory de fase van open co-
deren en de opbouwfase het proces van axiaal en selectief coderen. Axiaal co-
deren staat voor het verder abstraheren van de data die verkregen zijn uit de 
fase van open coderen. Het is erop gericht om de verschillende open codes sa-
men te voegen tot betekeniselementen, die concepten worden genoemd. In 
het proces van axiaal coderen worden de concepten gevormd, nader aange-
scherpt en geordend. In de fase van selectief coderen wordt het abstractieni-
veau nog verder verhoogd. In deze fase wordt een kernconcept geselecteerd 
dat cruciaal is voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. In deze fase 
kunnen ook typologieën ontwikkeld worden. 

In dit onderzoek kies ik ervoor om het inductieproces van de fase van open 
codering vanuit de theorie van normatieve professionalisering in het burger-
schapsonderwijs in te gaan door (gesloten) codes te ontwikkelen. Het wer-
ken met gesloten codes maakt dat ik als onderzoeker gefocust kan blijven op 
de vraagstelling van het onderzoek. Daarnaast biedt het mij de mogelijkheid 
om, naast data, bestaande kennis in te zetten voor het ontwikkelen van een 
nieuwe theorie. Het biedt mij kortom ten eerste een focus op de centrale on-
derzoeksvragen en ten tweede een focus om nieuwe inzichten op te doen die 
uit de gegevens naar voren komen.  

De methode van Grounded Theory is samengevat een sociaal constructivisti-
sche kwalitatieve onderzoeksmethode die gericht is op het ontwikkelen van 
nieuwe theorie vanuit data door middel van drie fasen van coderen. In de pa-
ragrafen 4.6 en 4.7 wordt uitgelegd hoe de methode van Grounded Theory in 
dit onderzoek is toegepast.
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4.3. ONDERZOEKSOPZET

Het onderzoek bestaat uit drie fasen (zie 1.4 en tabel 3) ten einde de hoofd-
vraag van het onderzoek ‘Welke beelden van de goede burger en de ide-
ale samenleving in het onderwijs dragen bij aan goed burgerschapson-
derwijs vanuit de theorie van normatieve professionalisering?’ te kunnen 
beantwoorden. 

In de eerste fase beantwoord ik de eerste onderzoeksvraag: ‘Wat zijn de beel-
den van de goede burger en de ideale samenleving in de vormgeving van 
burgerschapsonderwijs op het niveau van de overheid, op dat van de school-
organisatie en op dat van de educatieve professional?. Ik kan deze vraag be-
antwoorden door de beelden van de goede burger en de ideale samenleving 
te onderzoeken in 1) kaderstellende documenten van de overheid op het 
thema burgerschap in het onderwijs, 2) schoolplannen waarin scholen zich 
verantwoorden voor hun visie, doelen en activiteiten voor burgerschap in 
het onderwijs, 3) interviews met educatieve professionals. Het resultaat van 
deze fase is een overzicht van de beelden van de goede burger en de ideale 
samenleving in het onderwijs. 

De tweede fase staat in het teken van de beantwoording van onderzoeks-
vraag twee: ‘Hoe kunnen we de beelden van de goede burger en de ideale 
samenleving duiden vanuit de theorie van normatieve professionalisering 
en goed burgerschapsonderwijs?’. In deze fase kijk ik eerst in hoeverre de 
beelden uit de eerste fase overeenkomen met de visies uit bestaande theo-
rieën op goed burgerschap in het onderwijs. Deze visies oriënteren zich op 
aanpassingsgericht, individualistisch, kritisch-democratisch en bezield bur-
gerschap (zie 3.1). Vervolgens duid ik de beelden uit de eerste fase op basis 
van de theorie van normatieve professionalisering (zie hoofdstuk 2) en goed 
burgerschapsonderwijs (zie hoofdstuk 3). Dat doe ik ten eerste door de visie 
op het publieke domein die in deze beelden besloten ligt te duiden, op basis 
van de aanwezigheid van de kardinale deugden (zie 3.4) in het burgerschaps-
onderwijs. Ten tweede duid ik de visie op de relatie tot de onbekende ander 
die in deze beelden besloten ligt op basis van de aandacht voor de ontwikke-
ling van praktische wijsheid en politieke vaardigheden in het burgerschaps-
onderwijs. Tenslotte duid ik de visie op het politieke aspect die in deze beel-
den besloten ligt. Dat doe ik op basis van de analyse van de drie aspecten van 
subjectwording: onderwerping, onderbreking en verschijning. Het resultaat 
van fase twee is inzicht in de verhouding van visies op burgerschap in het 
onderwijs in relatie tot het theoretisch kader van dit onderzoek. 
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In fase drie komt de derde onderzoeksvraag: ‘Welke aanbevelingen kunnen 
aan educatieve professionals worden gedaan op basis van het in hoofdstuk 
twee en drie beschreven theoretisch kader en de bevindingen van het empi-
risch onderzoek?’ aan de orde. In fase drie doe ik, op basis van de theorie en 
de bevindingen uit de eerste twee fasen, aanbevelingen die een transforma-
tieproces van normatieve professionalisering in het onderwijs beogen. De 
aanbevelingen doe ik aan het educatieve opleidingskader, zodat er een pro-
fessionaliseringsproces ten aanzien van burgerschap in het onderwijs voor 
aankomende leraren opgezet kan worden. De aanbevelingen richten zich op 
‘de plek der moeite, uniciteit en de doelen van burgerschapsonderwijs’. 

Tabel 3: Onderzoeksopzet in drie fasen ten einde het doel van het onderzoek te realiseren. 

Doel van het 
onderzoek 

Het doel van het onderzoek is om 1) de ideologische vooronderstellingen 
te reconstrueren die er ten aanzien van een visie op goed burgerschap 
in het onderwijs leven en 2) aan te tonen welke van die ideologische 
vooronderstellingen bijdragen aan een visie op goed burgerschapsonderwijs 
op basis van de theorie van normatieve professionalisering.

Hoofdvraag 
van het 
onderzoek

Welke beelden van de goede burger en de ideale samenleving in het onderwijs 
dragen bij aan goed burgerschapsonderwijs vanuit de theorie van normatieve 
professionalisering?

Fasering Fase 1 Fase 2 Fase 3

Onderzoek Reconstrueren van 
beelden van de goede 
burger en de ideale 
samenleving uit:

• Kaderstellende 
documenten van de 
overheid

• Schoolplannen
• Interviews met 

educatieve 
professionals

Duiding van de beelden 
uit fase 1 op de aspecten 
van goed burgerschap 
(zie tabel 2):

• Publiek domein
• Onbekende ander
• Politiek
 

Aanbeveling aan het 
educatieve opleidingskader 
op basis van theorie en 
empirie gericht op:             
                                                
• De plek der moeite 
• Uniciteit 
• Doelen van 

burgerschapsonderwijs

Resultaat Overzicht van beelden 
van de goede burger en 
de ideale samenleving 
in het onderwijs

Inzicht in de 
verhouding van visies 
op burgerschap in het 
onderwijs in relatie 
tot de theorie van  
burgerschapsvisies 
in het onderwijs  
en normatieve 
professionalisering

Advies aan het educatieve 
opleidingskader voor 
het inrichten van een 
professionaliseringsproces 
ten aanzien van burgerschap 
in het onderwijs
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4.4. BESCHRIJVING EN VERANTWOORDING VAN DE ONDERZOEKS
INSTRUMENTEN 

Voor het empirisch onderzoek gebruik ik de volgende onderzoeksinstrumen-
ten: een inhoudsanalyse en interviews. De inhoudsanalyse pas ik toe om de 
documenten op het niveau van de overheid en de schoolorganisaties te on-
derzoeken. De interviews neem ik af om de beelden van de goede burger en 
de ideale samenleving van de educatieve professionals in kaart te kunnen 
brengen.

Om de aspecten van het leerproces van normatieve professionalisering (di-
mensies, doelen en domeinen) te verwerken in mijn onderzoek heb ik voor 
de dataverzameling deze aspecten opgenomen in de onderzoeksinstrumen-
ten ‘inhoudsanalyse en interview’ (zie 2.4):

• De dimensies analyseer ik aan de hand van het levensbeschouwelijke 
construct van goed burgerschap. Dat wil zeggen dat ik de ideeën omtrent 
de goede burger, de waarden en de verwachtingen van een ideale samen-
leving onderzoek. 

• Daarna analyseer ik de legitimering voor burgerschapsonderwijs door 
ten eerste de aanleiding weer te geven om aandacht te besteden aan bur-
gerschap in het onderwijs en ten tweede de concretisering van burger-
schap in het onderwijs te beschrijven. 

• Als vervolg op de analyse van de legitimering voor burgerschapsonder-
wijs analyseer ik ook de relatie waarop burgerschap betrekking heeft in 
het onderwijs: het zelf, de bekende ander of de onbekende ander. 

In tabel 4 geef ik schematisch weer hoe ik de theorie van normatieve pro-
fessionalisering in het onderwijs heb gebruikt voor het ontwikkelen van de 
onderzoeksinstrumenten om de beelden van de goede burger en de ideale 
samenleving in het onderwijs te kunnen analyseren. 
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Tabel 4: Het onderzoek naar de beelden van de goede burger en de ideale samenleving op 
basis van de punten van het leerproces van normatieve professionalisering in het onderwijs.

Normatieve Professionalisering in het 
onderwijs (zie 2.4)

Onderzoek naar beelden van de goede burger 
en de ideale samenleving in het onderwijs 
(zie 1.3)

Dimensies: 
Levensbeschouwing: mens- en wereldbeeld
Grondovertuigingen: waarden
Toekomstverwachtingen: idealen

Levensbeschouwelijk construct: 
Ideeën van de goede burger
Waarden 
Verwachtingen van de ideale samenleving

Doelen: 
Kwalificatie, socialisatie en subjectificatie 

Legitimering: 
Aanleiding en concretisering van 
burgerschapsonderwijs

Domeinen:
Ik in relatie tot: mezelf; de bekende ander;  
de onbekende ander

Legitimering: 
Betrekking van relaties in 
burgerschapsonderwijs

4.5. DATABRONNEN

In deze paragraaf verantwoord ik mij voor de databronnen die ik heb gese-
lecteerd op de afzonderlijke aggregatieniveaus van de overheid, de schoolor-
ganisatie en educatieve professional. 

4.5.1.  Bronnen op het niveau van de overheid

Om de beelden van de goede burger en de ideale samenleving op het ni-
veau van de overheid te kunnen beschrijven heb ik vier documenten gese-
lecteerd: twee adviezen van de Onderwijsraad (2003; 2012), een Memorie van 
Toelichting (2005) op de wetswijziging om burgerschap in het onderwijs 
verplicht te stellen en het Toetsingskader van de Inspectie (2006; 2008). Deze 
documenten vormen voor het onderwijs het verplichte kader waarbinnen 
het onderwijs burgerschap moet vormgeven. Van deze vier documenten 
beschouw ik de Memorie van Toelichting op de wetswijziging als kerndo-
cument, omdat de wet het juridische kader is waaraan scholen zich hebben 
te houden. De reden dat ik ook de adviezen van de Onderwijsraad heb gese-
lecteerd is omdat de adviezen van de Onderwijsraad doorgaans leidend zijn 
voor wetswijzigingen. De documenten van de Inspectie zijn een uitwerking 
van de wetswijziging die het toetsingskader voor scholen beschrijft23. 

23 Overige documenten  die door scholen gebruikt worden om burgerschap in het onder-
wijs vorm te geven van bijvoorbeeld ‘SLO: Nationaal expertisecentrum leerplanontwik-
keling’ en ‘KPC-groep: Onderwijsadvies en onderwijsontwikkeling’ zijn ook uitwerkin-
gen voor scholen, maar deze zijn niet kaderstellend, in de zin dat ze verplicht zijn voor 
scholen om zich daartoe te verhouden. Daarom zijn ze niet meegenomen in de analyse.
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Het eerste document dat geselecteerd is, is het advies van de Onderwijsraad 
‘Onderwijs en Burgerschap’ (2003). De Onderwijsraad is een onafhankelijk 
adviescollege dat gevraagd en ongevraagd advies levert over hoofdlijnen 
van het overheidsbeleid en de wetgeving op het gebied van onderwijs. In dit 
advies staat de ondersteuning centraal die de onderwijswetgeving en het 
onderwijsbeleid kunnen geven aan de voortgaande verankering van burger-
schap in het onderwijs. Dit advies is in grote lijnen leidend geweest voor de 
wetswijziging in 2006 van de ‘Wet op het Primair Onderwijs, de Wet op de 
expertisecentra en de Wet op het Voortgezet Onderwijs’ waarin is opgeno-
men dat scholen verplicht zijn aandacht te besteden aan burgerschap. 

De ‘Memorie van Toelichting’ uit 2005 bij die wetswijziging is het tweede ge-
selecteerde document. Dit document behelst een schriftelijke uitleg bij de 
wijziging van de ‘Wet op het Primair Onderwijs, de Wet op de expertisecen-
tra en de Wet op het Voortgezet Onderwijs’ in verband met de bevordering 
van actief burgerschap en sociale integratie. De toelichting is geschreven 
door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Het derde document is het ‘Toezichtskader van de Onderwijsinspectie’ uit 
2006. De Inspectie van het Onderwijs heeft als missie om effectief toezicht 
te houden op goed onderwijs en rapporteert gevraagd en ongevraagd aan de 
Minister van OC&W over ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel 
het onderwijs als geheel te verbeteren. In dit toezichtskader staat beschre-
ven hoe het wetsartikel ten aanzien van actief burgerschap en sociale inte-
gratie door scholen nageleefd dient te worden. In 2008 is er een aanvulling 
gekomen op dit toezichtskader, wat tevens is meegenomen in de selectie. 

Als laatste document is het advies van de Onderwijsraad uit 2012 gese-
lecteerd. Dit advies is op aanvraag van de minister geschreven, nadat de 
Inspectie (2010) had geconstateerd dat de uitvoering van burgerschapson-
derwijs op de basisscholen veelal niet conform de voorgenomen plannen 
werd uitgevoerd. In dit advies onderzoekt de Onderwijsraad welke the-
ma’s van belang zijn voor de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs. De 
Onderwijsraad gaat na of het huidige wettelijke kader voor burgerschaps-
onderwijs scholen voldoende houvast biedt bij de ontwikkeling van burger-
schapsonderwijs en hoe de overheid scholen daar verder mee zou kunnen 
helpen. 

4.5.2. Bronnen op het niveau van de schoolorganisatie

Scholen hebben de opdracht van de overheid zelf een visie op burgerschap 
te ontwikkelen vanuit de levensbeschouwelijke of pedagogische visie van de 
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school en daar horizontale verantwoording van af te leggen in de schoolgids. 
Om die reden heb ik de schoolgidsen als databronnen geselecteerd. In dit on-
derzoek concentreer ik mij op het basisonderwijs, wat betekent dat ik school-
gidsen van voortgezet onderwijsscholen en speciaal onderwijsscholen niet 
meegenomen heb in dit onderzoek. Om inzicht in die visies op burgerschap 
te krijgen heb ik ervoor gekozen om alle basisschoolgidsen van de plaats 
Gouda te verzamelen. 

Eerst verantwoord ik mij voor het selecteren van de plaats Gouda als onder-
zoeksveld. Voor de selectie van het onderzoeksveld heb ik twee criteria opge-
steld: 1) aanwezigheid van meerdere denominaties24 en 2) representatief ten 
aanzien van de verhouding allochtonen en autochtonen. 

Met het eerste criterium ‘aanwezigheid van meerdere denominaties’ sluit ik 
aan bij artikel 23 van de Grondwet, waarin bepaald wordt dat scholen vrij zijn 
om hun onderwijs vorm te geven in verbondenheid met specifieke waarden 
en normen die voortkomen uit de levensbeschouwelijke richting van scho-
len. Om te onderzoeken op welke manier scholen in schoolgidsen verant-
woording afleggen van hun levensbeschouwelijke visie op burgerschapson-
derwijs, heb ik daarom een plaats met meerdere levensbeschouwelijke visies 
in het basisonderwijs gekozen. Gouda voldoet aan dat criterium. Er zijn ze-
ven denominaties in het Goudse basisonderwijs te onderscheiden: reforma-
torisch, protestants-christelijk, rooms-katholiek, antroposofisch, islamitisch, 
algemeen-neutraal-bijzonder en openbaar onderwijs. 

Het tweede criterium betreft de representativiteit van Gouda als onderzoeks-
veld in het licht van de toevoeging aan de wetswijziging ‘actief burgerschap 
en sociale integratie25’. Gouda acht ik representatief voor de verhouding alloch-
tonen en autochtonen in Nederland, omdat in deze middelgrote stad ruim 
20% van de ruim 70.000 inwoners allochtoon is (Gouda, buurtmonitor, opge-
haald 23 februari 2015). Het aantal allochtonen in Nederland is ook ruim 20% 
(CBS, opgehaald 23 februari 2015). Met de keuze voor Gouda voldoe ik aan de 
twee gestelde criteria (1) meerdere denominaties en (2) representativiteit op 
het gebied van de verhouding autochtoon en allochtoon in Nederland. 

Voor het verzamelen van de databronnen kon ik de schoolgidsen van het in-
ternet downloaden. Wanneer dat niet mogelijk was, heb ik de schoolgidsen 
per email opgevraagd. 

24 Groep op basis van een specifieke levensbeschouwing. 
25 De uitwerking van het begrip sociale integratie is in de wet met name gericht op de 

inburgering van allochtonen in Nederland (zie 5.3.2)
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Ik heb in dit deelonderzoek ook de verschillende levensbeschouwelijke visies 
van de schoolbesturen meegenomen om te kunnen concluderen in hoeverre 
die corresponderen met de visies op goed burgerschap. 

Hieronder heb ik in tabel 5 de denominaties van het onderwijs weergegeven, 
met de daarbij behorende schoolbesturen en het aantal scholen in Gouda dat 
onder het desbetreffende schoolbestuur valt. 

Tabel 5: Denominaties en daar bijbehorende schoolbesturen met het aantal scholen van het 
primair onderwijs in Gouda.

Deno- 
mina-
ties

Rooms-
Katholiek

Protestants- 
Christelijk

Reforma - 
torisch

Antropo-
sofisch

Algemeen/ 
Neutraal 
Bijzonder

Islamitisch Openbaar

School-
bestuur 

De 
Groeiling

Vereniging 
CNS

Stichting tot 
het Verstrekken 
van Basis-
onderwijs op 
Gereformeerde 
Grondslag te 
Gouda

De 
Ridderslag

Vereniging 
Dalton 
school 
Casimir

SIS R&G: 
aangesloten bij 
Islamitische 
School-besturen 
Organisatie 
(ISBO) 

Stichting 
Klasse

Basis-
scholen 
in 
Gouda

5 3 1 1 1 1 5

School-
bestuur 

 De Vier 
Wind-
streken

Vereniging 
Jenaplan 
school De 
Carrousel

Basis-
scholen 
in 
Gouda

4 1

4.5.3. Bronnen op het niveau van de educatieve professional

Voor het in kaart brengen van de beelden van de goede burger en de ideale 
samenleving die educatieve professionals erop nahouden, heb ik semige-
structureerde interviews afgenomen door middel van een vragenlijst (zie 
4.6.3). De interviews heb ik bij een specifieke groep afgenomen, namelijk bij 
bovenbouwleerkrachten van basisscholen in Gouda. Per denominatie heb ik 
twee bovenbouwleerkrachten geselecteerd. De keuze voor de bovenbouw is 
gemaakt omdat burgerschap daar het meest expliciet aan de orde komt in on-
der andere vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en levensbeschouwing. 
In de selectie van de leerkrachten heb ik gestreefd naar een verdeling van leef-
tijd en gender, om een zo volledig mogelijk beeld op te halen. Concreet bete-
kent dat dat ik 8 leerkrachten onder de veertig en 6 boven de veertig jaar heb 
geïnterviewd en daarvan zijn er 6 man en 8 vrouw (zie tabel 6). 
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Tabel 6: Selectie educatieve professionals op denominatie, leeftijd en gender.
Leeftijd
20-30 jaar 30-40 jaar 40-50 jaar 50-65 jaar
Gender Denominatie Gender Denominatie Gender Denominatie Gender Denominatie

Vrouw Reformatorisch Vrouw Alg.Neutr. Bijz. Vrouw Katholiek Man Alg.Neutr. Bijz.

Vrouw Katholiek Vrouw Antroposofisch Vrouw Openbaar Man Antroposofisch

Man Protestants Vrouw Islamitisch Man Reformatorisch Man Protestants

Vrouw Islamitisch

Man Openbaar

Het selectieproces van educatieve professionals verliep niet bij alle denomi-
naties hetzelfde. Omdat ik vanuit de Hogeschool Utrecht als instituutsop-
leider verbonden was aan het Goudse rooms-katholieke schoolbestuur ‘De 
Groeiling’, had ik hier direct toegang tot de respondenten om te vragen of 
ze mee wilden werken aan het onderzoek. Bovendien ken ik leerkrachten en 
directeuren in het antroposofisch, reformatorisch en protestants christe-
lijk onderwijs. Via deze kennissen heb ik de respondenten uit de genoemde 
denominaties kunnen werven. De respondenten uit het openbaar en alge-
meen-bijzonder onderwijs heb ik kunnen werven door telefonisch contact 
op te nemen met leerkrachten uit de bovenbouw. De islamitische school in 
Gouda wilde geen medewerking verlenen, omdat zij al in teveel onderzoe-
ken betrokken zijn. Ik heb daarom twee leerkrachten van een vergelijkbare 
Islamitische school in Utrecht26 geïnterviewd. 

4.6. BESCHRIJVING EN VERANTWOORDING DATAVERZAMELING

In deze paragraaf beschrijf ik hoe ik door gebruik van de methode van 
Grounded Theory (zie 4.2) de data heb verzameld. De dataverzameling valt sa-
men met de fase van open coderen. Het resultaat daarvan is een overzicht van 
de beelden van de goede burger en de ideale samenleving in het onderwijs. 
Voor het achterhalen van die beelden heb ik de verschillende elementen van 
het levensbeschouwelijk construct (ideeën, waarden, verwachtingen, aan-
leiding en strategie) als gesloten codes gebruikt in het onderzoek (zie 4.2.2.). 
Bij het coderen waren de onderzoeksvragen en de gesloten codes vanuit de 
theorie dus richtinggevend. Hieronder geef ik eerst in tabel 7 weer hoe ik per 

26 De Aboe Da’oedschool is de eerste basisschool op islamitische grondslag in Utrecht. 
De school is opgericht door ouders in 1993 omdat zij onderwijs en opvoeding op isla-
mitische grondslag wilden voor hun kinderen.
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aggregatieniveau de fase van open codering met gesloten codes heb vormge-
geven, daarna beschrijf ik de fase van open codering met gesloten codes in 
afzonderlijke paragrafen. 

Tabel 7: Fase van open codering met gesloten codes om de beelden van de goede burger en 
de ideale samenleving in het onderwijs, op basis van het levensbeschouwelijk construct van 
goed burgerschap en haar legitimering, te achterhalen.27

BEELD Gesloten 
codes

Fase open codering Resultaat open codering

LEVENSBESCHOUWELIJK CONSTRUCT

Ideeën De goede 
burger

• Inventariseren van de 
bijvoeglijke naamwoorden 
van burger en burgerschap

Lijst van equivalenties27

Waarden Waarden • Inventariseren van beschre-
ven en genoemde waarden

• Bij onderzoek schoolplannen: 
Ook de identiteit van 
de schoolbesturen 
inventariseren

• Lijst van waarden 

• Bij onderzoek schoolplannen: 
Lijst van missies, visies en 
doelen schoolbesturen

Verwachtingen De ideale 
samenleving

• Inventariseren van de 
bijvoeglijke naamwoor-
den bij samenleving en 
maatschappij

• Lijst van equivalenties

LEGITIMERING 

Aanleiding Instrumenteel 
- existentieel 

• Bij onderzoek 
overheidsdocumenten: 
Beschrijven van 
argumentatiestructuur 
en legitimeringen 
inventariseren

• Bij onderzoek schoolplannen: 
Inventariseren van de 
motivatie en aanleiding 
van burgerschapsonderwijs

• Bij onderzoek educatieve  
professionals: 
Inventariseren van de 
ervaringen en essenties

• Lijst met stellingen, 
argumentaties en 
legitimaties

 

• Lijst met aanleidingen en 
motivaties

 

• Lijst met ervaringen en 
essenties 

Strategie Inhoud  
burgerschaps-
onderwijs

• Inventariseren van 
burgerschapsonderwijs; 
kwalificatie, socialisatie en 
subjectificatie

• Lijst van 
burgerschapsinhouden

27  Equivalenties maken het mogelijk om bepaalde identieke woord(groep)en in teksten 
uitwisselbaar te laten zijn; substituten van elkaar te laten zijn (Nijhoff, 2003, p. 166).
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4.6.1. Dataverzameling op het niveau van de overheid: werkwijze en 
verantwoording

De dataverzameling door middel van open codering op het niveau van de 
overheid ben ik begonnen met de teksten meerdere malen door te lezen om 
ze te leren kennen. Vervolgens heb ik de teksten gecodeerd op basis van de 
gesloten codes. Als eerste heb ik het levensbeschouwelijke construct in kaart 
gebracht. Voor de ideeën en verwachtingen heb ik een lijst met codes geïn-
ventariseerd voor ‘de goede burger’ en ‘de ideale samenleving’.

Concreet heb ik tijdens de fase van open codering gekeken naar wat de equi-
valenties zijn van ‘de goede burger’ en ‘de ideale samenleving’. Dat heb ik ge-
daan door in de tekst de woorden burger, burgerschap, samenleving en maat-
schappij te selecteren in samenhang met de bijvoeglijk naamwoorden of 
navenante omschrijvingen Vervolgens heb ik de waarden geïnventariseerd 
die in de documenten gecommuniceerd worden. 

De legitimeringen ben ik nagegaan door de argumentatiestructuur bloot 
te leggen. Onder een argumentatie versta ik in dit onderzoek het volgende: 
“an argumentation is a social, intellectual, verbal activity serving to justify or refute 
an opinion, consisting of a constellation of statements and directed towards obtai-
ning the approbation of an audience” (Van Eemeren, 2011, p.7). Ik ben begonnen 
met het expliciteren van de hoofdstelling van het document. Vervolgens 
achterhaal ik met welke argumenten de hoofdstelling is onderbouwd en 
op welke manier de argumenten zijn gelegitimeerd (Van Eemeren, 2011). 
Zodoende wordt inzichtelijk of de aanleiding instrumenteel of existenti-
eel van aard was en wordt ook duidelijk wat wezenlijk geacht wordt voor de 
inhoud van het burgerschapsonderwijs. Het resultaat van deze fase is een 
lijst van equivalenties, waarden, stellingen, argumenten, legitimeringen en 
burgerschapsinhouden. 

4.6.2. Dataverzameling op het niveau van de schoolorganisatie: 
werkwijze en verantwoording

Voor de dataverzameling op het niveau van de schoolorganisatie heb ik vrij-
wel dezelfde aanpak gehanteerd als op het niveau van de overheid voor wat 
betreft het lezen van de tekst en het in kaart brengen van het levensbeschou-
welijk construct (zie 4.6.1). Alleen bij de gesloten code ‘waarden’ heb ik op 
dit niveau ook de identiteit van de schoolbesturen in kaart gebracht, door 
de missie, de visie en het doel van het schoolbestuur te beschrijven. Op die 
manier kan ik onderzoeken of de beelden ten aanzien van de goede burger 
en de ideale samenleving overeenstemmen met de identiteit van het school-
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bestuur. Op basis daarvan kan ik concluderen of burgerschap in de scholen 
wordt vormgeven op basis van hun levensbeschouwing en pedagogische vi-
sie. De dataverzameling voor de legitimering heb ik als volgt gedaan. Ik heb 
bij de gesloten code van ‘aanleiding’ ook de motivatie meegenomen, omdat 
aanleiding en motivatie vaak in elkaar overlopen. Bij de gesloten code van 
‘strategie’ heb ik de inhouden van burgerschapsonderwijs gecodeerd. Het 
resultaat van deze fase is een lijst van equivalenties, waarden, missies, visies, 
doelen, aanleidingen, motivaties en burgerschapsinhouden. 

4.6.3. Dataverzameling op het niveau van de educatieve professio-
nal: werkwijze en verantwoording

De data zijn verzameld door het afnemen van semigestructureerde inter-
views (zie bijlage 1). Voor het afnemen van de interviews heb ik alle respon-
denten vooraf geïnformeerd over het doel en de aard van het gesprek, de lo-
catie, het tijdstip en de duur. Ik heb ze geïnformeerd over mijn doel van het 
interview om middels een socratisch gesprek van minimaal een half uur en 
maximaal een uur, hun visie op ‘de goede burger en de ideale samenleving’ te 
achterhalen. Om niet al te veel tijd van de respondenten te vragen heb ik de 
interviews op hun werkplek afgenomen. Voor de verdere organisatie van het 
gesprek zorgde ik ervoor dat ik een kopie van de interviewvragen bij mij had 
en dat mijn opnameapparatuur paraat stond. Bij aanvang van ieder interview 
dat ik afnam stond ik vooraf stil bij het doel van het gesprek en de rol die ik 
daar zelf in speelde. Ik prentte mij in 1) dat de focus van elk interview gericht 
moest zijn op het verkrijgen van inzicht in het beeld van de goede burger en 
de ideale samenleving van de respondent en 2) dat ik mij bewust moest blij-
ven dat de respondent eigenaar van het gesprek moet zijn, ondanks mijn ei-
gen rol en invloed op het gesprek. 

De dataverzameling op het niveau van de educatieve professional heeft 
plaatsgevonden door het afnemen van semigestructureerde interviews bij 14 
respondenten (zie 4.5.3). De eerste 9 vragen van het interview baseer ik op de 
fasen van een socratisch gesprek (zie bijlage 1 voor het format van het inter-
view). De fasen van een socratisch gesprek zijn: 1) een specifieke ervaring op-
halen, 2) gedachten, gevoelens en keuzes verkennen van de ingebrachte erva-
ring, 3) waarden in de ervaring achterhalen 4) exploreren van principes naar 
aanleiding van de ervaring. Dit type vragen is niet uitsluitend verbonden met 
het socratisch gesprek, ze vallen ook samen met vier van de zes typen vragen 
in een interview zoals Patton (2002) die beschrijft: ervarings- en gedragsvra-
gen; opinie- en waarden vragen; gevoelsvragen en vragen naar zintuigelijke 
waarnemingen. Ik heb gekozen voor deze opzet omdat het socratisch ge-
sprek aansluit bij de visie van normatieve professionalisering op de mens-in-
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relatie, het expliciteren van de eigen levensbeschouwing en het ontwikkelen 
van modus-driekennis: (1) menselijke ontwikkeling gaat in interactie en in-
terdependentie; (2) ieder mens handelt in relatie tot een eigen wereld- en le-
vensbeschouwing; (3) kennis is altijd verbonden met ervaringen, de context 
en met morele en existentiële vragen (zie 2.5). 

In de verschillende fasen van een socratisch gesprek ontstaat een ruimte 
waarin de dialoog wordt aangegaan met een ervaring, waardoor impliciete 
kennis ‘geboren kan worden’. Dit maieutische uitgangspunt, dat kennis in 
ieder mens aanwezig is en slechts geboren hoeft te worden, is specifiek voor 
het socratisch gesprek (Kessels, 1997). Zodoende kan door het nauwkeurig 
vertellen van een ervaring een verbinding tot stand worden gebracht met ge-
voelens en overtuigingen (Pauw, 2007). Er ontstaat daardoor een relatie tus-
sen de werkelijkheid en de taal die het zoeken naar het wezen van de beteke-
nis van de ervaring mogelijk maakt (Ziegelaar, 2003). Op die manier kunnen 
ervaringen, waarden en betekenissen verkend worden rond de uitgangsvraag 
van het interview ‘Wat is een goede burger?’. De kennis die het interview 
vervolgens oplevert komt dan voort uit een combinatie van reflectie en be-
schouwing, omdat de respondent een eigen ervaring inbrengt van goed bur-
gerschap (Nelson, 1929, 1994).  

Het uitgangspunt van elk interview was de ervaring van de respondent van 
goed burgerschap. De respondenten kregen als eerste de vraag voorgelegd: 
‘Wanneer vond jij jezelf een goede burger? Kun je twee ervaringen noe-
men?’. Vanuit één van de twee ervaringen hebben de respondenten een on-
derzoeksvraag geformuleerd die tijdens het interview nader verkend is. Een 
voorbeeld daarvan is dat een respondent aangaf zichzelf een goede burger te 
vinden toen hij takken weghaalde op een fietspad, zodat niemand daar over 
zou struikelen (zie 7.6.2). Zijn onderzoeksvraag formuleerde hij vervolgens 
als volgt: “Is een goede burger iemand die indirecte zorg draagt voor iemand 
die hij niet kent, op een moment dat hij zich daarvan bewust is?”. Deze vraag, 
met het uiteindelijke antwoord van de respondent, neem ik als uitgangspunt 
om de equivalenties voor de goede burger weer te geven. Omwille van een 
goedlopende tekst pas ik wat er letterlijk gezegd is enigszins aan, maar ik ben 
zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke tekst gebleven. Vervolgens besteed 
ik aandacht aan de legitimering van goed burgerschap, die de respondenten 
gaven, door de aanleiding te beschrijven en hun visie op hoe burgerschaps-
onderwijs zou moeten worden vormgegeven. De aanleiding geef ik weer 
door het beschrijven van de twee ervaringen die de respondenten hebben ge-
noemd bij de uitgangsvraag wanneer zij zichzelf een goede burger vonden. 
Ik neem in hoofdstuk 7 de beide ervaringen op, omdat de onuitgewerkte er-
varing ook inzicht geeft in hoe de respondent denkt over goed burgerschap. 
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Veelal kwam de ‘onuitgewerkte ervaring’ ook en passant terug in het inter-
view (zie bijvoorbeeld 7.7.2). 

Tijdens het interview bracht ik mijzelf in28 doormiddel van een ‘andersoortige 
vraag’ (Mortelmans, 2007) om tot een actievere participatie te komen van de 
respondent. Door mij te verplaatsen (visiteren, zie 3.2.2) in de ervaring van de 
respondent heb ik ruimte willen maken voor andere betekenissen aan de er-
varing. Mijn inbreng heeft echter niet altijd tot gevolg gehad dat er voor de res-
pondent andere betekenissen naar voren kwamen, soms werd de respondent 
alleen bevestigd door mijn inbreng in hetgeen hij tot dan toe had gezegd. 

De laatste vraag, vraag 10, betreft de vormgeving van burgerschapsonderwijs 
op basis van de visie op de goede burger en de ideale samenleving die de res-
pondenten eerder in het interview hebben geëxploreerd. 

De interviews heb ik gecategoriseerd op de ervaringen van de goede burger, 
de waarden, de ideale samenleving en de vormgeving van burgerschapson-
derwijs. Het resultaat daarvan is een lijst met waarden, ervaringen en essen-
ties, equivalenties en burgerschapsinhouden per interview. 

4.7. BESCHRIJVING EN VERANTWOORDING DATAANALYSE EN DUIDING

In de vorige paragrafen is de fase van open codering beschreven. In deze pa-
ragraaf beschrijf ik eerst in het algemeen hoe ik de tweede en derde fase van 
respectievelijk axiale- en selectieve codering heb aangepakt. Vervolgens werk 
ik kort uit hoe ik dat op de verschillende aggregatieniveaus heb gerealiseerd. 
Daarna geef ik een duiding van de analyse vanuit het theoretisch kader. 

4.7.1. Algemene beschrijving en verantwoording van de fasen van 
axiale en selectieve codering

Axiale codering
In de fase van axiaal coderen heb ik de open codes, als resultaat uit de eer-
ste fase, verwerkt tot concepten. Onder een concept versta ik een geheel van 
codes die een samenhang van betekenissen hebben. Bij de beschrijving van 
de concepten heb ik onderzocht welke patronen te herkennen zijn in de re-
sultaten van de open codering en ook waar de grenzen van het concept lig-

28 Bij punt 5 en 6 van het interview verplaats ik mij als onderzoeker in de ervaring van de 
educatieve professional en vertel ik wat ik gevoeld, gedacht en gedaan zou hebben en 
geef ik vervolgens antwoord op de onderzoeksvraag van de respondent. 

Blaauwendraad 17x24 vs3.indd   86 29-01-18   14:27



87

gen op basis van de open codes. Op die manier heb ik geprobeerd om tot een 
omschrijving te komen van een concept. Het werkwoord ‘proberen’ is met 
opzet gekozen, omdat het levensbeschouwelijke construct van burgerschap 
zich in al zijn complexiteit niet volledig laat vangen in een omschrijving van 
een concept. 

De concepten zijn beïnvloed door de keuzes die ik maak bij het ordenen van 
de codes tot concepten. Zodoende zijn de concepten constructen van mij als 
onderzoeker. Ik heb in de beschrijving van de concepten wel alle codes uit de 
eerste fase verwerkt. Een voorbeeld is de lijst van equivalenties van ‘goed’ bij 
goed burgerschap in de rooms-katholieke schoolgidsen: actief, betrokken, 
democratisch, sociaal, sociaal geïntegreerd en wereldburger. Deze lijst heb 
ik als volgt verwerkt in een concept van de goede burger: De goede burger 
is volgens de schoolgidsen actief, betrokken, democratisch, sociaal (geïnte-
greerd) en een wereldburger.

Bij de constructie van de concepten heb ik de codes steeds beoordeeld op 
relevantie voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen en heb ik me 
voortdurend afgevraagd of ik sommige codes moest opsplitsen of juist 
moest samenvoegen. Zo heb ik bijvoorbeeld de codes bij ‘de goede burger’ 
en ‘de ideale samenleving’ opgesplitst in codes die een ‘gegeven situatie’ 
aangaven of een ‘wenselijke situatie’ weergaven. Wanneer er bijvoorbeeld 
gesproken wordt over ‘de Nederlandse burger’ dan beschouw ik dat als een 
gegeven situatie. Wordt er echter gesproken over ‘de betrokken en actieve 
burger’ dan duidt dat op een wenselijke situatie. Het proces van axiaal code-
ren was daardoor een continue afweging op relevantie. 

Op het moment dat de concepten stonden, heb ik de ‘flip-flop techniek’ van 
Strauss en Corbin (1990) toegepast. Deze techniek heb ik gebruikt om als een 
‘advocaat van de duivel’ naar de concepten te kijken. Dit deed ik door mijzelf 
de vraag te stellen of de concepten wel representatief zijn voor wat er in de 
onderzoeksbronnen beschreven staat. Ik ben daarom opnieuw naar de bron-
teksten gegaan en heb ik gecheckt of de strekking van de concepten recht 
deden aan boodschap van de oorspronkelijke teksten. 

In de definitieve concepten herkende ik de typologieën van visies op bur-
gerschap (o.a. Van Gunsteren, 1991) en burgerschap in het onderwijs zo-
als Leenders en Veugelers (2004) en De Bas (2008) die hebben ontwikkeld. 
Aanvankelijk wilde ik mij niet laten leiden door deze typologieën, maar de 
herkenning was groot. Daarom heb ik aan het einde van de fase van axiaal 
coderen besloten om in de volgende fase van selectief coderen de concepten 
toch te koppelen aan de typologieën van Leenders, Veugelers en De Bas. Op 
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die manier kon ik aansluiten bij het wetenschappelijk debat over dit onder-
werp en kon ik de data verder reduceren en abstraheren. Het resultaat van 
de fase van axiale codering is een omschrijving van de concepten. In tabel 8 
staat schematisch weergegeven hoe de fase van axiale codering is verlopen.

Tabel 8: Fase van axiale codering waarin de open codes met betrekking tot het achterhalen 
van de beelden van de goede burger en de ideale samenleving in het onderwijs, op basis van 
het levensbeschouwelijk construct en de legitimering, tot concepten zijn gevormd.

BEELD Resultaat open 
codering

Axiale codering Resultaat concept

LEVENSBESCHOUWELIJK CONSTRUCT

Ideeën Lijst van 
equivalenties

• Beschrijving concept goede 
burger aan de hand van lijst 
equivalenties

• Omschreven 
concept per ag-
gregatieniveau 
en denominatie

Waarden Lijst van waarden
Bij onderzoek school-
plannen: Lijst van 
waarden + missie, 
visie en doelen van 
denominaties

• Beschrijving concept aan de 
hand van lijst waarden (en bij 
onderzoek schoolplannen ook 
beschrijving concept aan de 
hand van lijst missies, visies en 
doelen)

• Omschreven 
concept per  
aggregatie-
niveau en 
denominatie

Verwachtingen Lijst van 
equivalenties

• Beschrijving concept ideale 
samenleving aan de hand van 
lijst equivalenties

• Omschreven 
concept per ag-
gregatieniveau 
en denominatie

LEGITIMERING

Aanleiding Bij overheid: lijst 
met stellingen, 
argumentaties en 
legitimaties
Bij schoolorga-
nisatie: lijst met 
aanleidingen en 
motivaties
Bij professional: 
lijst met ervaringen 
en essenties 

• Beschrijving concept ‘aanlei-
ding burgerschap’ aan de hand 
van lijsten met stellingen, 
argumentaties, legitimaties, 
aanleidingen, motivaties, erva-
ringen en essenties

• Omschreven 
concept per  
aggregatie-
niveau en 
denominatie

Strategie Lijst van kwalifica-
ties, socialisaties en 
subjectificaties

• Beschrijving concept aan de 
hand van de lijsten kwalificaties, 
socialisaties, subjectificaties en 
relaties

• Omschreven 
concept per  
aggregatie-
niveau en 
denominatie

Selectieve codering
In de fase van selectief coderen komt de theorie, die ontwikkeld is vanuit 
de data, naar boven (zie 4.2.2). In deze fase heb ik eerst de concepten van 
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de goede burger en de ideale samenleving als kernconcepten geselecteerd. 
Deze kernconcepten vormen het antwoord op de eerste onderzoeksvraag. De 
overige concepten (waarden, aanleiding en inhoud burgerschapsonderwijs) 
zijn deelconcepten. Die geven extra informatie over de richting, aard en im-
plementatie van de kernconcepten. Met de ontwikkelde kern- en deelcon-
cepten leg ik vervolgens een verbinding met de theoretische concepten van 
typologieën van goed burgerschap in het onderwijs, normatieve professio-
nalisering en goed burgerschapsonderwijs. De koppeling van de concepten 
aan de bestaande typologieën was niet één op één realiseerbaar, maar is bij 
benadering gedaan door het kritisch beantwoorden van de vraag in welke 
typologie het concept het meest herkenbaar is. De verbinding die gelegd is 
met de theorie van normatieve professionalisering (zie hoofdstuk 2) en goed 
burgerschapsonderwijs (zie hoofdstuk 3) heeft geresulteerd in een nieuwe 
typologie van ‘goed burgerschap in het onderwijs’ (zie 8.3).

4.7.2. Data-analyse op het niveau van de overheid: werkwijze en 
verantwoording

Voor de data-analyse op het niveau van de overheid heb ik de resultaten uit 
de fase van open codering in de fase van axiale codering verder geabstra-
heerd. Op basis van de lijsten uit de eerste fase formuleer ik per kaderstel-
lend document een concept van ‘de goede burger, waarden, de ideale sa-
menleving, aanleiding en burgerschapsonderwijs’ (zie o.a. 5.5.2). Vervolgens 
beschrijf ik op basis daarvan een beeld van de goede burger (zie o.a. 5.5.3). In 
de daaropvolgende fase van selectieve codering plaats ik dit beeld naast de 
typologieën van Leenders, Veugelers en De Bas en beschrijf ik welke typolo-
gie het meest overeen komt met de beschrijving van het beeld.

4.7.3. Data-analyse op het niveau van de schoolorganisatie:  
werkwijze en verantwoording

Voor het verder abstraheren van de resultaten uit de eerste fase op het niveau 
van de schoolorganisatie heb ik ervoor gekozen om de schoolgidsen te clus-
teren op basis van denominatie. Dit heb ik gemeend te kunnen doen omdat 
de overheid aan scholen vraagt om vanuit hun levensbeschouwelijke of pe-
dagogische visie burgerschap in het onderwijs vorm te geven. Daarom heb 
ik de resultaten uit de eerste fase van alle schoolgidsen geclusterd per deno-
minatie. Dat betekent dat ik bij de rooms-katholieke denominatie 5 school-
gidsen heb geclusterd, bij het openbaar onderwijs ook 5, bij het protestant 
onderwijs heb ik de schoolgidsen onder de twee schoolbesturen geclusterd, 
respectievelijk 3 en 4 schoolgidsen en onder de denominatie algemeen/neu-
traal bijzonder onderwijs heb ik 2 schoolbesturen met ieder 1 school samen-
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genomen (zie 4.5.2). Door de clustering van schoolgidsen per denominatie 
ontstonden er lange lijsten per item van ‘de goede burger, waarden, de ide-
ale samenleving, aanleiding en burgerschapsonderwijs’, op basis waarvan 
ik een concept heb geformuleerd. Daarna beschrijf ik aan de hand van die 
concepten per denominatie een beeld van de goede burger. In de daarop-
volgende fase van selectieve codering leg ik de beelden naast de typologieën 
van Leenders en Veugelers en De Bas en beschrijf ik per denominatie welke 
typologie het meest overeenkomt met de beschrijving van het beeld.

4.7.4. Data-analyse op het niveau van de educatieve professional: 
werkwijze en verantwoording

Voor de data-analyse op het niveau van de educatieve professional heb ik de 
resultaten uit de fase van open codering in de fase van axiale codering ver-
der geabstraheerd. Per interview formuleer ik in hoofdstuk 7 de concepten 
op basis van de waarden, ervaringen, equivalenties en burgerschapsinhou-
den die uit de eerste fase naar voren zijn gekomen. Vervolgens geef ik, net 
als op de andere niveaus, op basis daarvan een beeld van de goede burger en 
de ideale samenleving weer. Daarna leg ik dat beeld in de volgende fase van 
selectieve codering naast de typologieën van Leenders, Veugelers en De Bas 
gelegd en geef ik aan welke typologie het meest overeenkomt met het beeld.

4.7.5. Algemene beschrijving en verantwoording van de duiding van 
de beelden

Voor het beantwoorden van de tweede onderzoeksvraag, ‘Hoe kunnen we de 
beelden van de goede burger en de ideale samenleving duiden vanuit de the-
orie van normatieve professionalisering en goed burgerschapsonderwijs?’, 
duid ik alle beelden vanuit het theoretisch kader in hoofdstuk 3. De duiding 
betreft het onderzoek van de manier waarop de aspecten van goed burger-
schap ‘het publieke domein, de onbekende ander en politiek’ aandacht krij-
gen in het burgerschapsonderwijs (zie 3.7). Om het aspect ‘publiek domein’ 
te kunnen duiden, onderzoek ik hoe rechtvaardigheid door wijsheid, moed 
en matigheid in het burgerschapsonderwijs aan de orde komt (zie 3.2.1). Om 
te achterhalen op welke wijze deze deugden aandacht krijgen in het onder-
wijs onderzoek ik bij 1) wijsheid, of kinderen ruimte krijgen om zelf te oor-
delen over wat zij goed en niet goed vinden; 2) moed, of kinderen inzicht 
geboden wordt dat er durf voor nodig is om te handelen naar wat zij goed 
achten; 3) matigheid, of kinderen de ruimte krijgen het eigen belang te kun-
nen transformeren in het algemeen belang. 
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Om het aspect ‘de onbekende ander’ te kunnen duiden, onderzoek ik de 
manier waarop politieke vaardigheden en de principes ten aanzien van ge-
lijkheid, rechtvaardigheid en redelijkheid invulling krijgen in het burger-
schapsonderwijs (zie 3.2.2). Daarvoor onderzoek ik ten eerste in hoeverre 
kinderen gestimuleerd worden om tot praktische wijsheid te komen door de 
eigen mening op basis van gelijkheid tegen het licht van de universele op-
vatting van rechtvaardigheid te houden. Ten tweede onderzoek ik of kinde-
ren politieke vaardigheden krijgen aangeleerd om de praktische wijsheid te 
kunnen communiceren. 

Het aspect ‘politiek’ staat in dit onderzoek in het teken van ‘subject-wor-
ding’. Om subject-wording te kunnen duiden, onderzoek ik de mate waarin 
er aandacht is voor onderwerping, onderbreking en verschijning in het 
burgerschapsonderwijs (zie 3.2.3). Voor het kunnen duiden van de aandacht 
voor onderwerping onderzoek ik de mate waarin kinderen ‘gesocialiseerd’ 
worden, en of daarbij het vermogen gewekt wordt om binnen de verhalen 
(geschiedenis, tradities) en kaders van de cultuur vrij te bewegen. Voor het 
kunnen duiden van de aandacht voor onderbreking onderzoek ik de wijze 
waarop kinderen uitgedaagd worden vragen te stellen bij wat ze als een van-
zelfsprekendheid ervaren. Voor het kunnen duiden van de aandacht voor 
verschijning onderzoek ik of kinderen gestimuleerd worden een eigen ant-
woord te formuleren op situaties die zich voordoen in het publieke domein. 

4.8. KWALITEITSCRITERIA

Op deze plaats leg ik verantwoording af van mijn werkwijze in dit onder-
zoek. Dit doe ik door eerst de validiteit (4.8.1) te bespreken, daarna de be-
trouwbaarheid (4.8.2) en als laatste de eisen die ik aan mijzelf als onderzoe-
ker stel (4.8.3). 

4.8.1. Validiteit

Het kwaliteitscriterium validiteit, oftewel de geldigheid van het onderzoek, 
splits ik op interne en externe validiteit. Ik leg eerst verantwoording af 
voor de interne validiteit van het onderzoek en vervolgens voor de externe 
validiteit. 

Interne validiteit
In deze paragraaf geef ik antwoord op de vraag of de verzamelde en geanaly-
seerde data recht doen aan datgene wat is onderzocht (Baarda, De Goede & 
Teunissen, 2005). Ik toon aan dat ik de validiteit heb weten te waarborgen in 
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dit onderzoek door te stellen dat 1) ik de juiste gegevens in mijn onderzoek 
heb verzameld om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen en 
2) de verzamelde gegevens recht doen aan de visies op goed burgerschap op 
het niveau van de overheid, schoolorganisaties en educatieve professionals. 
Het laatste punt verantwoord ik door ten eerste het contextuele principe van 
kwalitatief onderzoek te beschrijven en ten tweede door de noodzaak van 
het uitgebreid beschrijven van de analyse en resultaten aan te tonen. 

Onderzoeksaanpak
In mijn onderzoeksaanpak heb ik meerdere methoden, databronnen en the-
oretische perspectieven aangewend om tot een adequate beantwoording 
van de onderzoeksvragen te komen. In dit onderzoek heb ik data verzameld 
vanuit verschillende bronnen: kaderstellende documenten, schoolgidsen 
en interviews. Omdat de databronnen van elkaar verschillen, heb ik op elk 
niveau gezocht naar een passende methode om de beelden te destilleren. 
Daarom heb ik, vanwege de uitgebreide teksten van de kaderstellende docu-
menten op het niveau van de overheid gekozen voor een argumentatieana-
lyse, om zo de legitimering van het beeld goed te kunnen achterhalen. Dat 
hoefde op het niveau van de schoolgids niet, omdat de paragraaf over bur-
gerschap in de schoolgidsen slechts een korte uiteenzetting was van waaruit 
de legitimering direct te destilleren was. Ook bij de interviews was een argu-
mentatieanalyse niet nodig, omdat vanwege het semigestructureerde inter-
view de legitimering goed zichtbaar werd (zie 4.6.3).

Het theoretisch kader is van belang geweest voor het verzamelen, analyse-
ren en het duiden van de data. Op basis van het hoofdstuk over normatieve 
professionalisering heb ik een onderzoeksinstrument ontwikkeld voor het 
verzamelen en analyseren van de data (zie 4.4). Op basis van het hoofdstuk 
over goed burgerschap heb ik de geanalyseerde data kunnen duiden (zie 
4.7.5). Verder heb ik op basis van het theoretische kader en de empirische be-
vindingen de aanbevelingen kunnen formuleren als antwoord op de derde 
onderzoeksvraag.

Contextueel
Ik heb gekozen voor kwalitatief onderzoek, omdat kwalitatief onderzoek 
gericht is op een onderzoeksopzet die het onderwerp van onderzoek in zijn 
context wil begrijpen (Mortelmans, 2007 & Baarda e.a., 1995). Ik heb niet al-
leen onderzoek gedaan op het niveau van de professionals, maar ook op het 
niveau van schoolorganisaties en de overheid. Om goed burgerschap in zijn 
context te onderzoeken zijn verschillende aggregatieniveaus in het onder-
zoek meegenomen. De niveaus die ik in dit onderzoek onderscheid zijn de 
niveaus van de instituties en van het individu (Bhaskar, 1975, 1997, Berger & 
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Luckmann, 1966, Layder 1997). De instituties bevinden zich op macro- en me-
soniveau van respectievelijk de overheid en de schoolorganisatie. Het indi-
vidu bevindt zich op het microniveau van de educatieve professional.                                                                                                                             

Uitgebreidheid
Om het onderzoeksproces helder weer te geven en het beeld van de goede 
burger en de ideale samenleving zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke 
teksten (kaderstellende documenten, schoolgidsen en interviews) aan te la-
ten sluiten heb ik de analyse en de resultaten van het onderzoek uitgebreid 
beschreven. Door de fases van axiaal en selectief coderen volledig op te ne-
men in het empirisch gedeelte van dit onderzoek maak ik zichtbaar hoe ik 
als onderzoeker te werk ben gegaan (zie hoofdstuk 5, 6 en 7). Daarnaast heb 
ik met deze aanpak kunnen werken aan een rijke contextbeschrijving van de 
beelden die op de verschillende aggregatieniveaus in het onderwijs leven 
ten aanzien van de goede burger en de ideale samenleving, waardoor de ant-
woorden op de onderzoeksvragen in de conclusie in hoofdstuk 8 geen geïso-
leerde antwoorden zijn, maar rijk beschreven antwoorden die in een context 
zijn ingebed.

Externe validiteit
De externe validiteit van het onderzoek betreft de mate van toepasbaarheid 
en overdraagbaarheid van de resultaten van het onderzoek naar andere situ-
aties (Baarda, De Goede & Teunissen, 2005). Dit aspect raakt bovenal de keuze 
voor Gouda als onderzoeksveld. De keuze voor Gouda is tot stand gekomen 
op basis van de criteria 1) aanwezigheid van meerdere denominaties en 2) re-
presentativiteit ten aanzien van de verhouding allochtonen en autochtonen.

Op basis van deze twee criteria kunnen echter geen generaliserende uitspra-
ken worden gedaan ten aanzien van de visie op burgerschap bij verschillende 
denominaties. Het is niet zo dat de visie van de onderzochte reformatorische 
school voor alle reformatorische scholen geldt. Dat geldt ook voor de afgeno-
men interviews bij de respondenten. Het is niet zo dat de typologie van in-
dividualistisch burgerschap bij de beide respondenten van het openbaar on-
derwijs voor alle educatieve professionals geldt in het openbaar onderwijs. Er 
zou uitgebreider onderzoek gedaan moeten worden naar de visies in andere 
delen van Nederland om te kunnen zeggen of de visies die uit dit onderzoek 
naar boven zijn gekomen generaliseerbaar zijn voor alle denominaties. 

Hoewel de beelden niet één op één samenvallen met de reeds bestaande ty-
pologieën voor visies op burgerschap in het onderwijs, zijn de beelden wel te 
herkennen in de typologieën. Dat geeft aan dat de beelden uit dit onderzoek 
overeenkomen met eerder onderzoek, waardoor het onderzoek valide is. 
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Verder is er een kanttekening te plaatsen bij de aard van de resultaten. Ik 
heb onderzoek gedaan naar documenten op het niveau van de overheid en 
de schoolorganisatie. Daarmee beschouw ik de geschreven tekst als weer-
gave van de werkelijkheid. Deze talige uitingen heb ik niet onderzocht op 
achterliggende betekenissen, maar ik heb ik ze opgevat als constructies van 
betekenissen (Foucault, 1971, 1988). Het onderzoek is daardoor grotendeels 
generaliseerbaar, hoewel iedere onderzoeker vanuit zijn eigen geschiedenis 
betekenissen zal verlenen aan de tekst, waardoor teksten nooit een volledig 
gesloten werkelijkheid zullen zijn. 

4.8.2. Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid van een onderzoek betreft het nauwgezet en systema-
tisch gebruik van de onderzoeksmethoden op zoveel mogelijk dezelfde wij-
ze, zodat een andere onderzoeker met dezelfde methode en procedures tot 
dezelfde resultaten zou komen (Baarda, De Goede & Teunissen, 2005). Ik toon 
met de volgende drie punten aan op welke manier ik de reproduceerbaar-
heid van het onderzoek heb willen waarborgen. 

Ten eerste heb ik, geïnspireerd door de methode van Grounded Theory, aange-
toond hoe ik de beelden heb geanalyseerd en geduid. Ik heb de afzonderlijke 
onderdelen van het beeld (levensbeschouwelijk construct en legitimering) 
en de duiding ervan (publieke domein, onbekende ander, politiek) beschre-
ven en die vervolgens in alle empirische deelonderzoeken systematisch toe-
gepast en ook als zodanig weergegeven. Het empirische deel van dit onder-
zoek kent daarom in elk hoofdstuk dezelfde manier van verslaglegging. 

Ten tweede heb ik mijn eigen inbreng in het onderzoek bij de afname van de 
interviews geëxpliciteerd (zie 4.6.3). Ook heb ik de invloed van mijn subjec-
tiviteit op het onderzoek expliciet gemaakt, door in de volgende paragraaf 
4.8.3 mijn rol als onderzoeker te beschrijven. 

Ten derde breng ik op deze plaats mijn bekendheid met bepaalde schoolor-
ganisaties en respondenten in. Door de bekendheid met het onderzoeksveld 
kwam de betrouwbaarheid van het onderzoek niet in gevaar. De bekendheid 
was eerder voordelig in de zin dat het mij fysieke toegang gaf tot het onder-
zoeksveld (Kelchtermans, 1994). Ik heb voor Gouda gekozen, omdat Gouda 
voldeed aan de twee criteria die ik had opgesteld (hoewel die op meerdere 
steden van toepassing kunnen zijn) en Gouda de plaats is waar ik geboren 
en getogen ben en waar ik nog steeds woonachtig ben. Daardoor is de ba-
sisschool waar ik zelf als kind op heb gezeten tevens onderdeel van het on-
derzoek. Ook sommige respondenten van de interviews ken ik buiten dit 
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onderzoek om. Door het gebruik van opnameapparatuur heb ik de nodige 
methodische afstand kunnen bewaren. Ook de vragen van het semigestruc-
tureerde interview hebben bijgedragen aan de betrouwbaarheid van de 
interviews.

4.8.3. Rol van de onderzoeker

Er zijn verschillende visies op de rol van een onderzoeker in het onderzoeks-
proces. In kwantitatief onderzoek gaat men er vanuit dat de werkelijkheid 
kenbaar en meetbaar is en onderhevig is aan specifieke mechanismen en dat 
daarom de rol van een onderzoeker objectief moet zijn. De wetmatigheden 
in de kenbare werkelijkheid zouden in die opvatting dan ook objectief ge-
meten kunnen worden. De kritiek vanuit de kwalitatieve onderzoekershoek 
is dat kwantitatieve onderzoekers de werkelijkheid reduceren tot een wis-
kundig model waarin de mens niet over een vrije keuze beschikt, waardoor 
hij niet in staat is morele keuzes te maken (Miedema, 1988; Kunneman, 2005; 
Biesta, 2012). Kwantitatieve onderzoekers bekritiseren kwalitatieve onder-
zoekers op hun beurt dat kwalitatief onderzoek niet echt wetenschappelijk 
is, omdat het niet objectief genoeg is, maar teveel gekleurd door de invloed 
van de onderzoeker zelf. 

In dit kwalitatieve onderzoek speel ik als onderzoeker inderdaad een rol. 
Die rol betreft alleen al de keuze voor de probleemstelling, de selectie van de 
data en het theoretisch kader. Zo zouden er nog meer keuzes kunnen worden 
geëxpliciteerd. Dit onderzoek is desondanks wetenschappelijk uitgevoerd 
door de keuze voor de procedurele en navolgbare onderzoeksmethode van 
Grounded Theory (zie 4.2). Door de nadrukkelijke aandacht voor procedures in 
deze onderzoeksmethode voldoet het onderzoek aan de wetenschappelijke 
eis van reproduceerbaarheid.
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Hoofdstuk 5: 
Analyse en duiding van de 
overheidsdocumenten

5.1. INLEIDING

In dit hoofdstuk analyseer en duid ik vier documenten op het niveau van de 
overheid (Onderwijsraad, minister en Onderwijsinspectie). Van elk docu-
ment geef ik eerst contextuele informatie over de auteur en de aard van het 
document. Daarna presenteer ik de resultaten van de analyse van de docu-
menten in de vorm van concepten die op basis van de axiale codering (zie 
4.7.1) geformuleerd zijn. In de formulering van de concepten heb ik de losse 
data uit de fase van open codering verbonden tot betekeniselementen. De 
concepten die ik heb beschreven zijn gestoeld op de definitie van ideologie 
zoals ik die geformuleerd heb in hoofdstuk 1 (zie 1.3.2) en bestaan uit twee 
delen: het levensbeschouwelijke construct van goed burgerschap en de legi-
timering van goed burgerschapsonderwijs.

Ik presenteer van elk document eerst de concepten die gerelateerd zijn aan 
het levensbeschouwelijk construct van goed burgerschap, om aan te tonen 
wat de vooronderstellingen en beginselen in de visie op goed burgerschap in 
het onderwijs zijn. Dat betekent concreet dat ik concepten van de goede bur-
ger en de ideale samenleving beschrijf alsook de waarden die aangeven wat 
nastrevenswaardig en richtinggevend zijn voor het handelen. Vervolgens 
presenteer ik van elk document de concepten die gerelateerd zijn aan de le-
gitimering van goed burgerschapsonderwijs, om aan te tonen hoe de visie 
op goed burgerschap in het onderwijs op het niveau van de overheid be-
paald en gerechtvaardigd wordt. De legitimering vat ik, zoals ik in paragraaf 
1.3.2. heb geschreven, dubbel op: legitimeringen hebben zowel betrekking 
op de aanleiding en motivatie als op de uitwerking van een specifiek beleid. 
Ik analyseer daarom eerst de aanleiding en motivatie van de Onderwijsraad, 
minister en Onderwijsinspectie om in het onderwijs aandacht aan burger-
schap te besteden door hun voornaamste argumenten weer te geven. Ook 
geef ik aan op basis waarvan de argumenten onderbouwd zijn. Vervolgens 
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beschrijf ik hun aanwijzingen voor de realisering van burgerschapsonder-
wijs op scholen in de documenten. 

Op basis van de concepten van het levensbeschouwelijk construct van goed 
burgerschap en de legitimering van goed burgerschapsonderwijs schets ik 
een beeld van de goede burger en de (al dan niet expliciet geformuleerde) 
ideale samenleving zoals die in de documenten naar voren komt. Dit beeld 
vergelijk ik vervolgens met de visies ‘goed burgerschap in het onderwijs’ (zie 
3.1) van Leenders & Veugelers (2004) en De Bas (2008). Als onderdeel van de 
selectieve codering (zie 4.7.1) geef ik aan welke van die visies het meest op het 
geschetste beeld van goed burgerschap lijkt. 

Vervolgens wijd ik per document een paragraaf aan de duiding van het beeld 
van de goede burger en de ideale samenleving vanuit de theorie van norma-
tieve professionalisering in het burgerschapsonderwijs (zie hoofdstuk 3). Ik 
begin met het duiden van het politieke aspect in het beeld van de goede burger 
en de ideale samenleving. Ik constateer daartoe in hoeverre de nadruk ligt op 
onderwerping, onderbreking en/of verschijning van het subject (zie 3.2.3). 
Vervolgens stel ik vast op welke manier er aandacht gegeven wordt aan de 
relatie tot de onbekende ander in het burgerschapsonderwijs. Daarvoor ga ik 
na hoe er aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van politieke vaardig-
heden en praktische wijsheid op basis van de principes gelijkheid, rechtvaar-
digheid en redelijkheid (zie 3.2.2). Tenslotte analyseer ik de visie op het publie-
ke domein die naar voren komt in het beeld van de goede burger en de ideale 
samenleving in de documenten op het niveau van de overheid. Concreet kijk 
ik dan naar de wijze waarop de kardinale deugden – rechtvaardigheid, wijs-
heid, moed en matigheid – vorm krijgen (zie 3.2.1 en 3.4). 

5.2. ADVIES ONDERWIJSRAAD ‘ONDERWIJS EN BURGERSCHAP’ UIT 2003

5.2.1. Context

De Onderwijsraad schreef in 2003 het advies ‘Onderwijs en Burgerschap’. 
De raad is een onafhankelijk adviescollege dat gevraagd en ongevraagd 
advies geeft met betrekking tot de hoofdlijnen van overheidsbeleid en 
wetgeving op het gebied van onderwijs. Met het advies uit 2003 beoogt de 
Onderwijsraad naar eigen zeggen de overheid en onderwijsinstellingen 
handreikingen te bieden om burgerschapsvorming en -bevordering in het 
onderwijs te expliciteren en uit te voeren (p. 9).
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Het advies van de raad is in grote lijnen leidend geweest voor de wijziging van 
de Wet op Primair Onderwijs in 2006. In het advies is opgenomen dat scho-
len verplicht zijn aandacht te besteden aan burgerschap. Er wordt gesteld dat 
burgerschap een complex en meerduidig concept is, dat kan verwijzen naar 
verschillende aspecten van de relatie tussen burgers onderling en tussen de 
burgers en de overheid. Eensdeels beziet de Onderwijsraad burgerschap in 
formeel-juridisch perspectief met rechten en plichten waar het gaat om ‘mo-
gen’ en ‘moeten’ en anderdeels beziet de Onderwijsraad het in een sociaal-
maatschappelijk perspectief waar het gaat om de bereidheid en het vermogen 
onderdeel uit te maken van een gemeenschap en daaraan bij te dragen op mi-
cro- (schoolburgerschap), meso- (maatschappelijk burgerschap) en macroni-
veau (staatsburgerschap). In het sociaal-maatschappelijk perspectief op bur-
gerschap gaat het niet over ‘mogen’ en ‘moeten, maar over ‘kunnen’ en ‘willen’. 

In het advies constateert de Onderwijsraad dat in Nederland de huidige 
discussie in het onderwijs over burgerschap doorgaans in verband wordt 
gebracht met sociale competenties, waarden en normen, pedagogisch han-
delen en de brede school. Het advies richt zich daarom op sociaal-maat-
schappelijk burgerschap, ondanks dat gesteld wordt dat dit niet zonder for-
meel-juridisch burgerschap kan. Een term als ‘een goed burger zijn’ verwijst 
volgens de Onderwijsraad naar de sociaal-maatschappelijke betekenis van 
burgerschap (pp.9-10).

5.2.2. Resultaten

De resultaten van de concepten op basis van de axiale codering bestaan uit 
twee delen: de beschrijving van het levensbeschouwelijke construct van 
goed burgerschap en van de legitimering van goed burgerschapsonderwijs. 

Levensbeschouwelijk construct 
Het levensbeschouwelijk construct van goed burgerschap kent de volgende 
drie concepten: de goede burger, de waarden die richtinggevend worden be-
schouwd bij goed burgerschap en de ideale samenleving.

De goede burger
De Onderwijsraad beschrijft in het advies van 2003 dat een goede burger ge-
vormd wordt door leerlingen op te voeden tot sociaal-maatschappelijke bur-
gers die zelf verantwoordelijkheid nemen voor gemeenschapsbelangen. 

Waarden
De Onderwijsraad constateert dat burgerschap in Nederland in verband ge-
bracht wordt met waarden en normen en dat burgerschapsonderwijs daar-
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om in de literatuur ook wel waarden- en normenopvoeding wordt genoemd 
(p.p. 41, 45). Zij ziet het verband tussen burgerschapsonderwijs en waarden- 
en normenopvoeding terug in de leergebiedoverstijgende kerndoelen voor 
het onderwijs, waarin staat dat leerlingen kennis moeten hebben van hun ei-
gen en andermans normen en waarden en dat zij moeten kunnen handelen 
naar algemeen geaccepteerde normen en waarden (p. 50). 

Deze algemeen geaccepteerde normen en waarden koppelt de Onderwijsraad 
in haar advies aan de waarden die vermeld staan in de Nederlandse 
Grondwet en die daarom gelden voor alle scholen. De Onderwijsraad neemt 
in het advies de waarden uit de Nederlandse Grondwet over, zoals de toen-
malige minister van onderwijs die benoemde (als antwoord op de vraag van 
de vaste Kamercommissie voor Onderwijs in 1996 of de minister een opsom-
ming kon geven van de fundamentele normen en waarden die leidend zijn 
voor de pedagogische opdracht voor scholen): geweten volgen (moed), pri-
oriteiten kunnen stellen (kiezen), betrouwbaarheid, eerlijkheid, rechtvaar-
digheid, hulpvaardigheid, geduld, respect, verantwoordelijk zijn, zelfdisci-
pline, emancipatie en anti-discriminatie (p. 57). 

De ideale samenleving
In haar advies presenteert de Onderwijsraad de samenleving als een vast-
staand gegeven: Nederlands, muliticultureel en pluriform. 

Legitimering
De legitimering van goed burgerschapsonderwijs bestaat uit twee delen: de 
aanleiding en motivatie voor burgerschap in het onderwijs en de concretise-
ring van burgerschap in het onderwijs.

Aanleiding en motivatie
Het document stelt dat er een geharmoniseerde doelbepaling29 moet komen 
voor het onderwijs die luidt: “Het onderwijs is mede gericht op de bevorde-
ring van burgerschap” (p. 11, 64).

Vier argumenten met onderbouwing worden gegeven om de stelling te 
legitimeren:

29 ‘Dit betekent dat er in de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op het voortge-
zet onderwijs (WVO), de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) en de Wet op het 
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) een bepaling wordt opge-
nomen’ (p. 11). 
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Argument 1: De Onderwijsraad constateert dat scholen al veel doen aan ac-
tief burgerschap en dat het daarom goed is dat er een formeel-wettelijke 
grondslag komt voor onderwijsinstellingen waardoor burgerschapsvor-
ming verplicht wordt gesteld.  

Onderbouwing 1: Zij baseert de overtuiging dat scholen al veel aan burger-
schap doen op specifiek internationaal en Nederlands onderzoek (p.p. 41-
47), praktijkvoorbeelden (p.p. 23-40) en regelgeving en beleid (p.p. 50-60) . 

Argument 2: Er is een geharmoniseerde doelbepaling in het onderwijs nodig 
voor het verplicht stellen van de burgerschapsopdracht voor onderwijsin-
stellingen vanwege contextuele factoren als de ingrijpende veranderingen 
in de bevolkingssamenstelling, voortschrijdende secularisatie, culturele ver-
scheidenheid en individualisering (p.p. 9, 61). 

Onderbouwing 2: De Onderwijsraad beschouwt de bovengenoemde contex-
tuele factoren als oorzaken van het probleem dat oorspronkelijke bronnen 
van maatschappelijke samenhang en betrokkenheid aangetast worden (p. 
62). Omdat volgens de Onderwijsraad de problematiek van burgerschaps-
vorming zich het scherpst voordoet in het primair, voortgezet en middel-
baar beroepsonderwijs (p. 62), is versterking van burgerschapsvorming daar 
in het onderwijs volgens de Onderwijsraad dringend noodzakelijk (p. 15).

Argument 3: De Onderwijsraad wijst erop dat met het verplichten van bur-
gerschapsvorming in het onderwijs tegemoet gekomen wordt aan het be-
lang dat de politiek hecht aan aandacht voor maatschappelijke en democra-
tisch-rechtsstatelijke praktijken in het onderwijs. 

Onderbouwing 3: De politiek beschouwt burgerschap als een van de midde-
len om het minimale dat er in de Nederlandse pluriforme samenleving nog 
als gemeenschappelijk wordt ervaren te kunnen behouden. Er wordt bij ver-
meld dat vroeger ‘als het ware’ een minimum aan gemeenschappelijkheid 
kon worden verondersteld (p.p. 61, 62).

Argument 4: Met de voorgestelde doelbepaling ziet de Onderwijsraad een 
mogelijkheid om invulling te geven aan verdragen die door Nederland zijn 
onderschreven (p.p. 54, 55).

Onderbouwing 4: De Onderwijsraad onderbouwt bovenstaand argument 
specifiek met de verwijzing naar artikel 29 van het ‘Verdrag tot bescher-
ming van de Rechten van het Kind’ en het ‘Internationaal Verdrag inzake 
Economische, Sociale & Culturele Rechten’, artikel 13 lid 1.
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Burgerschapsonderwijs 
De Onderwijsraad stelt voor om van scholen te vragen hun visie op burger-
schap te verwoorden en die te vertalen in onderwijsinhoud, -proces, -orga-
nisatie en -omgeving. Ze adviseert op het microniveau van de school dat 
burgerschap in de leergebiedoverstijgende kerndoelen voor het primair on-
derwijs wordt uitgewerkt in het kader van sociaal gedrag en zelfbeeld, waar-
bij bijzondere aandacht wordt besteed aan specifieke vaardigheden en hou-
ding. Het ontwikkelen van sociaal gedrag heeft als doel om leerlingen een 
positieve bijdrage te laten leveren in een groep en het ontwikkelen van het 
zelfbeeld heeft als doel om leerlingen te leren met hun eigen mogelijkheden 
en grenzen om te gaan (p.50). 

Op mesoniveau ziet de Onderwijsraad een taak voor de lokale overheid om 
burgerschapsinitiatieven van onderwijsinstellingen maatschappelijk te be-
vorderen, te faciliteren en te coördineren, om de leerling als toekomstige 
participant in de maatschappij en als burger in zijn relatie tot medeburgers 
te kunnen vormen (p.p. 60, 63). De nadruk op het micro- en mesoniveau ligt 
op het socialisatiedoel van het onderwijs. 

Op het macroniveau van burgerschapsvorming vindt de Onderwijsraad dat 
er aandacht besteed moet worden aan kennis van en instemming met de 
maatschappelijke en politieke praktijken van de samenleving, in het bijzon-
der het ontstaan en functioneren van de democratische rechtsstaat en het 
stimuleren van de bereidheid en bekwaamheid om daarin in de toekomst te 
participeren (p.63). Op het macroniveau van burgerschapsvorming ligt de 
nadruk op het socialisatie- en kwalificatiedoel van het onderwijs. 

5.2.3. Beeld

De Onderwijsraad schetst in haar advies uit 2003 een beeld van een burger 
die het probleem van afnemende cohesie in de maatschappij moet tegen-
gaan. De raad zoekt de oorzaak van de afgenomen cohesie in de veranderende 
bevolkingssamenstelling, waardoor er sprake is van culturele verscheiden-
heid. Ook het proces van secularisatie wordt als oorzaak van het probleem 
gezien, waardoor er sprake is van individualisering. Culturele verscheiden-
heid en individualisering moeten daarom volgens de Onderwijsraad “drin-
gend noodzakelijk” (zie argument 2 in 5.2.2) worden tegengegaan door de 
vorming van sociaal-maatschappelijke burgers in het onderwijs. Impliciet 
stelt de Onderwijsraad dat met het tegengaan van culturele verscheidenheid 
en individualisering in de samenleving de sociale cohesie in de samenleving 
zal toenemen. Over een toekomstige maatschappij wordt in het document 
niet gesproken. Eerder lijkt het erop dat men terug wil naar de situatie van 
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voor de culturele verscheidenheid en individualisering. De Onderwijsraad 
impliceert met het benoemen van de oorzaken (culturele verscheidenheid 
en individualisering) van afnemende cohesie dat er in Nederland ooit spra-
ke is geweest van een uniforme en collectieve cultuur. De voorgestelde bur-
gerschapsvorming op scholen is daarom vooral gericht op het socialisatie- 
en kwalificatiedoel van het onderwijs, en niet op het subjectificatiedoel. 

5.2.4. Typologie

In het advies van de Onderwijsraad uit 2003 lijkt de visie op burgerschap 
in het onderwijs het meest op de typologie van ‘aanpassingsgericht bur-
gerschap’ (Leenders en Veugelers, 2004). Er wordt namelijk meer belang 
gehecht aan het oplossen van de problemen in de gemeenschap dan aan 
de autonomie van het individu. Niet zozeer het ontwikkelen van een ei-
gen mening staat centraal, maar de instemming met en kennis van maat-
schappelijke en politieke praktijken. Daarnaast is er ook aandacht voor het 
overbrengen van basale waarden en het bevorderen van sociaal gedrag en 
zelfbeeld en ligt de nadruk op het kunnen en willen bijdragen aan de sa-
menleving. Daarom moeten leerlingen opgevoed worden tot betrokken so-
ciaal-maatschappelijke burgers. Wel is er aandacht voor het ontplooien van 
maatschappelijke initiatieven, wat echter niet zozeer wordt gezien als de ver-
antwoordelijkheid van de burger, maar van de lokale overheid. 

5.2.5. Duiding 

De duiding van het beeld van de goede burger en de ideale samenleving van-
uit de theorie van normatieve professionalisering kent drie aspecten: poli-
tiek, onbekende ander en publiek domein. 

Politiek
De nadruk ten aanzien van subjectwording ligt in dit advies op onderwer-
ping. Er wordt namelijk gesteld dat burgerschapsonderwijs mede gericht 
dient te zijn op instemming met politieke praktijken en dat het gaat om het 
kunnen en willen bijdragen aan het oplossen van de problemen in de sa-
menleving. Aandacht voor subjectwording is niet gericht op het bevorderen 
van de uniciteit van leerlingen. Het tegenovergestelde lijkt het geval te zijn: 
de problemen in de samenleving zijn volgens de Onderwijsraad het scherpst 
in het onderwijs te vinden (zie 5.2.2 onderbouwing 2). De leerling is zelf on-
derdeel van het probleem van afnemende cohesie in de samenleving. 

Blaauwendraad 17x24 vs3.indd   103 29-01-18   14:27



104

Onbekende ander
Als remedie voor bovenstaand probleem moet bij leerlingen sociaal gedrag 
en een goed zelfbeeld ontwikkeld worden, waardoor het probleem van af-
nemende cohesie in de samenleving wordt opgelost. Burgerschap wordt 
daarmee niet in het licht van de relatie tot de onbekende ander gezet, omdat 
het niet gaat om het ontwikkelen van praktische wijsheid op basis van gelijk-
heid en rechtvaardigheid, maar om het ontwikkelen van een goed zelfbeeld 
en sociaal gedrag. Daarmee staat in dit document de relatie tot zichzelf en de 
bekende ander centraal. 

Publiek domein
Burgerschap in het onderwijs is in dit document niet gericht op een ideaal-
beeld van een rechtvaardige samenleving, maar op het oplossen van de pro-
blemen in de huidige samenleving. Wijsheid en moed die nodig zijn om te 
kunnen oordelen in het publieke domein worden door de Onderwijsraad in 
het advies van 2003 beoogd door het ontwikkelen van een goed zelfbeeld en 
sociale vaardigheden bij leerlingen. De Onderwijsraad veronderstelt daar-
mee dat sociaal vaardige leerlingen met een goed zelfbeeld een bijdrage kun-
nen leveren aan de samenleving. Matigheid om het eigen belang te kunnen 
transformeren tot het algemeen belang krijgt niet expliciet aandacht, om-
dat het belang van de samenleving door de overheid wordt gepresenteerd 
als een gegeven. Leerlingen worden niet gestimuleerd om zelf na te denken 
over het algemeen belang in de samenleving. 

5.3. MEMORIE VAN TOELICHTING BIJ DE WETSWIJZIGING ACTIEF 
BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE UIT 2005

5.3.1. Context

De ‘Memorie van toelichting’ bij de wetswijziging Actief Burgerschap en 
Sociale Integratie uit 2005 is de schriftelijke uitleg bij de wijziging van de 
Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op 
het voortgezet onderwijs om actief burgerschap en sociale integratie in het 
onderwijs te bevorderen. De memorie van toelichting is in naam van de mi-
nister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geschreven en mede onder-
tekend door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Onder 
actief burgerschap verstaat de minister dat het onderwijs ‘de bereidheid en 
het vermogen om eensdeels uit te maken van een gemeenschap en ander-
deels om er een bijdrage aan te leveren’ bij leerlingen bevordert. Onder so-
ciale integratie verstaat zij ‘de deelname van burgers (ongeacht etnische of 
culturele achtergrond) aan de samenleving’, ‘in de vorm van sociale partici-

Blaauwendraad 17x24 vs3.indd   104 29-01-18   14:27



105

patie, deelname aan de maatschappij en haar instituties en bekendheid met 
en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur’ (p.p. 1,2).

5.3.2. Resultaten
 
De resultaten van de concepten op basis van de axiale codering bestaan uit 
twee delen: de beschrijving van het levensbeschouwelijke construct van 
goed burgerschap en van de legitimering van goed burgerschapsonderwijs. 

Levensbeschouwelijk construct 
Het levensbeschouwelijk construct van goed burgerschap kent drie concep-
ten: de goede burger, de waarden die richtinggevend worden beschouwd bij 
goed burgerschap en de ideale samenleving.

De goede burger
De minister (Maria van der Hoeven) ziet de burger in de eerste plaats als een 
lid van de samenleving. Zij verlangt van de burger actieve deelname aan de 
samenleving en gerichtheid op het vormgeven van gedeeld en goed burger-
schap met anderen. De goede burger zal, volgens de minister, wanneer hij 
aan de hiervoor genoemde condities voldoet, verantwoordelijkheid kunnen 
dragen voor gemeenschapsbelangen die verder gaan dan het eigenbelang. 

Waarden
De minister ziet het als een taak van het onderwijs om bij te dragen aan de 
ontwikkeling van waarden en normen, zodat, zoals ook in de kerndoelen van 
het onderwijs verwoord staat, ‘leerlingen kunnen handelen vanuit respect 
voor algemeen aanvaarde waarden en normen’. De minister benoemt con-
creet de basale waarden waarop onze democratische rechtsstaat steunt. Zij 
geeft hoofdstuk 1 van de Nederlandse Grondwet en de ‘Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens’ als bronnen waarin de basale waarden staan 
beschreven. Uit deze bronnen worden in de ‘Memorie van toelichting’ de 
volgende zes basiswaarden expliciet genoemd: vrijheid van meningsuiting, 
gelijkwaardigheid, begrip, verdraagzaamheid, afwijzen van onverdraag-
zaamheid en afwijzen van discriminatie (p. 5). 

De ideale samenleving
Over de samenleving spreekt de minister in termen van ‘onze’ Nederlandse, 
multiculturele en democratische samenleving en rechtsstaat die geken-
merkt wordt door etnische, culturele, maatschappelijke en godsdienstige 
pluriformiteit (p. 3).
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Legitimering
De legitimering van goed burgerschapsonderwijs bestaat uit twee delen: de 
aanleiding en motivatie voor burgerschap in het onderwijs en de concretise-
ring van burgerschap in het onderwijs.

Aanleiding en motivatie
De centrale stelling van de ‘Memorie van Toelichting’ is dat er een wijziging 
van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet 
op het voorgezet onderwijs dient te komen die ‘scholen verplicht het onder-
wijs mede te richten op de bevordering van actief burgerschap en sociale in-
tegratie’ (p. 10). Het advies van de Onderwijsraad uit 2003 om het onderwijs 
mede te richten op de bevordering van burgerschap, breidt de minister dus 
uit met de opdracht om sociale integratie te bevorderen. Ook voegt zij het ad-
jectief ‘actief’ toe aan burgerschap. 

Er worden vier argumenten met onderbouwing gegeven om de stelling te 
legitimeren:

Argument 1: De minister constateert, op basis van een niet specifiek omge-
schreven gevoel, dat ‘de politiek’ en ‘velen in de samenleving’ een noodzaak 
zien voor het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie in het 
onderwijs vanwege de afname van sociale binding in de samenleving. Het 
vertrouwen tussen burgers onderling en tussen burgers en de publieke in-
stellingen en overheid lijkt af te nemen (p. 1). 

Onderbouwing 1: Het belang van het bevorderen van actief burgerschap en 
sociale integratie in het onderwijs baseert de minister op de aanname dat 
wanneer burgers geleerd wordt zelf verantwoordelijkheid te nemen voor ge-
meenschapsbelangen en zich niet afhankelijk van de overheid op te stellen, 
de sociale binding in de samenleving zal toenemen.

Argument 2: De minister stelt vast dat vanwege verschillende maatschap-
pelijke ontwikkelingen, burgerschapsvorming - waarin plichten en vaar-
digheden zijn begrepen - niet vanzelfsprekend meer onderdeel is van de 
opvoedings- en leerdoelen om jongeren voor te bereiden op de samenle-
ving. Individualisering en ‘veel ouders met kinderen van allochtone etni-
sche herkomst’ worden genoemd als voorbeelden van die verschillende 
maatschappelijke ontwikkelingen waardoor sociale binding in het geding 
is. De minister gaat er vanuit dat wanneer burgerschapsvorming is ingebed 
in het onderwijs allochtone en autochtone leerlingen elkaar ontmoeten en 
een gedeeld perspectief krijgen op de bijdrage die ze kunnen leveren aan de 
samenleving. 
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Onderbouwing 2: De minister baseert bovenstaand argument op de aanname 
dat burgers, die geworteld zijn in burgerschapstradities en –gebruiken, het 
sociale weefsel van de samenleving de vereiste stevigheid geven (p. 2).

Argument 3: De minister veronderstelt dat door middel van burgerschaps-
vorming en sociale integratie op school leerkrachten kritisch aandacht 
kunnen besteden aan radicale of extreme opvattingen over de beleving van 
ideologieën die indruisen tegen de kernwaarden van de democratische sa-
menleving. Zo kan volgens haar radicalisme vroeg worden gesignaleerd. 

Onderbouwing 3: Zij baseert dit argument op de aanname dat scholen als on-
derdeel van hun pedagogische en maatschappelijke opdracht actief bijdra-
gen aan de bevordering van goed burgerschap (p.p. 3,4).

Argument 4: De wetswijziging komt tegemoet aan een meer eigentijdse in-
vulling van de wet om leerlingen voor te bereiden op de multiculturele sa-
menleving. De gewenste opbrengsten van burgerschap in het onderwijs 
worden als onderdeel van de wetswijziging vastgesteld in kerndoelen voor 
het onderwijs. Deze eigentijdse invulling van de wet komt tegemoet aan de 
aandacht die scholen al besteden aan burgerschap, en dient daarom als een 
grondslag voor burgerschapsvorming in het onderwijs. 

Onderbouwing 4: De overheid acht het legitiem het onderwijs te vragen om 
aandacht te besteden aan burgerschapsvorming, omdat zij het als haar taak 
beschouwt aan te geven wat de samenleving mag verwachten van het onder-
wijs (p. 2).

Burgerschapsonderwijs
De nadruk op burgerschap in het onderwijs ligt in dit document op het 
kwalificatie- en socialisatiedoel. Het document heeft als uitgangspunt dat 
burgerschap moet worden geleerd. De kern van het aanleren van ‘goed bur-
gerschap’ omschrijft de minister als ‘het vermogen om meningsverschillen 
op een democratische wijze en met spelregels van onze rechtsstaat te kun-
nen beslechten’ (p. 4). De opdracht aan het onderwijs voor het aanleren van 
burgerschap is dat scholen zich moeten richten op versterking van sociale 
binding. Onder sociale binding wordt het gedrag en de beleving van burgers 
begrepen, waarbij de minister ‘verantwoordelijkheid nemen voor gemeen-
schapsbelangen’ en ‘durven vertrouwen’ van belang acht. Aandacht voor 
verantwoordelijkheid en vertrouwen is volgens de minister noodzakelijk 
gezien haar overtuiging dat sociale binding steeds belangrijker wordt naar-
mate een gemeenschap groter en gevarieerder wordt (p.3). De minister ziet 
het aanleren van actief burgerschap en het bevorderen van sociale integratie 
dan ook als twee middelen om de sociale binding te versterken. 
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Burgerschap in het primair onderwijs valt onder een meerjarenbeleidsplan 
van het ministerie waarin de koers voor het primair onderwijs is opgeno-
men. In dat meerjarenbeleidsplan staat dat scholen vanuit de overheid ka-
ders aangereikt krijgen en daarbinnen ruimte hebben om goed onderwijs 
uit te werken dat tegemoet komt aan de specifieke context van de school. 
De overheid vertelt de scholen niet ‘hoe’ ze goed onderwijs moeten regelen, 
maar wel ‘dat’ ze het moeten regelen (p. 6). ‘Dat’ wat scholen regelen, moet 
voldoen aan de (nieuwe) wettelijke bepaling van het onderwijs: het onder-
wijs (a) gaat er mede vanuit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme sa-
menleving, (b) is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en 
sociale integratie en (c) is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben 
van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leef-
tijdgenoten. Het aanleren van vaardigheden - gericht op het bevorderen van 
actief burgerschap en sociale integratie - gebeurt in samenhang met andere 
onderwijsinhouden en niet als apart vak. De verwachting die daarbij wordt 
uitgesproken is dat er dan ‘minder kans is op verkokering van inhouden, die 
het zicht op betekenisvolle samenhang van inhouden ontneemt’ (p. 8). 

De minister heeft uit het advies van de Onderwijsraad uit 2003, om burger-
schap op micro-, meso- en macroniveau te onderscheiden, overgenomen 
en heeft daaraan per niveau toegevoegd waar de verantwoordelijkheden 
liggen in de vormgeving van actief burgerschap en sociale integratie (p.p. 
4-6). De vormgeving op microniveau, schoolburgerschap, is de verantwoor-
delijkheid van de school. De school dient door middel van ‘horizontale ver-
antwoording’ in de schoolgids rekenschap te geven van de wijze waarop ze 
burgerschap vormgeeft in het onderwijs. Bij de vormgeving op mesoniveau, 
maatschappelijk burgerschap, dient er rekening gehouden te worden met 
de factoren van de lokale omgeving, de samenstelling van de schoolpopula-
tie en de wensen van de ouders. De verantwoordelijkheid voor het vormge-
ven hiervan ligt bij scholen en maatschappelijke instellingen. Net als op het 
microniveau moet ook op het mesoniveau horizontale verantwoording wor-
den afgelegd. Op het macroniveau van burgerschap, politiek-staatsrechtelijk 
burgerschap, moet de overheid een actievere rol gaan spelen, omdat de nati-
onale overheid belang heeft bij een goed functioneren van de democratische 
rechtsstaat. 

5.3.3. Beeld

De minister schetst in de ‘Memorie van toelichting’ uit 2005 een beeld van 
een goede burger die het belang van de overheid moet dienen, namelijk het 
goed functioneren van de democratische rechtsstaat. Daarmee wordt ‘de bal 
bij de burger’ gelegd (Tonkens, 2008). Expliciet staat vermeld dat het de be-
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doeling is dat de burger zich niet afhankelijk opstelt van de overheid, maar 
zelf verantwoordelijkheid neemt voor gemeenschapsbelangen. Die gemeen-
schapsbelangen zijn volgens de overheid in gevaar door de diversiteit van et-
niciteit van allochtonen in de samenleving en door individualisering, waar-
door de sociale binding te wensen overlaat. De goede burger zou daarom 
volgens de minister actief, met inachtneming van de basale waarden, plich-
ten, vaardigheden en door middel van het beslechten van meningsverschil-
len de sociale binding in de samenleving weer moeten ‘herstellen’, zodat de 
geconstateerde problemen van de overheid worden opgelost. 

De minister schetst geen expliciet beeld van een ideale samenleving. De sa-
menleving bestempelt zij als pluriform, wat echter eerder als een probleem 
dan als een ideaal wordt gezien. Een uiting daarvan is dat meningsverschil-
len niet als verrijkend voor de samenleving worden gezien, maar dat ze juist 
moeten worden beslecht, omdat er in het document gestreefd wordt om tot 
een gedeeld perspectief op de samenleving te komen, om van daaruit bij te 
dragen aan de samenleving.

5.3.4. Typologie

Het beeld van de goede burger in de Memorie van Toelichting lijkt net als in 
het advies van de Onderwijsraad uit 2003 het meest op de typologie ‘aanpas-
singsgericht burgerschap’ (Leenders en Veugelers, 2004). De goede burger 
is namelijk sociaal betrokken en gericht op het tegemoetkomen aan de be-
langen en wensen van de overheid. Zelfstandigheid wordt evenwel verkozen 
boven het zich afhankelijk opstellen van de overheid. Deze zelfstandigheid 
wordt echter niet bevorderd om de kritische eigen meningsvorming te sti-
muleren, maar wordt als instrument door de overheid ingezet om verant-
woordelijkheid te nemen voor de gemeenschapsbelangen, zodat de sociale 
binding zal toenemen. Om nog een reden komt het beeld van de goede bur-
ger overeen met de typologie ‘aanpassingsgerichte burger’. De burger hoeft 
zelf geen maatschappelijke initiatieven te ontplooien, dat wordt gezien als 
de verantwoordelijkheid van de lokale overheid. De burger wordt alleen ge-
stimuleerd om betrokken te zijn bij maatschappelijke initiatieven.  

5.3.5. Duiding

De duiding van het beeld van de goede burger en de ideale samenleving van-
uit de theorie van normatieve professionalisering kent drie aspecten: poli-
tiek, onbekende ander en publiek domein. 
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Politiek
In het politieke aspect van burgerschapsvorming ligt in de ‘Memorie van 
toelichting’ bij subjectwording de nadruk op onderwerping; onderwerping 
aan de overheid die het gevoel heeft dat vertrouwen en sociale binding bij 
burgers lijkt af te nemen, waardoor het functioneren van de rechtsstaat in 
gevaar komt. Leerlingen worden in het document niet aangezet om vragen 
te stellen bij deze aarzelende vooronderstelling, maar worden aangezet tot 
handelen om de sociale binding in de samenleving te versterken. 

Onbekende ander
Bovengenoemde sociale binding betreft enerzijds de relatie met de bekende 
ander, door de aandacht voor schoolburgerschap en respect (zie 3.2.2), maar 
heeft anderzijds ook elementen van de relatie met de onbekende ander. Zo 
sluit de minister aan bij de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens’ en wordt de waarde ‘gelijkwaardigheid’ uit de Nederlandse Grondwet 
genoemd. Er is geen sprake van het ontwikkelen van praktische wijsheid. 
Wel worden politieke vaardigheden genoemd om de spelregels van de 
rechtsstaat toe te kunnen passen. 

Publiek domein
In de ‘Memorie van toelichting’ maakt de minister duidelijk dat burger-
schapsvorming in het onderwijs moet bijdragen aan het goed functioneren 
van de rechtsstaat. De minister vindt het daarom belangrijk dat leerlingen 
de spelregels van de rechtsstaat worden geleerd, zodat leerlingen die kun-
nen inzetten om meningsverschillen te beslechten. Dat is opvallend, om-
dat meningsverschillen een kenmerk zijn van een pluriforme samenleving. 
Meningsverschillen zouden in een democratie niet beslecht hoeven worden, 
maar meningsverschillen zouden in discussie, debat en onderhandeling ge-
bracht moeten worden, zonder dat ze beslecht hoeven te worden. 

Er bestaat een spanning in het document tussen burgerschapsvorming en 
persoonsvorming bij leerlingen. Enerzijds wordt er voor het ontwikkelen 
van de deugden wijsheid en moed op aangedrongen dat allochtone en au-
tochtone jongeren elkaar ontmoeten, zodat ze tot een gemeenschappelijk 
en gedeeld perspectief op de samenleving komen. Anderzijds wordt er geen 
aandacht besteed aan het bevorderen van de uniciteit van leerlingen en bur-
gers, omdat de ontmoeting tussen autochtonen en allochtonen in dit do-
cument geenszins een nieuwe orde beoogt. Het doel daarentegen is om de 
sociale binding in de samenleving te versterken en vandaaruit de bestaande 
samenleving zelf. Er is dus geen aandacht voor het maken van persoonlijk 
morele afwegingen. Burgerschap wordt in dit document alleen gezien als 
een instrument voor het versterken van de sociale binding in de samenle-
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ving. Daardoor krijgt de deugd matigheid - om het eigen belang te kunnen 
transformeren naar het algemeen belang - geen specifieke plek in het onder-
wijs, omdat het algemeen belang door de minister reeds is ingevuld. 

5.4. TOEZICHTSKADER VAN DE ONDERWIJSINSPECTIE OP 
BURGERSCHAP UIT 2006 EN 2008 

5.4.1. Context

Het ‘Toezichtskader van de Onderwijsinspectie’ uit 2006 is geschreven door 
de Onderwijsinspectie. Haar missie is effectief toezicht houden op onderwijs 
in Nederland en de inspectie rapporteert gevraagd en ongevraagd aan de 
Minister van OC&W over ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel 
het onderwijs als geheel te verbeteren. Dit toezichtskader beschrijft hoe het 
nieuwe wetsartikel met betrekking tot actief burgerschap en sociale integra-
tie door scholen nageleefd dient te worden. In 2008 is er een aanvulling op 
dit toezichtskader gekomen, dat tevens is meegenomen in het onderhavige 
onderzoek. Door middel van het toezichtskader weten scholen en besturen 
wat ze van de inspectie kunnen verwachten.

5.4.2. Resultaten 

De resultaten van de concepten op basis van de axiale codering bestaan uit 
twee delen: de beschrijving van het levensbeschouwelijke construct van 
goed burgerschap en van de legitimering van goed burgerschapsonderwijs. 

Levensbeschouwelijk construct 
Het levensbeschouwelijk construct van goed burgerschap kent drie concep-
ten: de goede burger, de waarden die richtinggevend worden beschouwd bij 
goed burgerschap en de ideale samenleving.

De goede burger
De Onderwijsinspectie ziet, in lijn met de minister in de Memorie van 
Toelichting (zie 5.3.2), een goede burger als een actieve burger die samen met 
anderen, vanuit een gemeenschappelijk en gedeeld perspectief, een bijdrage 
kan leveren aan de samenleving om de afnemende betrokkenheid tussen 
burgers onderling en tussen de burgers en de overheid te herstellen.

Waarden
In het toezichtskader spreekt de Onderwijsinspectie over de volgende ba-
siswaarden: vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, begrip voor 
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anderen, verdraagzaamheid (ook wel aangeduid als tolerantie), autonomie, 
afwijzen van onverdraagzaamheid (ook aangeduid als intolerantie) en af-
wijzen van discriminatie. De Inspectie noemt deze basiswaarden, omdat zij 
naar basale, minimale en breed onderschreven waarden verwijzen die de 
democratische rechtsstaat schragen. De grondrechten uit hoofdstuk 1 van de 
Nederlandse Grondwet en de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens’ worden als bronnen opgevoerd bij het benoemen van de basiswaar-
den (2006, p.13).

De ideale samenleving
Van een ideale samenleving is in het toezichtskader geen sprake. De samen-
leving wordt beschreven als een samenleving die van ons, Nederlands, pluri-
form en multicultureel is. 

Legitimering 
De legitimering van goed burgerschapsonderwijs bestaat uit twee delen: de 
aanleiding en motivatie voor burgerschap in het onderwijs en de concretise-
ring van burgerschap in het onderwijs.

Aanleiding en motivatie
De centrale stelling van de Onderwijsinspectie in het Toezichtskader uit 
2006 is dat er gefaseerd toezicht gehouden moet worden op de opdracht 
aan scholen om zelf invulling te geven aan de algemene doelbepaling van 
burgerschapsonderwijs. 

Er worden twee argumenten met onderbouwing gegeven om bovenstaande 
stelling te legitimeren:

Argument 1: De Inspectie stelt dat gefaseerd toezichthouden handhaving 
mogelijk maakt in specifieke situaties, met name bij incidenten en risico’s in 
de zin van ongewenste opvattingen, houdingen en gedragingen van leerlin-
gen rond burgerschap en integratie (p. 4). 

Onderbouwing 1: De onderbouwing van bovenstaand argument komt voort 
uit het Wetsvoorstel Hamer c.s. (2004-2005)30 waarin de opdracht aan het on-
derwijs wordt gegeven om ‘bij te dragen aan integratie’. Zo kan een vroegtij-
dige signalering plaatsvinden van leerlingen die radicaliseren of maatschap-
pelijk dreigen te ontsporen (p. 1). 

30 Het Wetsvoorstel Hamer c.s. (2004-2005) is samengevoegd met het advies van de 
Onderwijsraad uit 2003, waardoor het ‘actief burgerschap en sociale integratie’ is 
geworden.
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Argument 2: De Inspectie beoogt met gefaseerd toezicht goed inzicht te krij-
gen in de wijze waarop scholen de burgerschapsopdracht invullen. Tevens 
kan zij door middel van gefaseerd toezicht inspelen op de ontwikkelingen in 
het onderwijsveld en de samenleving, door de invulling van burgerschap in 
het onderwijs bij te stellen (p. 3). 

Onderbouwing 2: De onderbouwing van het tweede argument is de over-
tuiging dat met een gefaseerde uitvoering een consensus in het onderwijs-
veld en de samenleving bereikt kan worden over de doelen en de middelen 
om burgerschap in het onderwijs op de lange termijn te bevorderen. De 
Onderwijsinspectie neemt aan dat gefaseerd toezicht zal leiden tot borging 
van de kwaliteit van het onderwijs en tot kwaliteit van het onderwijsaanbod 
van ‘actief burgerschap en sociale integratie’ (2006, p. 3).

Burgerschapsonderwijs
De Onderwijsinspectie spitst de invulling van burgerschap in het onderwijs 
in het toezichtskader toe op het niveau van de school. De wettelijke opdracht 
voor het onderwijs om ‘actief burgerschap en sociale integratie’ te bevorde-
ren wordt opgevat als een eis van deugdelijkheid. De Onderwijsinspectie 
stelt dat scholen zelf vorm en inhoud aan de opdracht moeten geven. De 
Inspectie presenteert twee kwaliteitsindicatoren voor het burgerschapson-
derwijs. Inhoudelijk zijn de indicatoren gericht op het bevorderen van een 
gemeenschappelijk en gedeeld perspectief van jonge mensen op de bijdrage 
die zij als burgers aan de samenleving kunnen leveren (p. 1). 

De eerste indicator betreft de borging van de kwaliteit van het burgerschaps-
onderwijs door middel van een jaarlijkse inspectie. De Inspectie beoordeelt 
op basis van deze indicator hoe scholen hun 1) visie en planmatigheid, 2) 
verantwoording in de schoolgids en 3) resultaten vormgeven. Tevens beoor-
deelt de Inspectie hoe 4) de risico’s van het burgerschapsonderwijs worden 
geformuleerd; de Inspectie veronderstelt dat scholen, die zich bewust zijn 
van de risico’s, beter in staat zijn ongewenste opvattingen, gedragingen en 
houdingen tegen te gaan en het onderwijs beter laten aansluiten op de soci-
ale omgeving (p. 4).

De tweede indicator betreft het onderwijsaanbod; dit toont aan dat in het 
toezichtskader van de Onderwijsinspectie de nadruk op zowel het kwalifi-
catie- als het socialisatiedoel van onderwijs ligt. De Inspectie beoordeelt op 
basis van deze indicator de mate van invulling van 1) sociale competenties, 
2) openheid naar de samenleving en de diversiteit die daarin aanwezig is, 
3) de basiswaarden en de democratische rechtsstaat en 4) de school als oe-
fenplaats (p. 4). Sinds 2008 zijn scholen verplicht invulling te geven aan ten-
minste twee van de vier aandachtspunten per kwaliteitsindicator.
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5.4.3. Beeld

Het beeld van de goede burger dat naar voren komt in het toezichtskader 
van de Inspectie is, net als in de voorgaande documenten, een burger die de 
afnemende betrokkenheid tussen burgers onderling en tussen de burgers en 
de overheid moet herstellen. Om dat te kunnen, zou de beoogde burger in 
staat moeten zijn op een actieve manier met anderen een gemeenschappe-
lijk en gedeeld perspectief op de maatschappij te ontwikkelen vanuit de ba-
sale waarden uit de Nederlandse Grondwet. Als middel daartoe moet in het 
onderwijs aandacht worden besteed aan sociale competenties en openheid 
naar en kennis van de diversiteit in de samenleving. Met het creëren van een 
gemeenschappelijk en gedeeld perspectief van jongeren op de samenleving 
streeft de Inspectie in het toezichtskader niet een ideale samenleving na, 
maar wel sociale integratie in de samenleving.  

5.4.4. Typologie

Het beeld van de goede burger en de samenleving komt in het toezichtska-
der van de Onderwijsinspectie het meest overeen met de typologie van ‘aan-
passingsgericht burgerschap’ (Leenders en Veugelers, 2004). De vorming van 
de goede burger is namelijk gericht op het realiseren van actieve en sociale 
betrokkenheid waardoor een bijdrage geleverd kan worden aan de samen-
leving. De vorming van de goede burger is derhalve niet gericht op kritische 
meningsvorming, maar op het ontwikkelen van een gemeenschappelijke en 
gedeelde visie ten aanzien van de maatschappij. De goede burger kan vol-
gens de inspectie in het onderwijs gevormd worden door het ontwikkelen 
van de sociale competenties van leerlingen. Ook zou bij leerlingen kennis 
van en openheid naar de diversiteit in de samenleving ontwikkeld moeten 
worden. Tot slot zouden leerlingen, naar hun vermogen, gestimuleerd moe-
ten worden om doormiddel van maatschappelijke initiatieven een bijdrage 
te leveren aan de samenleving. 

5.4.5. Duiding

De duiding van het beeld van de goede burger en de ideale samenleving van-
uit de theorie van normatieve professionalisering kent drie aspecten: poli-
tiek, onbekende ander en publiek domein. 

Politiek
De nadruk in dit advies ten aanzien van subjectwording ligt evenals in de 
bovenstaande twee documenten op onderwerping. De Onderwijsinspectie 
onderwerpt burgerschapsvorming aan de wet en aan de bestaande orde. 
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Daarom stimuleert de Onderwijsinspectie niet dat leerlingen kritische vra-
gen stellen over de bestaande orde. Zij geeft daarentegen aan dat wanneer 
er sprake is van ongewenste visies op de samenleving er wettelijk zal wor-
den opgetreden. De aandacht voor diversiteit in de Nederlandse pluriforme 
samenleving betreft dus niet de verschillen in ideeën, maar alleen de aan-
wezigheid van verschillende culturen. Een vernieuwende bijdrage aan de 
samenleving vanuit de uniciteit van burgers wordt daarom ook niet gesti-
muleerd; burgers worden alleen aangemoedigd bij te dragen aan de bestaan-
de orde. 

Onbekende ander
Het bij kunnen dragen aan de bestaande orde beoogt de Onderwijsinspectie 
niet door het ontwikkelen van politieke vaardigheden bij leerlingen, maar 
door het vergroten van de kennis over de verschillende culturele achtergron-
den van leeftijdsgenoten. Burgerschap is daarom in dit document vooral ge-
richt op de relatie met de bekende ander, door in het onderwijs aandacht te 
besteden aan de ontwikkeling van sociale competenties, schoolburgerschap 
en het ‘bekend maken van de onbekende ander’. De gerichtheid op het vorm-
geven van de relatie met de onbekende ander is de aandacht voor de basis-
waarden uit de Nederlandse Grondwet. Deze basiswaarden worden echter 
niet ingezet voor het ontwikkelen van praktische wijsheid bij leerlingen om 
tot redelijke afwegingen te komen in relatie tot onbekende anderen. 

Publiek domein 
In dit document wordt de huidige rechtsstaat gezien als het speelveld van 
burgerschap in het onderwijs. De invulling van het burgerschapsonderwijs 
is echter niet gericht op een ideaalbeeld van een rechtvaardige samenle-
ving, maar op het oplossen van de problemen in de huidige samenleving. De 
Onderwijsinspectie stelt daarom dat leerlingen kennis moeten hebben van 
die rechtsstaat, zodat ze zich niet buiten het speelveld wagen. Doen ze dat 
wel, dan moet er worden ingegrepen. Daardoor wordt wijsheid om het goe-
de te kiezen in het publieke domein in dit document bepaald door onder-
werping aan de wet. Leerlingen worden derhalve niet gestimuleerd om zelf 
kritisch na te denken over wat goed is om te doen. Ook wordt de ontwikke-
ling van de deugd moed niet gestimuleerd, omdat in dit document gesteld 
wordt dat de goede burger wil participeren in de samenleving. Matigheid 
om het eigen belang te kunnen transformeren naar het algemeen belang 
heeft daardoor, net als in bovenstaande documenten, geen specifieke plek 
in het onderwijs, omdat het algemeen belang reeds ingevuld is en de goede 
burger daar slechts aan bij hoeft te dragen.
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5.5. ADVIES VAN DE ONDERWIJSRAAD ‘VERDER MET BURGERSCHAP IN 
HET ONDERWIJS’ UIT 2012

5.5.1. Context

Het advies van de Onderwijsraad ‘Verder met burgerschap in het onderwijs’ 
uit 2012 is op verzoek van de minister geschreven, nadat de Inspectie (2010; 
2011) constateerde dat de uitvoering van burgerschap in het onderwijs op 
veel scholen te wensen overliet. In dit advies onderzoekt de Onderwijsraad 
dan ook de thema’s die van belang kunnen zijn om burgerschap in het on-
derwijs verder te ontwikkelen. Zo gaat de Onderwijsraad na of het huidige 
wettelijke kader voor burgerschapsonderwijs scholen voldoende houvast 
biedt. Er wordt nadrukkelijk gekeken hoe de overheid scholen tegemoet kan 
komen om verder te komen met burgerschap in het onderwijs. Naar aan-
leiding van dit advies is geen voorstel gekomen vanuit het Ministerie van 
OC&W om wettelijke aanpassingen te doen.

5.5.2. Resultaten 

De resultaten van de concepten op basis van de axiale codering bestaan uit 
twee delen: de beschrijving van het levensbeschouwelijke construct van 
goed burgerschap en van de legitimering van goed burgerschapsonderwijs. 

Levensbeschouwelijk construct 
Het levensbeschouwelijk construct van goed burgerschap kent drie concep-
ten: de goede burger, de waarden die richtinggevend worden beschouwd bij 
goed burgerschap en de ideale samenleving.

De goede burger
De Onderwijsraad ziet de goede burger als een betrokken, sociaal competen-
te en democratische burger, die weet waar hij voor staat en die in relatie kan 
treden tot medeburgers.

Waarden
De Onderwijsraad ziet, in navolging van de WRR (2003), democratie zelf als 
waarde, omdat het ‘dé verbindende factor tussen burgers onderling is’ (p.15). 
De Onderwijsraad ziet democratie als de basiswaarde van een gemeenschap-
pelijke set abstracte waarden die de Westerse samenleving hebben gevormd 
en die leidend zijn voor de toekomst van de samenleving. Inhoudelijk gaat 
het om waarden als gelijkwaardigheid en gelijke behandeling; vrijheid van 
godsdienst en levensovertuiging; vrijheid van meningsuiting; vrijheid van 
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vereniging, vergadering en betoging; eerbiediging van de persoonlijke le-
venssfeer en onaantastbaarheid van het menselijke lichaam (p. 15).  

Naast democratie als basiswaarde beschouwt de Onderwijsraad in dit advies 
democratie ook als een politiek systeem waarin autoriteit in principe geba-
seerd is op instemming van de bevolking en gericht is op een evenwichtige 
machtsverdeling. Zij beschrijft democratie als een gemeenschappelijk inhou-
delijk kader dat gebaseerd is op idealen als gelijkheid en rechtvaardigheid. 
Democratie is ook een manier om waardenconflicten op vreedzame wijze op 
te lossen en iedereen in de gelegenheid te stellen aan de samenleving deel te 
nemen (p.15). 

Daarnaast gaat het bij democratie volgens de Onderwijsraad tevens om de so-
ciale omgang tussen mensen buiten de sfeer van de overheid. Dewey (1916, 
2009) wordt hierbij aangehaald in het kader van democratie als ‘agree to dis-
agree’ en ‘a way of living’. Democratie in het licht van sociale omgang tussen 
mensen impliceert volgens de Onderwijsraad gemeenschappelijke waar-
den die betrekking hebben op de omgang tussen mensen. Daarom vindt de 
Onderwijsraad binnen een democratie ook kleine deugden van belang zoals 
respect, empathie, mededogen, verdraagzaamheid, integriteit en verant-
woordelijkheidszin (p. 14, 15). 

De ideale samenleving
De Onderwijsraad spreekt in dit advies over de samenleving zowel in termen 
van ‘geïndividualiseerd en pluriform’ als in termen van ‘een democratische 
rechtsstaat en samenleving’. Daarbij is voor haar de geïndividualiseerde 
en pluriforme samenleving een feitelijk gegeven en zijn de democratische 
rechtsstaat en samenleving een ideaal.

Legitimering
De legitimering van goed burgerschapsonderwijs bestaat uit twee delen: de 
aanleiding en motivatie voor burgerschap in het onderwijs en de concretise-
ring van burgerschap in het onderwijs.

Aanleiding en motivatie
De Onderwijsraad heeft op verzoek van de minister nagegaan hoe het verder 
moet met burgerschap in het onderwijs en wat scholen nodig hebben om 
burgerschap in het onderwijs verder vorm te geven. Dat resulteert in de vol-
gende centrale stelling van het advies: scholen hebben naast ruimte ook dui-
delijkheid en steun nodig bij de opdracht voor burgerschapsonderwijs (p.p. 
23-26).
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Er worden vijf argumenten met onderbouwing gegeven om bovenstaande 
stelling te legitimeren:

Argument 1: De Onderwijsraad stelt op basis van het onderzoek van 
Veugelers en Van Vliet (2009) dat systematische aandacht voor burgerschap 
in het onderwijs om uitgewerkte leerlijnen vraagt. Dat betekent dat het voor 
scholen duidelijk moet zijn wat er aan burgerschap in het onderwijs in de 
verschillende leerjaren en in de verschillende vakken gedaan moet worden. 
Het vraagt ook duidelijkheid met betrekking tot de explicitering van activi-
teiten en de opbouw daarvan (p. 18). 

Onderbouwing 1: De Onderwijsraad geeft dit advies, omdat scholen weinig 
ontwikkeling van burgerschapsonderwijs laten zien in de richting van een 
‘geëxpliciteerd curriculum, met concrete doelen en een daarop afgestemd 
aanbod’. Ondanks de ruimte die scholen hebben om burgerschapsonderwijs 
zelf in te vullen (p. 36). De Inspectie stelt zelfs in algemene termen vast dat 
scholen slechts een basisaanbod hebben dat doorgaans beperkt blijft tot het 
bevorderen van sociale vaardigheden. Daarmee voldoen scholen aan de wet-
telijke ondergrens om zich voor het burgerschapsonderwijs in te spannen 
(p.23).

Argument 2: De ‘doelbepaling burgerschap’ voor het onderwijs erkent en 
formaliseert burgerschap in het onderwijs, maar door het open karakter 
ervan kunnen scholen zich in theorie grotendeels onttrekken aan de wette-
lijke burgerschapsopdracht. Desondanks, zien de meeste scholen het wel als 
hun taak om het onderwijs ook op burgerschap te richten (p. 12). 

Onderbouwing 2: Het open karakter van de doelbepaling is het gevolg 
van de vrijheid van onderwijs in Nederland, vastgelegd in Artikel 23 van 
de Nederlandse Grondwet. Burgerschapsonderwijs raakt volgens de 
Onderwijsraad aan de ene kant aan die vrijheid, omdat zij burgerschap nauw 
verbonden ziet met levensbeschouwelijke of pedagogische waarden en nor-
men van een school. Aan de andere kant vindt de Onderwijsraad dat de over-
heid wel een grondwettelijke verantwoordelijkheid heeft voor de kwaliteit 
van het onderwijs en acht zij het legitiem om van de scholen te vragen om 
burgerschapsonderwijs doelmatig en doeltreffend in te richten binnen de 
grenzen van de democratische rechtsstaat (p. 12).

Argument 3: Scholen mogen volgens de Onderwijsraad niet alleen voor de 
burgerschapsopdracht staan, omdat burgerschapsonderwijs gezien wordt 
als een kerntaak voor het onderwijs (p. 24).
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Onderbouwing 3: Dat burgerschapsonderwijs een kerntaak is van het on-
derwijs onderbouwt de Onderwijsraad met de kwalificatie- en socialisatie-
functie van het onderwijs. De socialisatiefunctie omvat de overdracht en 
ontwikkeling van waarden, normen, gebruiken en gedragingen aan nieuwe 
generaties. De kwalificatiefunctie heeft betrekking op de kennis, vaardighe-
den en houdingen die leerlingen nodig hebben voor hun latere maatschap-
pelijke- en beroepsleven (p. 11).

Argument 4: De Onderwijsraad vindt dat scholen tijd nodig hebben om 
goed vorm te geven aan burgerschap in het onderwijs en het inbedden in de 
schoolcultuur en het curriculum (p.p. 7, 27). 

Onderbouwing 4: De Onderwijsraad baseert dit op basis van onderzoek van 
Fullan (2007). Fullan komt tot de conclusie dat een ingrijpende verandering 
naar schatting vijf tot tien jaar kost. De Onderwijsraad denkt dat ‘leerlingen, 
ouders, buurtbewoners en de bredere samenleving het meeste profijt van 
burgerschapsonderwijs op school hebben wanneer scholen de tijd krijgen 
om burgerschapsonderwijs te omarmen, naar eigen inzicht vorm te geven 
en uit te werken’ (p. 33) .

Argument 5: De Onderwijsraad is van mening dat ‘de inhoudelijke kern van 
burgerschapsonderwijs, democratie en identiteitsontwikkeling’, beter dan 
nu tot uitdrukking gebracht moet worden (p. 11). De burgerschapsopdracht 
zou nadrukkelijker ‘gekoppeld kunnen worden’ aan de kerndoelen van het 
onderwijs. De kerndoelen zouden vervolgens de gemeenschappelijke kern 
van de burgerschapsopdracht moeten omschrijven, zodat scholen burger-
schap ‘inhoudelijk handen en voeten’ kunnen geven (p. 37).

Onderbouwing 5: De Onderwijsraad baseert de inhoudelijke kern van ‘demo-
cratie en identiteitsontwikkeling’ bij burgerschapsonderwijs op de sociaal 
en wijsgerig pedagoog Sieckelinck (2009). Sieckelinck stelt dat een burger 
pas kan bijdragen aan de samenleving wanneer hij weet waarvoor hij staat. 
Ook is het pas mogelijk te begrijpen waarom het zo belangrijk is dat mensen 
hun idealen kunnen nastreven, wanneer men zelf gehecht is aan een ideaal 
(p. 14).

Burgerschapsonderwijs
De Onderwijsraad vindt dat de school een oefenplaats moet zijn voor bur-
gerschap (p.p. 17, 18). De gemeenschappelijk inhoudelijke kern van de bur-
gerschapsopdracht vat de Onderwijsraad in dit advies als volgt samen: 
‘Jongeren leren functioneren, vanuit eigen idealen, waarden en normen, in 
een pluriforme, democratische samenleving en bij hen het vermogen ont-
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wikkelen aan deze samenleving een eigen bijdrage te (willen) leveren’. Deze 
gemeenschappelijke kern bevat twee componenten voor het onderwijs: (1) 
kennis over de democratische rechtsstaat en de waarden en spelregels die 
hieraan ten grondslag liggen en (2) identiteitsontwikkeling van leerlingen, 
dat wil zeggen ‘de ontwikkeling van en reflectie op eigen idealen, normen en 
waarden en de eigen positie in de samenleving’ (p.p. 11, 14). De eerste compo-
nent ziet de Onderwijsraad als een kwalificatiedoelstelling en de tweede als 
een socialisatiedoelstelling. 

Omdat de verdere ontwikkeling van het burgerschapsonderwijs niet bij 
de overheid, maar bij de schoolbesturen ligt, dienen scholen die onder een 
schoolbestuur vallen hun visie op burgerschap uit te werken in een planma-
tige aanpak (p. 41). Op basis daarvan kunnen scholen in de schoolgids hun 
visie en aanpak van burgerschapsonderwijs horizontaal verantwoorden. 
Daarbij stelt de Onderwijsraad nadrukkelijk dat het onderwijs alleen een 
inspanningsverplichting heeft en dat daarom de verantwoordelijkheid voor 
de inhoudelijke invulling in principe bij schoolbesturen ligt (p. 8). Wel vindt 
de raad dat van leerkrachten mag worden verwacht dat zij een voorbeeldrol 
vervullen op het gebied van burgerschap (p. 18). 

Verder vindt de raad dat de overheid voor scholen in bovenstaand proces 
een meer steunende, stimulerende en faciliterende rol zou kunnen vervul-
len dan tot dan toe het geval was. Ook zou de overheid duidelijker invulling 
moeten geven aan een gemeenschappelijke kern van het burgerschapson-
derwijs in wet- en regelgeving (p. 24).

De Onderwijsraad geeft aan dat scholen er goed aan zouden doen ‘hun bur-
gerschapsopdracht met het gezin, de wijk, de overheid, de media, vereni-
gingen en geloofsgemeenschappen en andere socialiserende instanties te 
delen’ (p. 24). De omgeving van de school heeft immers ook invloed op de 
burgerschapsontwikkeling van leerlingen. Dat heeft gevolgen voor de hou-
ding en het gedrag van leerlingen. Volwassenen geven lang niet altijd het 
goede voorbeeld. Soms komt ook een negatieve buurt- of straatcultuur, die 
zich afzet tegen de algemeen geldende gedragscodes in de burgerlijke cul-
tuur, met de kinderen mee de school in. 

5.5.3. Beeld

Uit het advies van de Onderwijsraad uit 2012 komt als beeld van de goede 
burger naar voren een zelfbewuste burger die weet waar hij voor staat, wat 
zijn idealen zijn en wat het betekent om in een democratische rechtsstaat 
te leven. De goede burger ziet de democratie niet alleen als politiek sys-
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teem, maar ook als een waarde in zichzelf. Vanuit ‘democratie als waarde’ 
kan de goede burger handelen binnen en buiten de sfeer van de overheid. 
Democratie is dé verbindende factor tussen burgers onderling en de op-
lossing voor de problemen van individualisering en pluriformiteit in de 
samenleving.

5.5.4. Typologie

Het beeld van de goede burger en de samenleving komt in dit advies van 
de Onderwijsraad het meest overeen met de typologie van ‘kritisch-demo-
cratisch burgerschap’ (Leenders en Veugelers, 2004). De aandacht in het 
burgerschapsonderwijs gaat namelijk niet alleen uit naar het belang van 
de gemeenschap, maar ook naar dat van het individu. De focus is eensdeels 
gericht op identiteitsontwikkeling van leerlingen om waarden en vaardig-
heden te ontwikkelen voor participatie in het sociale en politieke domein. 
Anderdeels ligt de focus op democratie die zowel als rechtssysteem als een 
sociale manier van leven wordt opgevat. 

5.5.5. Duiding 

De duiding van het beeld van de goede burger en de ideale samenleving van-
uit de theorie van normatieve professionalisering kent drie aspecten: poli-
tiek, onbekende ander en publiek domein. 

Politiek
De nadruk ten aanzien van subjectwording ligt in dit advies voornamelijk 
op onderwerping. Er wordt wel in tegenstelling tot de hiervoor besproken 
documenten aandacht besteed aan de ontwikkeling van een eigen levens-
overtuiging van leerlingen en tevens wordt reflectie op het eigen normatie-
ve kader gestimuleerd. Er wordt echter niet gesproken over een (kritische) 
verhouding van de eigen mening tot datgene dat wettelijk in onze samenle-
ving is vastgesteld. Daardoor blijven de twee elementen van burgerschap, de-
mocratie en identiteit, aan de ene kant los van elkaar staan en aan de andere 
kant vallen ze samen. Dat laatste wordt bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar bij 
het benoemen van de kwalificatie- en socialisatiefunctie van burgerschaps-
onderwijs op pagina 11. De kwalificatiefunctie heeft betrekking op het latere 
maatschappelijke en beroepsleven van leerlingen en de socialisatiefunctie 
houdt verband met de overdracht en ontwikkeling van waarden en normen, 
gebruiken en gedragingen aan nieuwe generaties. Er is dan van subjectifica-
tie en verschijning uiteindelijk geen sprake, omdat de aandacht voor identi-
teitsontwikkeling niet de uniciteit van leerlingen wil bevorderen, maar ge-
richt is op het in standhouden van de bestaande orde.
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Onbekende ander
Politieke vaardigheden en principes met betrekking tot gelijkheid, recht-
vaardigheid en redelijkheid om in relatie te kunnen treden met een onbe-
kende krijgen deels aandacht. Er wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd 
voor kennis van democratie met haar waarden en spelregels en voor het ei-
gen morele kader. Deze twee elementen, de regels van de rechtsstaat en ken-
nis van het eigen morele kader, zijn nodig voor het ontwikkelen van prakti-
sche wijsheid, maar de twee elementen worden in het advies niet op elkaar 
betrokken om daarmee praktische wijsheid te bevorderen. 

Publiek domein
De Onderwijsraad schetst als ideaal voor de samenleving een democratische 
rechtsstaat en democratische samenleving. Een rechtvaardige samenleving 
wordt niet specifiek benoemd, de rechtvaardigheid zit in de structuur van 
de rechtsstaat en niet in de intermenselijke relaties. Wijsheid en moed die 
nodig zijn om in het publieke domein te kunnen oordelen worden sterk ge-
stuurd door de koppeling van identiteitsvorming aan democratie en parti-
cipatie, waardoor er in het advies een spanning ontstaat. Enerzijds moeten 
leerlingen zichzelf goed leren kennen en anderzijds moeten ze zich kunnen 
voegen naar de bestaande orde. Daarmee wordt de identiteitsontwikkeling 
van leerlingen instrumenteel ingezet om de samenleving te versterken. Dat 
betekent tevens dat matigheid, om het eigen belang te kunnen transforme-
ren in een algemeen belang, geen aandacht krijgt. Leerlingen worden ge-
stimuleerd hun eigen belang te ontdekken en krijgen het algemeen belang 
aangeleerd, maar het eigen belang wordt niet in relatie gebracht met het al-
gemeen belang, waardoor de leerlingen niet gestimuleerd worden om hun 
eigen belang te transformeren tot algemeen belang. 
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Hoofdstuk 6: 
Analyse en duiding van schoolgidsen 

6.1. INLEIDING 

In dit hoofdstuk analyseer en duid ik de teksten over burgerschap in het on-
derwijs in de schoolgidsen van de basisscholen in Gouda uit het schooljaar 
2014-2015. Het betreffen schoolgidsen van zeven denominaties: reformato-
risch, islamitisch, antroposofisch, katholiek, protestants, openbaar en alge-
meen/neutraal bijzonder onderwijs. De analyse en duiding van de schoolgid-
sen vindt in dit hoofdstuk per denominatie plaats.

Ik geef van elke denominatie eerst informatie over het bestuur en het aantal 
scholen dat is onderzocht. Vervolgens beschrijf ik kort de identiteit, het doel, 
de missie en visie van de schoolbesturen. Tenslotte presenteer ik per deno-
minatie en schoolbestuur de resultaten van de analyse van de schoolgidsen 
in de vorm van concepten die op basis van de axiale codering geformuleerd 
zijn (zie 4.7.1). In de formulering van de concepten heb ik de losse data uit 
de fase van open codering verbonden tot betekeniselementen (zie 4.2.2). De 
concepten zijn gestoeld op de definitie van ideologie zoals ik die geformu-
leerd heb in hoofdstuk 1 (zie 1.3.2) en bestaan uit twee delen: het levensbe-
schouwelijke construct van goed burgerschap en de legitimering van goed 
burgerschapsonderwijs.

Ik begin met de beschrijving van de concepten die gerelateerd zijn aan het 
levensbeschouwelijk construct van goed burgerschap. Zo geef ik weer wat 
de vooronderstellingen en beginselen in de visie op goed burgerschap in het 
onderwijs zijn. Dat betekent concreet dat ik concepten van de goede burger 
en de ideale samenleving beschrijf alsook de waarden die nastrevenswaardig 
en richtinggevend zijn voor het handelen. Vervolgens presenteer ik van de 
schoolgids(en) in kwestie de concepten die gerelateerd zijn aan de legitime-
ring van goed burgerschapsonderwijs. Daarmee toon ik aan hoe de visie op 
goed burgerschap in het onderwijs op het niveau van de schoolorganisatie 
bepaald en gerechtvaardigd wordt. De legitimering vat ik, zoals ik in para-
graaf 1.3.2. heb geschreven, dubbel op: legitimeringen hebben zowel betrek-
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king op de aanleiding en motivatie als op de uitwerking van een specifiek be-
leid. Ik analyseer daarom eerst de aanleiding en motivatie van scholen om in 
het onderwijs aandacht aan burgerschap te besteden. Daarvoor geef ik eerst 
hun voornaamste redenen weer en beschrijf ik vervolgens per denomina-
tie wat concreet in de schoolgidsen vermeld wordt over burgerschap in het 
onderwijs. 

Op basis van de concepten van het levensbeschouwelijk construct van goed 
burgerschap en de legitimering van goed burgerschapsonderwijs schets ik 
een beeld van de goede burger en de (al dan niet expliciet geformuleerde) 
ideale samenleving zoals dat in de schoolgidsen naar voren komt. Dit beeld 
vergelijk ik vervolgens met de visies ‘goed burgerschap in het onderwijs’ (zie 
3.1) van Leenders en Veugelers (2004) en De Bas (2008). Als onderdeel van de 
selectieve codering (zie 4.7.1) geef ik aan welke van die visies het meest op het 
geschetste beeld van goed burgerschap lijkt. 

Tevens wijd ik per denominatie een paragraaf aan de duiding van het beeld 
van de goede burger en de ideale samenleving vanuit de theorie van norma-
tieve professionalisering in het burgerschapsonderwijs (zie hoofdstuk 3). Ik 
begin met het duiden van het politieke aspect in het beeld van de goede bur-
ger en de ideale samenleving. Ik constateer daartoe in hoeverre de nadruk 
ligt op onderwerping, onderbreking en/of verschijning van het subject (zie 
3.2.3). Vervolgens stel ik vast op welke manier scholen de relatie tot de onbe-
kende ander in het burgerschapsonderwijs vormgeven. Dat doe ik door te kij-
ken naar de manier waarop scholen aandacht besteden aan de ontwikkeling 
van politieke vaardigheden en praktische wijsheid op basis van de principes 
gelijkheid, rechtvaardigheid en redelijkheid (zie 3.2.2). Tenslotte analyseer ik 
de visie op het publieke domein die in de schoolgidsen naar voren komt in het 
beeld van de goede burger. Concreet kijk ik dan naar de wijze waarop de kar-
dinale deugden – rechtvaardigheid, wijsheid, moed en matigheid – worden 
beschreven (zie 3.2.1 en 3.4).

6.2. BESCHRIJVING SCHOOLGIDS REFORMATORISCH ONDERWIJS

6.2.1. Context

Bestuur en aantal scholen
De ‘Stichting tot het Verstrekken van Basisonderwijs op Gereformeerde 
Grondslag te Gouda’, verzorgt protestants christelijk onderwijs op gerefor-
meerde grondslag, ook wel reformatorisch onderwijs genoemd. De beteke-
nis van het verzorgen van reformatorisch onderwijs is verwoord in de grond-
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slag van de stichting: ‘De grondslag van de stichting is Gods Woord waarvan 
de onveranderlijke waarheid wordt beleden in de Drie Formulieren van 
Enigheid […]’. De stichting heeft één school: de Graaf Jan van Nassauschool 
in Gouda.  

Identiteit 
De reformatorische gelovigen in Nederland worden ook wel bevindelijk ge-
reformeerden genoemd. Ze beroepen zich op de Bijbel en de gereformeerde 
belijdenisgeschriften31. Hun godsbeeld is gebaseerd op de dubbele predesti-
natieleer van Calvijn (1552, 2009). Ze geloven dat God enerzijds in zijn recht-
vaardigheid de mens zal verdoemen vanwege zijn zonden en ongeloof en an-
derzijds dat God genadig is voor een aantal door hem uitverkoren mensen 
door hun de eeuwige gelukzaligheid te gunnen (Van Eijnatten & Van Lieburg, 
2006). Ze leven verzuild met een eigen politieke partij, de SGP, en eigen me-
dia: het Reformatorisch Dagblad en de Reformatorische Omroep. Ze staan afwij-
zend en defensief ten opzichte van alles wat buiten hun eigen religieuze ka-
ders valt. Het gaat hen niet zozeer om het aardse leven, maar veel meer om 
het leven na de dood (Stoffels, 2008). 

Ouders die hun kinderen op de school geplaatst willen hebben, moeten een 
identiteitsverklaring ondertekenen. In die verklaring staat omschreven hoe 
meisjes en jongens eruit dienen te zien op het gebied van haardracht, kleding 
en sieraden. Verder staat er in vermeld hoe men zal omgaan met media, dat 
men een medezeggenschapsraad afwijst en dat men geen beroep zal doen op 
voor- en naschoolse opvang. 

Doel 
Het doel van het reformatorisch onderwijs is als volgt omschreven: ‘De ba-
sisschool draagt er zorg voor, de haar toevertrouwde kinderen in overeen-
stemming met Gods Woord en de daarop gegronde belijdenisgeschriften te 
leiden, te vormen en hulp te verlenen en legt mede de grondslag voor het 
volgen van aansluitend voortgezet onderwijs, opdat zij hun taak en opdracht 
in kerk, gezin en maatschappelijke samenleving zoeken te vervullen naar de 
eis van Gods Woord’ (p. 8). Daarnaast wordt de school niet alléén als een on-
derwijsinstituut beschouwd, maar ook als een plaats waar veel waarde wordt 
gehecht aan opvoedkundige doelstellingen. 

31 Er zijn drie gereformeerde belijdenisgeschriften: de Heidelbergse Catechismus uit 
1563, de Nederlandse geloofsbelijdenis uit 1561 en de Dordtse Leerregels uit 1618- 1619 
(ook wel de vijf artikelen tegen de remonstranten genoemd).
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Missie en visie
In de schoolgids (2014) staat geen aparte paragraaf over de missie en de vi-
sie van de school. Er wordt één keer een expliciete visie geformuleerd in ver-
band met het onderwerp burgerschap: ‘Onze visie op burgerschapsvorming 
en sociale cohesie is dat we leven als christenen in een multiculturele samen-
leving. We dienen onze naasten lief te hebben als onszelf. Dit betekent niet 
dat we al hun activiteiten goedkeuren of vriendschappen met hen moeten 
sluiten. Het betekent wel, dat we in goede harmonie met elkaar leven en het 
goede voor elkaar zoeken. Wij kiezen voor burgerschap waarbij we dienst-
baar zijn aan de gemeenschap, zonder in strijd te komen met Gods Woord’.

Resultaten 
De resultaten van de concepten op basis van de axiale codering bestaan uit 
twee delen: de beschrijving van het levensbeschouwelijke construct van 
goed burgerschap en van de legitimering van goed burgerschapsonderwijs. 

Levensbeschouwelijk construct 
Het levensbeschouwelijk construct van goed burgerschap kent de volgende 
drie concepten: de goede burger, de waarden die richtinggevend worden be-
schouwd bij goed burgerschap en de ideale samenleving.

De goede burger
In de paragraaf over burgerschapsvorming en sociale cohesie in de school-
gids geeft de school een omschrijving van ‘goed burgerschap’. Uit die om-
schrijving destilleer ik hun visie op de goede burger. De goede burger leeft 
in goede harmonie met de ander, is dienstbaar en zoekt het goede voor de 
ander. De goede burger is daarnaast ook een wereldburger die oog heeft voor 
de minder bedeelden in de wereld. De focus ligt daarbij wel op de minder 
bedeelden die bij de zendingsprojecten van reformatorische kerken betrok-
ken zijn. Dienstbaarheid aan de samenleving is het doel van burgerschaps-
vorming en sociale cohesie, mits dat niet strijdig is met de interpretatie van 
de Bijbel door de school. 

Waarden
In de schoolgids worden de volgende waarden genoemd die richtinggevend 
zijn voor het handelen: harmonie, liefhebben van de naaste en dienstbaar-
heid. Daarnaast ook voorzichtigheid, bescheidenheid, bidden en ernstig 
zijn, om zo de samenleving te kunnen dienen in overeenstemming met Gods 
Woord. 
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De ideale samenleving
De samenleving wordt als feit en niet als ideaal geduid in de schoolgids: een 
multiculturele samenleving. 

Legitimering
De legitimering van goed burgerschapsonderwijs valt in tweeën uiteen: de 
aanleiding en motivatie voor burgerschap in het onderwijs en de concretise-
ring van burgerschap in het onderwijs.

Aanleiding en motivatie
De aanleiding voor burgerschapsonderwijs in het reformatorisch onderwijs 
ligt in het gegeven dat burgerschapsvorming en sociale cohesie landelijk 
actuele onderwerpen zijn. Hierbij constateert het reformatorisch onderwijs 
dat zij uit ‘voorgedane zaken opmaken dat er spoedig spanningen tussen be-
volkingsgroepen in ons land kunnen optreden’ (p.16). Vanuit die constate-
ring besteedt het reformatorisch onderwijs aandacht aan burgerschap. 

Burgerschapsonderwijs
Het burgerschapsonderwijs op de school is geïntegreerd in de vakken 
Geschiedenis, Aardrijkskunde en SoVa (Sociale Vaardigheden). Daarnaast 
heeft de directeur voor groep acht een aparte lesbrief ‘Een goede burger’ ont-
wikkeld. Volgens de schoolgids betreft de inhoud van burgerschapsonder-
wijs grofweg drie elementen. Ten eerste wordt de kennis van de Nederlandse 
geschiedenis genoemd: kennis van de canon. Dit heeft voor de school betrek-
king op de verbondenheid met de geschiedenis van het land, het vorstenhuis 
en niet nader gespecifieerde waardevolle tradities. Ook besteedt men op de 
school aandacht aan kennis van andere culturen en godsdiensten, waarmee 
men vorm wil geven aan ‘het leven als christenen in een multiculturele sa-
menleving’. De schoolgids vermeldt daarbij echter wel dat men geen vriend-
schap met andersdenkenden zal bevorderen, omdat dit voor hen in strijd 
is met hun opvatting van Gods Woord. Op de school kan dus alleen kennis 
over andere culturen en godsdiensten worden overgedragen. Het derde ele-
ment, wereldburgerschap, vult men in het reformatorisch onderwijs in door 
het inzamelen van geld voor eigen zendingsprojecten ten behoeve van de 
nood van hun (verre) naasten. 

6.2.3. Beeld

Het beeld van goed burgerschap is dat de goede burger vanuit Bijbelse waar-
den goed wordt voorbereid op toekomstige spanningen tussen bevolkings-
groepen in de samenleving. Er wordt niet gestreefd naar een bepaald ideaal 
van de samenleving. De goede burger is reformatorisch en dienstbaar aan de 
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samenleving door in harmonie met anderen te willen leven, zonder dat hij 
wil integreren met andersdenkenden. De goede burger wil daarom wel bij-
dragen aan sociale cohesie, maar niet werken aan sociale integratie. In het 
burgerschapsonderwijs ligt de focus op kennisoverdracht die vanuit een 
reformatorisch kader wordt ingevuld en overgedragen. Samengevat: religie 
staat centraal in het beeld van goed burgerschap, dat gericht is op harmo-
nisch samenleven in een multiculturele samenleving. De goede burger is 
een dienstbare reformatorische burger die niet wil integreren, maar wel wil 
zorgen voor sociale cohesie in de multiculturele samenleving vanuit het ei-
gen reformatorisch geloof.

6.2.4. Typologie

De visie op burgerschap in het reformatorisch onderwijs komt het meest 
overeen met de typologie van ‘aanpassingsgericht burgerschap’ (Leenders 
en Veugelers, 2004). Er is nadrukkelijk oog voor de gemeenschap die ge-
vormd is door het verleden en die zich kenmerkt door gedeelde tradities en 
waarden. Daarnaast staat het overbrengen van (Bijbelse) waarden en inhou-
den centraal en niet het stimuleren van een eigen mening bij leerlingen. 

6.2.5. Duiding 

De duiding van het beeld van de goede burger en de ideale samenleving van-
uit de theorie van normatieve professionalisering kent drie aspecten: poli-
tiek, onbekende ander en publiek domein.

Politiek
De nadruk ten aanzien van subjectwording ligt in dit advies op onderwer-
ping en niet op onderbreking en verschijning. Het subject dient zich te 
onderwerpen aan de religieuze overtuiging op de eerste plaats en aan de 
overheid op de tweede plaats, mits dat niet in strijd is met de religieuze over-
tuiging. Aan onderbreking, door kritische vragen te stellen aan de bestaande 
orde, wordt geen aandacht besteed. De aandacht ligt op de overdracht van 
de reformatorische waarden en normen. Vanuit dat kader wordt de leerlin-
gen op school geleerd te oordelen. Om dezelfde reden krijgt verschijning 
van de unieke leerling geen aandacht, omdat het alleen maar gaat om ‘refor-
matorisch zijn’ en om de samenleving te dienen in overeenstemming met 
Gods Woord. 

Onbekende ander
Politieke vaardigheden en principes van gelijkheid, rechtvaardigheid en 
redelijkheid om als goed burger in relatie te kunnen treden met een onbe-
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kende ander krijgen nauwelijks tot geen aandacht. Over het samenleven met 
onbekende anderen wordt enkel gezegd dat dit in harmonie moet gebeuren. 
Deze harmonie is passief. Het actief omgaan met andersdenkenden wordt 
namelijk afgewezen, het gaat om een dienende manier van samenleven die 
gericht is op harmonie. Door de gerichtheid op harmonie vanuit reformato-
rische waarden en normen, in plaats van op de complexiteit van het leven, 
krijgen leerlingen niet de gelegenheid om praktische wijsheid te ontwik-
kelen om in relatie te treden met onbekende anderen. De leerling krijgt de 
‘goede reformatorische antwoorden’ aangeleerd en moet de relatie met on-
bekende anderen eerder vermijden dan aangaan. 

Het publieke domein
Burgerschap in het onderwijs is op deze reformatorische school niet gericht 
op het realiseren van een rechtvaardige samenleving, maar op een dienende 
harmonieuze manier van leven in een multiculturele samenleving. Het gaat 
er niet om als uniek persoon te verschijnen in het publieke domein, maar 
vooral om zelf zuiver reformatorisch te blijven in het publieke domein. De 
wijsheid en de moed die daarvoor nodig zijn, worden aangeboden vanuit 
een reformatorische levensovertuiging. Voor wat betreft matigheid, waarbij 
het gaat om het algemeen belang boven het eigen belang te kunnen stellen, 
wordt het eigen levensbeschouwelijke belang om trouw te zijn aan ‘Gods 
Woord’ hoger geacht dan het algemene belang. Het algemeen belang wordt 
ingevuld door bij te willen dragen aan de harmonie in de samenleving, zo-
lang het algemeen belang echter niet in strijd is met de Bijbel. 

6.3. BESCHRIJVING SCHOOLGIDS ISLAMITISCH ONDERWIJS

6.3.1. Context

Bestuur en aantal scholen
De islamitische basisschool ‘Al Qalam’32 (2014) is met één school in Gouda 
onderdeel van  de ‘Stichting Islamitische Scholen Rijn en Gouwe’. Bij deze 
stichting is ook een islamitische school uit Alphen aan den Rijn aangeslo-
ten. Die stichting is vervolgens weer lid van de ‘Islamitische Schoolbesturen 
Organisatie’ (ISBO) (2015). ‘De ISBO verenigt scholen op islamitische grond-
slag en is een geïntegreerde organisatie voor bestuur en management van de 
scholen. Bij de ISBO zijn veertig van de in totaal achtenveertig islamitische 
scholen aangesloten, ressorterend onder eenentwintig schoolbesturen, 
waarvan er zeventien als bevoegd gezag van de scholen lid zijn van de ISBO’.

32 Al qalam betekent ‘de pen’.

Blaauwendraad 17x24 vs3.indd   129 29-01-18   14:27



130

Identiteit 
Het bestuur van de basisschool ‘Al Qalam’ biedt onderwijs aan op isla-
mitische grondslag. De basis daarvoor vindt het bestuur in de Koran, de 
Soennah33 en de Hadith34. In het onderwijs besteedt men aandacht aan de re-
ligieuze vormen en het vieren van islamitische feesten op school en wordt 
van de kinderen geëist dat hun kleding in overeenstemming is met de iden-
titeit van de school. De kleding moet netjes en schoon zijn en een groot deel 
van het lichaam bedekken. In het onderwijs op de Al Qalam gaat men uit van 
het goede en unieke in elk kind en beschouwt men het kind als een onbe-
schreven blad dat gevormd wordt door zijn omgeving. 

De ISBO beschrijft de levensbeschouwelijke visie van een islamitische school 
als volgt. ‘Zij bestaat enerzijds uit het doorgeven van een traditie en ander-
zijds uit een naar de toekomst gerichte houding. Het deel van de inspiratie 
dat een traditie doorgeeft is enerzijds gebaseerd op religieuze bronnen zoals 
de Koran en Hadith, anderzijds is de inspiratie gegrond in een culturele con-
text. Deze culturele context kan op haar beurt weer van invloed zijn op het 
gebruik van de religieuze bronnen. De vijf zuilen van de islam vormen een 
basiselement van een islamitische inspiratie, die vanuit de religieuze bron-
nen naar de praktijk van alle dag vertaald kunnen worden: de geloofsbelijde-
nis (shahada), de gebeden (salat), de armenvoorziening (zakat), de Ramadan 
(saum) en de pelgrimage (hadj). Naast een traditie als onderdeel van de in-
spiratie voor de islamitische school, maakt ook een naar de toekomst gerich-
te houding deel uit van deze inspiratie’.

Doel 
Het doel van het onderwijs op de ‘Al Qalam’ is om kinderen te ontwikkelen 
tot constructieve, islamitische burgers die volwaardig participeren in de 
Nederlandse samenleving. De school wil kinderen leren handelen op basis 
van het islamitisch geloof. 

Missie en visie
De missie van de school is het geven van goed basisonderwijs op islamiti-
sche grondslag. Daarbij wordt het onmogelijk geacht om islamitisch onder-
wijs en islamitische opvoeding van elkaar te scheiden. Het combineren van 
islamitisch onderwijs en een islamitische opvoeding ziet de school als een 
gedeelde verantwoordelijkheid met ouders. Ouders zijn verantwoordelijk 
voor een goede ontwikkeling van hun kind en de school is deelgenoot in dat 
proces. 

33 Uitspraken en handelingen van de profeet Mohammed.
34 Islamitische overleveringen van de tradities en gewoonten van de profeet Mohammed.

Blaauwendraad 17x24 vs3.indd   130 29-01-18   14:27



131

In de visie op het onderwijs richt de school zich ten eerste op het bieden van 
een veilige en stimulerende omgeving in de school, die een evenwichtige 
ontwikkeling van kinderen mogelijk maakt. Ten tweede richt de school zich 
op een positieve begeleiding van kinderen, waarbij de opvoeder als rolmo-
del wordt beschouwd. Ten derde wil het onderwijs het godsbewustzijn bij 
leerlingen ontwikkelen, zodat de leerlingen vanuit het islamitisch geloof 
normen en waarden in de praktijk kunnen brengen. Als laatste richt het on-
derwijs zich op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden van leerlingen, 
zodat de leerlingen deel kunnen nemen aan de multiculturele samenleving. 

6.3.2. Resultaten

De resultaten van de concepten op basis van de axiale codering bestaan uit 
twee delen: de beschrijving van het levensbeschouwelijke construct van 
goed burgerschap en van de legitimering van goed burgerschapsonderwijs. 

Levensbeschouwelijk construct 
Het levensbeschouwelijk construct van goed burgerschap kent de volgende 
drie concepten: de goede burger, de waarden die richtinggevend worden be-
schouwd bij goed burgerschap en de ideale samenleving.

De goede burger
Uit het doel van het onderwijs blijkt wat men onder een goede burger ver-
staat. De goede burger die deze school wenst te vormen is constructief, isla-
mitisch en functioneert volwaardig in de samenleving. 

Waarden
De richtinggevende waarden voor het handelen die het islamitisch onder-
wijs in de schoolgids noemt zijn: eerlijkheid, verantwoordelijkheid en goed 
sociaal gedrag. 

De ideale samenleving
In de beschrijving van de samenleving komt naar voren dat het islamitisch 
onderwijs de samenleving als Nederlands, multi-etnisch en multicultureel 
beschouwt. De schoolgids gaat niet in op de ideale samenleving.

Legitimering
De legitimering van goed burgerschapsonderwijs bestaat uit twee delen: de 
aanleiding en motivatie voor burgerschap in het onderwijs en de concretise-
ring van burgerschap in het onderwijs.
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Aanleiding en motivatie
De aanleiding voor burgerschapsonderwijs op de islamitische school is de 
aanwezigheid van culturele, etnische en religieuze veelvormigheid in de sa-
menleving. Daarom vindt de school dat sociale integratie en actief burger-
schap bij leerlingen moeten worden bevorderd.

Burgerschapsonderwijs
In het burgerschapsonderwijs besteedt de school voornamelijk aandacht 
aan cultuur en multiculturaliteit. In het onderwijs worden daarvoor projec-
ten aangeboden die gericht zijn op kennis van andere volkeren en culturen. 
Ook krijgen leerlingen de mogelijkheid om culturele instellingen te bezoe-
ken. Op het gebied van democratische vaardigheden faciliteert de school 
een actieve leerlingenraad. De school schaart de deelname aan de verlengde 
schooldag en de stedelijke Brede School35 ook onder burgerschap. 

Activiteiten en competenties voor deelname aan de multiculturele samenle-
ving die genoemd worden in verband met burgerschapsonderwijs zijn: ken-
nismaking met de diversiteit in de samenleving, democratische beïnvloe-
ding en communicatie op basis van islamitische normen en waarden. 

6.3.3. Beeld

Het beeld van de goede burger is een burger die bij kan dragen aan actief 
burgerschap en sociale integratie. De aanleiding om hier aandacht aan te be-
steden ziet de school in het feit dat er sprake is van diversiteit in de samenle-
ving. Met burgerschap in het onderwijs beoogt de school leerlingen vanuit 
de eigen religieuze en culturele achtergrond te vormen tot constructieve, 
islamitische burgers. Enerzijds besteedt de school daarvoor aandacht aan 
de diversiteit zoals die zich in de samenleving voordoet, anderzijds doet de 
school geen concessies aan haar islamitische geloofsovertuiging. Vanuit die 
benadering ziet het islamitisch onderwijs, anders dan het reformatorisch 
onderwijs, mogelijkheden voor sociale integratie. Samengevat: religie staat 
centraal in het beeld van goed burgerschap en is gericht op het aangaan van 
de uitdaging deel te nemen aan de multiculturele samenleving. De goede 

35 De Brede School in Gouda is een hecht samenwerkingsverband tussen scholen en in-
stellingen dat op basis van samenhangende en integrale aanpak zich ten doel stelt een 
sluitend netwerk van zorg te ontwikkelen en door een vraaggericht en evenwichtig 
aanbod van schoolse en niet-schoolse activiteiten, de opvoeding- en ontwikkelings-
kansen van kinderen en jongeren te optimaliseren en de sociale competentie van die 
kinderen en jongeren te verbeteren zowel op school, thuis als in hun wijk (bsgouda.
nl, 2016). 
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burger is een constructieve, islamitische burger die wil integreren in de 
Nederlandse multiculturele samenleving vanuit eigen geloof en cultuur.

6.3.4. Typologie

De visie op burgerschap in het islamitisch onderwijs komt het meest over-
een met de typologie van ‘aanpassingsgericht burgerschap’ (Leenders en 
Veugelers, 2004). Er is vooral oog voor de (eigen) gemeenschap om van daar-
uit te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving. De nadruk ligt 
niet op het vormen van een eigen mening bij leerlingen, maar op het over-
brengen van (islamitische) normen en waarden, zodat de leerlingen die nor-
men en waarden kunnen uitdragen en op basis daarvan invloed kunnen uit-
oefenen in de samenleving. 

6.3.5. Duiding 

De duiding van het beeld van de goede burger en de ideale samenleving van-
uit de theorie van normatieve professionalisering kent drie aspecten: poli-
tiek, onbekende ander en publiek domein.

Politiek
De nadruk ten aanzien van subjectwording ligt in dit advies op onderwer-
ping en niet op onderbreking en verschijning. De school voedt de leerlingen 
op tot constructieve, islamitische burgers. Er is geen sprake van aandacht 
voor wettelijke kaders, of voor het stimuleren van het stellen van vragen bij 
de bestaande orde in de maatschappij. De aandacht is gevestigd op het over-
brengen van de islamitische levensovertuiging en niet op het ontwikkelen 
van de eigenheid van het kind. De visie is dat het kind gevormd wordt door 
de omgeving, daarom neemt de school opvoeding en onderwijs serieus. 

Onbekende ander
De principes van gelijkheid, rechtvaardigheid en redelijkheid om als goed 
burger in relatie te kunnen treden met een onbekende ander krijgen nau-
welijks aandacht. Aan politieke vaardigheden wordt wel aandacht besteed 
met als doel dat leerlingen op een democratisch communicatieve wijze de 
multiculturele samenleving kunnen beïnvloeden. Er is echter geen aandacht 
voor de ontwikkeling van een eigen overtuiging; er is alleen sprake van over-
dracht van een islamitische overtuiging. Leerlingen krijgen een islamitisch 
levensbeschouwelijk kader aangereikt op basis waarvan ze moreel leren oor-
delen met betrekking tot de multiculturele samenleving. Voor het kunnen 
participeren in de multiculturele samenleving draagt de school kennis over 
van de verschillende culturen in de samenleving. Kortom, voor het in relatie 
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kunnen treden met onbekende anderen gaat het bij deze school om het kun-
nen toepassen van islamitische waarden en normen en niet om het ontwik-
kelen van praktische wijsheid. 

Het publieke domein
Burgerschap in het onderwijs is op deze islamitische school niet gericht 
op een ideaalbeeld van een rechtvaardige samenleving, maar op het dage-
lijks participeren in de huidige multiculturele samenleving. De wijsheid 
en de moed die daarvoor nodig is, wordt aangeboden vanuit een islamiti-
sche levensovertuiging. Voor wat betreft matigheid, waarbij het gaat om 
het algemeen belang boven het eigen belang te kunnen stellen, wordt het 
eigen levensbeschouwelijke belang hoger geacht dan het algemene belang. 
Leerlingen leren hun eigen ‘constructief islamitisch geluid’ van invloed te 
laten zijn in het communiceren met andersdenkenden. Daarmee komt de 
nadruk op het eigen levensbeschouwelijk belang te liggen en niet zozeer op 
het algemeen belang.

6.4. BESCHRIJVING SCHOOLGIDS ANTROPOSOFISCH ONDERWIJS 

6.4.1. Context

Bestuur en aantal scholen
Er is één school in Gouda die vanuit een antroposofische visie basisonder-
wijs aanbiedt: ‘Stichting Basisonderwijs De Ridderslag’ (2014). Deze (vrije)
school in Gouda is met meer dan negentig andere scholen in Nederland aan-
gesloten bij de ‘Vereniging van vrijescholen’ (2013). Die vereniging bevordert 
en ondersteunt de verdere ontwikkeling van de pedagogiek en de kwaliteit 
van het vrijeschoolonderwijs. 

Identiteit 
De identiteit van vrijescholen is gebaseerd op het mensbeeld uit de antropo-
sofie. In de antroposofie wordt de mens niet alleen gezien als een fysiek we-
zen, maar ook als een geestelijk wezen met eigen motieven en talenten. Het 
uitgangspunt is dat de ontwikkeling van de mens op het gebied van denken, 
voelen en willen integraal dient te verlopen. Daarom komen in de pedagogi-
sche visie kennis, emoties en vaardigheden op evenwichtige wijze aan bod. 
Daarnaast zien vrijescholen ritme als een belangrijke dimensie in het onder-
wijs. Daar wordt in het onderwijs tijd, ruimte en aandacht aan geschonken. 
In de antroposofie gaat men er vanuit dat alles zijn eigen ritme heeft: leren, 
activiteiten, een dag, een seizoen, een jaar, de feesten. Vanuit deze visie zijn 
alle kinderen welkom op de school, zonder dat daar voorwaarden aan wor-
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den gesteld. Ouders hebben de vrijheid hun kinderen op te voeden overeen-
komstig hun eigen religie of visie op het leven. 

Doel 
Het doel van het vrijeschoolonderwijs is om kinderen op te voeden tot vrijheid.  

Missie en visie
Voortvloeiend uit het doel van het vrijeschoolonderwijs is de missie van de 
vrijeschool om het kind bewust te laten worden van zijn eigen wil, kunnen 
en vermogens. In het onderwijs wordt ervan uitgegaan dat de aanleg van een 
kind ontwikkeld kan worden. De basis van waaruit zij het onderwijs aanbie-
den behelst drie kernvragen die voor elk kind gelden: ‘wie ben ik, wat wil ik 
en wat kan ik?’. Door middel van deze manier van opvoeden beoogt de vrije-
school een balans tussen de aanpassing van het kind aan zijn omgeving en 
de instandhouding van zijn eigenheid. Die balans zorgt ervoor dat elk kind 
vorm kan geven aan zijn eigen leven en aan het samenleven met anderen. 
Deze missie beschouwt de school als een bouwsteen voor de ontwikkeling 
van een gezonde en humane samenleving.  

De visie van de vrijeschool op het onderwijsaanbod is dat er niet alleen aan-
dacht moet worden besteed aan cognitief leren, maar ook aan ervarend en 
scheppend leren. In het curriculum zijn daarom nadrukkelijk beweging, 
muziek, schilderen en kennismaking met ambachten opgenomen. 

6.4.2. Resultaten

De resultaten van de concepten op basis van de axiale codering bestaan uit 
twee delen: de beschrijving van het levensbeschouwelijke construct van 
goed burgerschap en van de legitimering van goed burgerschapsonderwijs. 

Levensbeschouwelijk construct 
Het levensbeschouwelijk construct van goed burgerschap kent de volgende 
drie concepten: de goede burger, de waarden die richtinggevend worden be-
schouwd bij goed burgerschap en de ideale samenleving.

De goede burger
In de schoolgids is geen aparte paragraaf over burgerschap te vinden. In de 
schoolgids wordt dan ook niet apart aandacht besteed aan een visie op de 
goede burger. De visie op de goede burger valt samen met de visie op het 
kind, ofwel op de mens. De equivalenties van een goed mens - en dus ook 
van een burger - zijn dat de mens stevig met beide voeten in de wereld moet 

Blaauwendraad 17x24 vs3.indd   135 29-01-18   14:27



136

staan, dat hij aangepast is aan zijn omgeving en dat hij zijn eigen leven en 
het samenleven met anderen kan vormgeven. 

Waarden
De waarden die richting geven aan het handelen worden benoemd in ter-
men van vrijheid, samenwerken en erkennen en waarderen van verschil.

De ideale samenleving 
In de schoolgids staat dat de ideale samenleving een gezonde en humane sa-
menleving is.

Legitimering
De legitimering van goed burgerschapsonderwijs bestaat uit twee delen: de 
aanleiding en motivatie voor burgerschap in het onderwijs en de concretise-
ring van burgerschap in het onderwijs.

Aanleiding en motivatie
In de schoolgids staat niet expliciet een aanleiding beschreven om aandacht 
aan burgerschap in het onderwijs te besteden. Burgerschap is op de vrije-
school onderdeel van de doelstelling voor het onderwijs om de kinderen op 
te voeden tot vrijheid. 

Burgerschapsonderwijs 
Wat de vrijeschool aan inhouden, met betrekking tot burgerschapsonder-
wijs in het onderwijs, aanbiedt is niet expliciet in de schoolgids beschreven. 
Wel wordt de beoogde betrekking van burgerschapsonderwijs op de maat-
schappij helder verwoord: ‘Het ontwikkelen van de aanleg van elk kind zal 
de maatschappij op die manier met nieuwe krachten verrijken’. 

6.4.3. Beeld

In het vrijeschoolonderwijs is de goede burger iemand die zich enerzijds 
kan aanpassen en anderzijds ook iemand die vanuit zijn aanleg iets nieuws 
en verrijkends in de samenleving kan brengen. Dat nieuwe en verrijkende 
wordt niet omschreven, omdat dit van de persoon afhangt. Een goede bur-
ger als zodanig wordt daarom niet specifiek omschreven. Omdat de visie op 
burgerschap bij alle vrijescholen in Nederland onderdeel is van een geza-
menlijke visie op goed onderwijs, is er ook geen aparte beschrijving van een 
visie op burgerschap. Het woord ‘burgerschap’ wordt zelfs niet genoemd, 
maar kan wel worden afgeleid. Zo wordt er bijvoorbeeld van uitgegaan dat 
het kind onderdeel en vormgever van de wereld is. Het ideaalbeeld van de 
wereld (en dus ook van de samenleving) wordt in het onderwijs gezien als 
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humaan en gezond. Een goede burger dient in dat licht iets verrijkends en 
nieuws toe te voegen aan de wereld. Samengevat: de creërende mens staat 
centraal bij goed burgerschap. Een goede burger is een ‘naar zijn aanleg’ 
ontwikkeld mens en geeft van daaruit een gezonde en humane wereld mede 
vorm. 

6.4.4. Typologie

De visie op burgerschap in het antroposofisch onderwijs komt het meest 
overeen met de typologie van ‘bezield burgerschap’ (De Bas, 2008). Het an-
troposofisch onderwijs geeft burgerschapsonderwijs vorm vanuit een le-
vensbeschouwelijke visie op de mens en het kind. Men gaat er vanuit dat de 
aanleg van elk kind de samenleving kan vernieuwen en verrijken. Het nemen 
van initiatieven in de samenleving wordt daarom gestimuleerd. Daarnaast 
beoogt men het kind in balans te laten zijn met zijn omgeving, waarmee de 
inclusiviteit benadrukt wordt, door de aandacht voor de koppeling van het 
eigen welzijn aan het welzijn van anderen. 

6.4.5. Duiding 

De duiding van het beeld van de goede burger en de ideale samenleving van-
uit de theorie van normatieve professionalisering kent drie aspecten: poli-
tiek, onbekende ander en publiek domein.

Politiek
De nadruk ten aanzien van subjectwording ligt in dit advies met name op 
verschijning en onderbreking. De subjectwording draagt bij aan de bevorde-
ring van de uniciteit van leerlingen. Het onderwijs is gericht op de ontwikke-
ling van de eigenheid van de kinderen om op basis daarvan niet alleen hun 
eigen leven vorm te geven, maar ook de wereld. Daarnaast heeft onderwer-
ping als element van subjectwording een plaats in het onderwijs, omdat ge-
zegd wordt dat de leerlingen zich ook moeten kunnen aanpassen aan hun 
omgeving. 

Onbekende ander
De principes van gelijkheid, rechtvaardigheid en redelijkheid om als goed 
burger in relatie te kunnen treden met een onbekende ander krijgen niet 
specifiek aandacht. De nadruk in het onderwijs ligt op vrijheid. Men wil de 
leerlingen ook een relatie met zichzelf laten ontwikkelen die gericht is op 
de ontwikkeling van hun eigenheid om zo met beide voeten stevig in de we-
reld te staan. Die stevigheid wil men bereiken met een balans tussen aanpas-
sing aan de omgeving en het in stand houden van de eigenheid van het kind. 
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Over de relatie tot de onbekende ander wordt niets specifiek vermeld. Wel 
wordt de eigen meningsvorming van leerlingen bevorderd door de leidende 
kernvragen voor elk kind die aan de basis van het onderwijs liggen: wie ben 
ik, wat wil ik, wat kan ik? Zo doende bereikt het antroposofisch onderwijs 
dat leerlingen op hun eigen unieke manier antwoord kunnen geven op de 
(morele) vragen die op hun afkomen. Of de ontwikkeling tot praktische 
wijsheid centraal staat wordt niet duidelijk, maar zou af te leiden kunnen 
zijn uit de nadruk op de balans tussen aanpassing en eigenheid. 

Het publieke domein
Burgerschap in het onderwijs is op deze school niet gericht op een ideaal-
beeld van een rechtvaardige samenleving, maar op dat van een gezonde en 
humane samenleving. De wijsheid en moed die nodig zijn in het publieke 
domein krijgen aandacht in de ontwikkeling van de eigen aanleg van elk 
kind. Het bevorderen van matigheid, zodat de leerlingen het algemeen be-
lang boven het eigen belang kunnen stellen, krijgt geen specifieke aandacht. 
Het vrijeschoolonderwijs beoogt door de ontwikkeling van de aanleg van 
leerlingen de maatschappij met nieuwe krachten te verrijken en zo het alge-
meen belang in de samenleving te dienen.

6.5. BESCHRIJVING SCHOOLGIDSEN ROOMSKATHOLIEK ONDERWIJS

6.5.1. Context

Bestuur en aantal scholen
‘De Groeiling’ (2014) is een stichting voor katholiek en interconfessioneel 
primair onderwijs in Gouda en omstreken. Zij bestaat sinds 2009 en heeft 
drieëntwintig scholen onder haar beheer, waarvan zeven in Gouda. Twee 
van de zeven scholen zijn niet meegenomen in het onderzoek, omdat het 
geen basisscholen zijn36. ‘De Groeiling’ is ontstaan na een fusie tussen twee 
katholieke stichtingen voor basisonderwijs. Binnen de stichting is er naast 
rooms-katholieke scholen ook één interconfessionele school. Deze school 
wil nadrukkelijk plaats bieden aan kinderen en ouders van zowel rooms-ka-
tholieke als protestants christelijke huize. ‘De Groeiling’ is lid van de Primair 
Onderwijsraad en de Vereniging Katholiek Onderwijs, die sinds 18 mei 2015 
onderdeel is geworden van Verus (Vereniging voor katholiek en christelijk 
onderwijs). 

36 De volgende scholen van ‘De Groeiling’ zijn in het onderzoek meegenomen: De 
Bijenkorf (2014), De Cirkel (2014), De Goudakker (2014), De Triangel (2014), St. Aloysius 
(2014), ’t Carillon (2014).
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Identiteit 
‘De Groeiling’ is een stichting voor bijzonder primair onderwijs op katholie-
ke en interconfessionele grondslag, die haar wortels vindt in de christelijke 
traditie en zich laat inspireren door een visie op mens en wereld zoals deze 
in de Bijbel wordt aangetroffen en die in het bijzonder door Jezus Christus 
wordt voorgeleefd. De stichting heeft een vijftal waarden geformuleerd van 
waaruit ze wil werken: verwondering, uniciteit, respect, verbondenheid en 
inspiratie. 

Doel 
‘De Groeiling’ wil kwalitatief goed onderwijs aanbieden vanuit haar ka-
tholieke en interconfessionele identiteit aan alle kinderen in Gouda en 
omstreken.

Missie en visie
De missie, of maatschappelijke functie, van de stichting is: ‘het bieden van 
kwalitatief hoogwaardig en waarde(n)vol onderwijs aan allen die daarom 
vragen en die zich in de uitgangspunten van de stichting kunnen vinden. 
Dat wil zeggen dat allen (kinderen, ouders, personeel), die zich thuis voelen 
bij de manier van omgaan met elkaar en die de gemeenschappelijk erken-
de waarden delen, van harte welkom zijn. Die gemeenschappelijk erkende 
waarden zijn: verwondering, uniciteit, respect, verbondenheid en inspiratie. 
Deze waarden zijn zichtbaar in de wijze waarop in de scholen gewerkt wordt. 
Primair staat het bieden van goed en eigentijds onderwijs aan kinderen’. 

De visie van ‘De Groeiling’ is dat elke school binnen de stichting een school 
is die midden in de samenleving staat. De school wordt niet gezien als een 
educatief eiland, maar als een bruisend middelpunt van activiteiten die het 
leren bevordert, die vanuit haar identiteit en binnen haar mogelijkheden 
onderwijs op maat biedt waarbij het kind centraal staat. Daarom staan de 
scholen voor een didactische aanpak waarin meervoudige instructie, zelf-
standig leren en een adequate zorgstructuur centraal staan. Competente en 
gemotiveerde personeelsleden zetten zich in voor de persoonlijke ontwikke-
ling van ieder kind, die in een prettige, veilige en uitdagende leeromgeving 
plaats vindt. Dat doen ze samen met ouders/verzorgers en andere betrokke-
nen in voortdurende interactie met de maatschappelijke omgeving van de 
school. Daarbij staan ze open voor toekomstige ontwikkelingen.
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6.5.2. Resultaten

De resultaten van de concepten op basis van de axiale codering bestaan uit 
twee delen: de beschrijving van het levensbeschouwelijke construct van 
goed burgerschap en van de legitimering van goed burgerschapsonderwijs. 

Levensbeschouwelijk construct 
Het levensbeschouwelijk construct van goed burgerschap kent de volgende 
drie concepten: de goede burger, de waarden die richtinggevend worden be-
schouwd bij goed burgerschap en de ideale samenleving.

De goede burger
De goede burger zou, op basis van de schoolgidsen van de Goudse scholen 
van ‘De Groeiling’, een actief, betrokken, democratisch, sociaal (geïnte-
greerd) en ook wereldburger moeten zijn. 

Waarden
De scholen van ‘De Groeiling’ noemen als waarden: onderdeel van het ge-
heel zijn, verbondenheid, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, acceptatie, 
zorgzaamheid, inleving, respect, eerlijkheid en openheid. Van de vijf kern-
waarden ‘verwondering, uniciteit, respect, verbondenheid en inspiratie’, die 
‘De Groeiling’ op stichtingsniveau heeft geformuleerd komen er maar twee 
– respect en verbondenheid - terug in de schoolgidsen. 

De ideale samenleving 
Van de samenleving wordt in de schoolgidsen geen ideaal geschetst, maar 
wel een interpretatie van de bestaande situatie in de samenleving. Met ter-
men als ‘veelzijdig, pluriform, multicultureel en steeds veranderend’ wordt 
in de scholengidsen aangegeven dat de samenleving als divers en dynamisch 
wordt beschouwd. Daarnaast staat in de schoolgidsen vermeld dat de samen-
leving geïndividualiseerd is en een ‘afbrokkelende samenhang’ heeft. De 
school zelf wordt gezien als een minimaatschappij en leefgemeenschap.

Legitimering
De legitimering van goed burgerschapsonderwijs bestaat uit twee delen: de 
aanleiding en motivatie voor burgerschap in het onderwijs en de concretise-
ring van burgerschap in het onderwijs.

Aanleiding en motivatie
Afgaand op de schoolgidsen ligt de aanleiding voor burgerschapsonderwijs 
in het katholiek onderwijs in de signalering van de verruwing en afbrokke-
lende samenhang in de maatschappij. Eén school noemt daarnaast, als moti-
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vatie voor burgerschapsonderwijs, de wens om een betere wereld te realise-
ren, maar die betere wereld wordt niet nader geëxpliciteerd. 

Burgerschapsonderwijs
Het burgerschapsonderwijs bij de scholen van ‘De Groeiling’ is een inte-
graal onderdeel van de dagelijkse praktijk. Volgens de schoolgidsen richt 
het burgerschapsonderwijs zich bovenal op de identiteitsontwikkeling van 
het ‘kind zelf’ en van het ‘kind als onderdeel van het geheel’. Meer expliciete 
punten die genoemd worden bij burgerschapsonderwijs zijn in vier cate-
gorieën onder te verdelen. De eerste categorie betreft de sociale ontwikke-
ling: er wordt zowel aandacht besteed aan de emotionele ontwikkeling van 
kinderen, als ook aan hun sociale, zodat ze sociaal kunnen integreren in de 
samenleving. Daarnaast is er aandacht voor de eigen en andermans belan-
gen en het reflecteren op eigen handelen. Een aantal scholen geeft aan te 
werken met de sociaal emotionele ontwikkelingsmethode ‘De Vreedzame 
School’37. Die methode heeft ook aandacht voor burgerschapsonderwijs. De 
tweede categorie betreft kennis over democratie en burgerschap door leer-
lingen democratisch te leren beslissen en hen kennis van waarden, normen 
en politiek bij te brengen. De derde categorie gaat over cultuur, waarbij ver-
schillende levensbeschouwingen en culturen aan bod komen. De vierde en 
laatste categorie heeft betrekking op participeren in de samenleving, om 
kinderen toe te rusten zodat ze op zinvolle wijze kunnen bijdragen aan de 
samenleving. 

6.5.3. Beeld

Het beeld van goed burgerschap is dat de goede burger de problemen van 
verruwing en afbrokkelende samenhang in de samenleving kan oplossen 
vanuit algemeen omschreven waarden. Er wordt niet gestreefd naar een be-
paald ideaal van de samenleving, alhoewel burgerschapsonderwijs volgens 
één school wel moet bijdragen aan het realiseren van een betere wereld. Hoe 
die betere wereld er uitziet, wordt niet nader omschreven. In het katholiek 
onderwijs gaan ze er vanuit dat de goede burger op school kan worden ge-

37 De Vreedzame School is ontwikkeld door Leo Pauw (2013). Het betreft een compleet 
programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burger-
schap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen 
zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen 
beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoor-
delijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen 
mensen.
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vormd door aandacht te hebben voor sociale ontwikkeling, democratie, cul-
tuur en participatie. 

Het beeld van goed burgerschap sluit ten dele aan bij de missie en visie van 
de stichting. In de visie wordt gezegd dat het kind centraal staat. In het bur-
gerschapsonderwijs richt de aandacht zich dan ook vooral op de identiteits-
ontwikkeling van leerlingen, maar de samenleving met haar problemen 
staat centraal en de burger/leerling wordt als middel ingezet om daar veran-
dering in aan te brengen. Dat sluit aan bij de opmerking uit de visie dat ‘de 
scholen openstaan voor de toekomstige ontwikkelingen’. In de beschrijving 
van de ‘samenleving’ is namelijk geen perspectief op een nastrevenswaar-
dig ideaal geschetst. De toekomst komt op de scholen af. De scholen hebben 
blijkbaar niet het uitgangspunt dat ze invloed hebben op toekomstige ont-
wikkelingen, ze staan er alleen open voor. 

6.5.4. Typologie

De visie van het katholiek onderwijs op burgerschap komt het meest over-
een met de typologie van ‘kritisch-democratisch burgerschap’ (Leenders en 
Veugelers, 2004). Het katholiek onderwijs beschouwt de school als een mi-
nimaatschappij en heeft daarbij oog voor zowel het individu als de gemeen-
schap. Het katholiek onderwijs koppelt de identiteitsontwikkeling van het 
individu – de leerling – aan democratie en aan het kunnen participeren in de 
multiculturele samenleving. Er is in de scholen niet specifiek aandacht voor 
het kritisch maken van leerlingen, in die zin neigt de visie op burgerschap 
van het katholiek onderwijs ook naar ‘aanpassingsgericht burgerschap’ 
(Leenders en Veugelers, 2004). Bovenstaande visie op burgerschap heeft 
daarnaast ook een aspect van ‘bezield burgerschap’ (De Bas, 2008), omdat 
het onderwijs als waarde heeft dat leerlingen ‘onderdeel zijn van het geheel’. 
Dat inclusief denken wordt echter niet uitgewerkt. 

6.5.5. Duiding 

De duiding van het beeld van de goede burger en de ideale samenleving van-
uit de theorie van normatieve professionalisering kent drie aspecten: poli-
tiek, onbekende ander en publiek domein.

Politiek
In het politieke aspect van burgerschapsvorming ligt de nadruk bij subject-
wording op onderwerping en niet zozeer op verschijning en onderbreking. 
De onderwerping krijgt vorm door de leerlingen kennis en vaardigheden bij 
te brengen om te kunnen participeren in de bestaande orde van de samen-
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leving. De leerlingen worden gevormd tot actieve en sociaal geïntegreerde 
burgers die niet alleen kunnen participeren in de bestaande orde, maar 
daar ook een bijdrage aan kunnen leveren. Er wordt niet gesproken over de 
ontwikkeling van een kritische houding van leerlingen ten opzichte van de 
bestaande orde. In die zin is er geen aandacht voor onderbreking. De leer-
lingen worden echter niet, zoals in het reformatorisch en islamitisch onder-
wijs, gestuurd om een bepaalde levensbeschouwelijke visie te hebben; er is 
voor de leerlingen vrijheid om een eigen mening te hebben. Dat betekent 
echter niet dat er sprake is van aandacht voor verschijning van elke leerling 
als uniek persoon in situaties waarin verantwoordelijkheid genomen dient 
te worden. Burgerschapsonderwijs wordt niet ingezet om de uniciteit van de 
leerlingen te bevorderen, maar wordt als instrument gebruikt om de proble-
men in de maatschappij op te lossen.

Onbekende ander
De principes van gelijkheid, rechtvaardigheid en redelijkheid om als goed 
burger in relatie te kunnen treden met een onbekende ander krijgen niet ex-
pliciet aandacht in de schoolgidsen. Over het algemeen genomen lijkt er met 
name aandacht te zijn voor het sociale aspect van burgerschapsonderwijs. 
De sociale competenties krijgen nadrukkelijk aandacht in de burgerschaps-
lessen, vooral in de lessen van de Vreedzame School. Deze methode wordt 
door de scholen die ermee werken een SEO-methode (Sociaal Emotionele 
Ontwikkeling) genoemd. In de schoolgidsen spreekt men niet expliciet over 
het systematisch ontwikkelen van praktische wijsheid bij leerlingen om te 
kunnen oordelen. Het ontwikkelen van praktische wijsheid komt wellicht 
impliciet aan de orde bij ‘democratisch leren beslissen’, maar dat wordt niet 
duidelijk in de schoolgidsen. Er is wel aandacht voor het reflecteren op het 
eigen handelen. Tevens wordt leerlingen het besef bijgebracht dat er in be-
sluitvorming altijd belangen van jezelf en anderen meespelen. Voor het ver-
krijgen van inzicht in de eventuele belangen van de ander besteedt men in 
het onderwijs aandacht aan de verschillende levensbeschouwingen en cul-
turen in de samenleving. 

De aandacht voor politieke geletterdheid komt in de schoolgidsen tot uiting 
in het aanbieden van kennis over democratie en politiek. Die aandacht blijkt 
ook uit het ontwikkelen van vaardigheden in een leerlingenraad waar leer-
lingen democratisch leren beslissen. Daarnaast wordt leerlingen bijgebracht 
dat ze door middel van acties voor maatschappelijke doelen een bijdrage 
kunnen leveren aan de samenleving. 
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Publieke domein
Burgerschap in het onderwijs is op de katholieke scholen niet gericht op 
het realiseren van een rechtvaardige samenleving, maar op het oplossen van 
de problemen in de huidige samenleving. Er is meer aandacht voor het se-
mipublieke domein van de school dan aan het publieke domein van de sa-
menleving, zoals onder meer blijkt uit het uitgangspunt dat de school als 
een minimaatschappij wordt gezien. Het publieke domein heeft in de mini-
maatschappij geen plaats, dus is in de minimaatschappij alleen sprake van 
bekende anderen. Wijsheid en moed die nodig zijn om te kunnen oordelen 
in het publieke domein worden sterk gestuurd door democratie en partici-
patie in de samenleving te koppelen aan identiteitsontwikkeling. De identi-
teitsontwikkeling van leerlingen wordt daarmee instrumenteel ingezet om 
door middel van democratische kennis en vaardigheden problemen in de sa-
menleving op te lossen. Matigheid om het algemeen belang boven het eigen 
belang te leren stellen krijgt niet expliciet aandacht. Er is wel aandacht voor 
het algemeen belang door mee te doen aan acties voor goede doelen.  

6.6. BESCHRIJVING SCHOOLGIDSEN PROTESTANTS CHRISTELIJK 
ONDERWIJS

6.6.1. Context

Bestuur en aantal scholen
In Gouda vallen twee schoolbesturen onder protestants christelijk onder-
wijs: de stichting ‘De Vier Windstreken’ (2015) en de vereniging ‘Christelijk 
Nationale Scholen’ (CNS) (2015). Onder ‘De Vier Windstreken’ vallen zestien 
scholen, waarvan vijf in Gouda. Eén school is niet meegenomen in het on-
derzoek, omdat deze geen basisschool is, maar een school voor speciaal on-
derwijs38. Onder de ‘CNS’ vallen drie scholen, die alle zijn meegenomen in 
het onderzoek39.  

Identiteit 
De stichting ‘De Vier Windstreken’ geeft de protestants christelijke identiteit 
vorm op basis van de Bijbel, die de stichting als Gods Woord beschouwt. De 
grondslag van hun protestants christelijke identiteit ziet de stichting in de 

38 De volgende scholen van ‘De Vier Windstreken’ zijn meegenomen in het onderzoek: 
Goejanverwelleschool (2014) Koningin Wilhelminaschool (2014), Plaswijkschool 
(2014), Westerschool (2014).

39 De volgende scholen van ‘CNS’ zijn in het onderzoek meegenomen: Johannes 
Calvijnschool (2014), Livingstoneschool (2014) en de Prinses Julianaschool (2014).
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verlossing door Jezus Christus, zoals die beschreven staat in de Apostolische 
geloofsbelijdenis40. De Bijbelinterpretatie van de stichting is conform de leer 
van de Reformatie41. ‘De Vier Windstreken’ wil haar leerlingen laten ontwik-
kelen tot evenwichtige en weldenkende leden van de samenleving. Het pro-
testants christelijk gedachtengoed ziet de stichting daarvoor als steunend 
en voedend voor de ontwikkeling van normbesef en waarden. Het onder-
wijs van ‘De Vier Windstreken’ is niet exclusief voor protestantse leerlingen, 
maar staat open voor leerlingen uit alle gezindten en culturen, mits ze de 
grondslag van de school respecteren. 

De vereniging ‘CNS’ ziet het protestants christelijk geloof als de basis voor al 
het denken en handelen. Bij een van de drie scholen van de vereniging wordt 
de levensbeschouwelijke identiteit gezien als een verlengstuk van de reli-
gieuze opvoeding die ouders van leerlingen thuis geven. Deze school heeft 
daardoor een aparte status binnen de vereniging, omdat de andere twee 
scholen dat niet zo zien. Wel wordt op alle scholen een open toelatingsbe-
leid gevoerd, mits ouders de levensbeschouwelijke uitgangspunten onder-
schrijven. Het open toelatingsbeleid beschouwt de vereniging als een blijk 
van gerichtheid naar buiten. Van de personeels- en bestuursleden wordt wel 
verwacht dat ze gelovig en meelevend lid zijn van een protestants christelij-
ke kerk.  

Doel 
‘De Vier Windstreken’ stelt zich ten doel in de nabije woonomgeving van 
leerlingen kwalitatief goed onderwijs te verzorgen om kinderen te laten ont-
wikkelen tot evenwichtige en weldenkende leden van de samenleving.

40 De Apostolische geloofsbelijdenis (ca. 170 na Chr.) is een centrale geloofsbelijdenis uit 
het christendom die gestoeld is op teksten uit de Bijbel. 

41 Zestiende-eeuwse beweging waaruit de protestantse kerken zijn ontstaan. Hoewel 
er binnen het protestantisme grote diversiteit bestaat zijn er drie overeenkomsti-
ge kenmerken te noemen. De bijbel wordt gezien als het geopenbaarde Woord van 
God. Niet alleen in de kerk staat de bijbel centraal, maar ook in het dagelijks leven. Er 
wordt dagelijks in gelezen. De bijbel is een gezaghebbende leidraad voor het leven en 
voor de leer. De rol van de dominee is uiterst belangrijk. Omdat de bijbel zo’n belang-
rijke rol speelt is het van belang dat een dominee dit goed interpreteert en doorgeeft. 
Tegelijkertijd heeft de individuele gelovige zelf toegang tot het Woord, zodat hij zelf 
verantwoordelijk blijft of hij wel onder de juiste uitleg van het Woord zit. Verder er-
varen protestanten een roeping en taak om in de samenleving plichtsgetrouw te han-
delen en op die manier getuigenis af te leggen van hun geloof in afhankelijkheid van 
God (Stoffels, 2008).
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Het doel van de ‘CNS’ is één of meer christelijke scholen voor basisonderwijs 
in stand te houden. Ook wil de vereniging ‘scholen als professioneel geleide 
organisaties’ die op ‘herkenbare en eigentijdse wijze invulling geven aan de 
protestants christelijke levensovertuiging’ en die op ‘efficiënte en effectieve 
wijze de ter beschikking staande middelen inzetten met als doel het verzor-
gen van kwalitatief goed onderwijs, waarbij de totaalontwikkeling van het 
kind uitgangspunt is’. 

Missie en visie
De stichting ‘De Vier Windsteken’ heeft als missie een professionele organi-
satie te zijn waarin kwaliteit, solidariteit, liefde, openheid, plezier en sociale 
bewogenheid in woord en daad herkenbaar zijn. De visie staat omschreven 
in vier slogans waarin de stichting haar waarden heeft willen concretiseren. 
De eerste slogan houdt in dat de stichting scholen verlangt met een eigen 
missie en een visie, waarin kwalitatief goed onderwijs centraal staat dat ge-
richt is op de capaciteiten van kinderen en respect voor de schepping. In de 
tweede slogan uit de stichting het verlangen dat haar scholen vanuit hun 
eigen karakter aandacht hebben voor de veiligheid en het welbevinden van 
leerlingen. De derde slogan verwoordt de ambitie van de stichting om kwa-
litatief goed onderwijs te bieden op de scholen, zodat bij de leerlingen een 
basis wordt gelegd om succesvol te kunnen functioneren in het vervolgon-
derwijs en de maatschappij. De laatste slogan drukt uit dat ‘samen’ de basis 
is. Alle betrokkenen dienen zich verbonden te voelen met elkaar. Daarom 
hecht de stichting eraan om naast de zorg voor kinderen, ook zorg te hebben 
voor het personeel en de ouders van de leerlingen. 

De vereniging ‘CNS’ heeft de missie om vanuit het bewustzijn van haar 
maatschappelijke opdracht uitdagend en betekenisvol onderwijs te geven. 
Daarom wil de vereniging betrokken en gemotiveerd personeel hebben dat 
op resultaatgerichte wijze een bijdrage levert aan de totaalontwikkeling van 
kinderen. Die totaalontwikkeling beoogt hoge scores op basisvaardigheden, 
sociaal-emotionele vaardigheden, welbevinden, kunnen dragen van verant-
woordelijkheden en het kunnen samenwerken. 

6.6.2. Resultaten

De resultaten van de concepten op basis van de axiale codering bestaan uit 
twee delen: de beschrijving van het levensbeschouwelijke construct van 
goed burgerschap en van de legitimering van goed burgerschapsonderwijs.
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Levensbeschouwelijk construct 
Het levensbeschouwelijk construct van goed burgerschap valt kent de vol-
gende drie concepten: de goede burger, de waarden die richtinggevend wor-
den beschouwd bij goed burgerschap en de ideale samenleving.

De goede burger
In de schoolgidsen van de scholen van ‘De Vier Windstreken’ is de goede bur-
ger actief participerend in de maatschappij waar hij deel van uitmaakt en 
waar hij aan bijdraagt.  

In de CNS-schoolgidsen is de goede burger een verantwoordelijke en (zelf)
kritische burger die deelneemt en bijdraagt aan de samenleving. Hij heeft 
daarbij gevoel voor identiteit, respect en vertrouwen. Deze begrippen wor-
den niet nader geëxpliciteerd.  

Waarden
De waarden bij de scholen van ‘De Vier Windstreken’ en ‘CNS’ zijn in vier 
categorieën onder te delen. De eerste categorie waarden geeft richting aan 
het handelen vanuit de Bijbel: vergeving, eerbied, verzoening en gerechtig-
heid. De tweede categorie waarden geeft richting aan het handelen met be-
trekking tot samenleven: respect voor medemens en schepping, acceptatie, 
liefde, vertrouwen, zorg, vrijheid, geborgenheid, verantwoordelijkheid, soci-
ale bewogenheid, openheid en betrokkenheid. De derde categorie waarden 
geeft richting aan het handelen met betrekking tot het verzorgen van onder-
wijs, namelijk: kwaliteit, veiligheid, leren en geleerd worden. De vierde cate-
gorie waarden geeft richting aan het handelen voor de ontwikkeling van de 
leerling: groei, zelfstandigheid en autonomie.

De ideale samenleving
In de schoolgidsen van de scholen van ‘De Vier Windstreken’ is geen sprake 
van een streven naar een ideale samenleving; over de samenleving wordt 
gezegd dat die Nederlands is en multicultureel. Één school beschrijft de sa-
menleving ook als iets van ‘ons’. Verder is de school oefenplaats voor de echte 
samenleving. 

‘CNS’ schetst van de samenleving ook geen ideaal, maar beschrijft de samen-
leving als levensbeschouwelijk pluriform en democratisch. 

Legitimering
De legitimering van goed burgerschapsonderwijs bestaat uit twee delen: de 
aanleiding en motivatie voor burgerschap in het onderwijs en de concretise-
ring van burgerschap in het onderwijs.
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Aanleiding en motivatie
De aanleiding voor de scholen van ‘De Vier Windstreken’ voor burger-
schap in het onderwijs zijn de behoeften van en de ontwikkelingen in de 
maatschappij. 

De aanleiding voor de scholen van ‘CNS’ voor burgerschapsonderwijs is 
de maatschappelijke opdracht van het onderwijs. In de visie van ‘CNS’ ver-
wacht de maatschappij dat het onderwijs inspeelt op maatschappelijke 
veranderingen. 

Burgerschapsonderwijs
De inhoud van het burgerschapsonderwijs is op alle scholen van het protes-
tants christelijk onderwijs geïntegreerd in het curriculum. Aspecten ervan 
zijn te vinden in de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, godsdienst, we-
reldoriëntatie en sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Het burgerschapsonderwijs van de twee schoolbesturen laat zich onder-
verdelen in vier categorieën. De eerste categorie betreft de sociale omgang 
met elkaar. Daaronder valt bij de ‘CNS’ ook het aanspreken van kinderen op 
Bijbelse principes als vergeving, respect, eerbied en zorg. De tweede catego-
rie gaat over het leveren van een bijdrage aan de samenleving. In het kader 
daarvan worden verpleeghuizen en andere instanties betrokken bij onder-
wijsactiviteiten, wordt de schoolomgeving schoongemaakt, wordt er weke-
lijks zendingsgeld geïnd en zijn er jaarlijks acties voor de naasten. Dat laatste 
beschouwen de scholen als de ontwikkeling van wereldburgerschap bij leer-
lingen. De derde categorie heeft betrekking op cultuur en religie. De scholen 
besteden aandacht aan de wereldgodsdiensten en verschillende achtergron-
den en culturen in de Nederlandse samenleving. De vierde categorie betreft 
democratie. In die categorie staat kennisgeving over het politieke systeem 
en de organisatie van de samenleving hier en elders centraal. Democratie 
heeft in het protestants onderwijs ook betrekking op de identiteitsontwik-
keling van leerlingen, omdat men het als een democratische vaardigheid 
beschouwt dat leerlingen hun eigen (religieuze) waarden kunnen toepassen 
in de democratie. Door ‘CNS’ zijn er meer directe verbindingen met levens-
beschouwelijke uitgangspunten gelegd dan bij ‘De Vier Windstreken’. Bij ‘De 
Vier Windstreken’ zijn die uitgangspunten niet zo expliciet terug te vinden.

6.6.3. Beeld 

In het beeld dat het protestants christelijk onderwijs heeft van de goede burger 
en de ideale samenleving neem ik een spanning waar. De scholen geven ener-
zijds aan dat de goede burger onderdeel is van de samenleving en anderzijds 
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presenteren ze de samenleving als een entiteit die verwachtingen en behoef-
ten heeft. Dat zou betekenen dat burgers (dus ook educatieve professionals en 
de leerlingen) ook die verwachtingen en behoeften hebben, omdat zij immers 
onderdeel zijn van de samenleving. Dit komt echter niet aan de orde in de 
schoolgidsen, de scholen positioneren zich buiten de samenleving, als oefen-
plaatsen van de echte samenleving en niet als onderdeel van de samenleving. 
Samengevat: in het protestants christelijk onderwijs staat de deelnemende en 
bijdragende burger centraal, die aan de behoeften en verwachtingen van de sa-
menleving tegemoet kan komen vanuit een protestants christelijke identiteit. 

6.6.4. Typologie

De visie van het protestants onderwijs op burgerschap komt het meest over-
een met de typologie van ‘kritisch-democratisch burgerschap’ (Leenders 
en Veugelers, 2004), omdat er zowel aandacht is voor de leerling zelf als 
ook voor de gemeenschap en omdat de school wordt beschouwd als oefen-
plaats voor de (echte) samenleving. Het protestants christelijk onderwijs 
beschouwt burgerschapsonderwijs als een pedagogische opdracht, waarbij 
men de leerling ziet als een sociaal wezen dat op een (zelf)kritisch betrok-
ken en actieve wijze participeert in de samenleving. Leerlingen worden ge-
stimuleerd om waarden te ontwikkelen voor het handelen in publieke do-
mein op basis van het protestants christelijk gedachtegoed. 

6.6.5. Duiding 

De duiding van het beeld van de goede burger en de ideale samenleving van-
uit de theorie van normatieve professionalisering kent drie aspecten: poli-
tiek, onbekende ander en publiek domein.

Politiek
De nadruk ten aanzien van subjectwording ligt in dit advies op onderwerping 
en in mindere mate op onderbreking en verschijning. De vorming van bur-
gers is gericht op het kunnen participeren in de bestaande orde en daaraan 
een bijdrage leveren. In die zin is er sprake van onderwerping aan de bestaan-
de orde. ‘CNS’ heeft in de schoolgidsen daarnaast oog voor onderbreking, 
door aandacht te schenken aan het (zelf)kritisch vermogen van leerlingen. 
De verschijning van burgers in het publieke domein als unieke personen in 
situaties waarin een appel op hen wordt gedaan, krijgt geen aandacht. Wel 
wordt in het burgerschapsonderwijs actieve participatie in maatschappelijke 
projecten gestimuleerd. De aandacht voor het ontwikkelen van identiteit bij 
leerlingen is primair gericht op het ontwikkelen van democratische vaardig-
heden waarbij de eigen religieuze waarden kunnen worden toegepast. 
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Onbekende ander
Politieke vaardigheden en principes van gelijkheid, rechtvaardigheid en 
redelijkheid om als goed burger in relatie te kunnen treden met een onbe-
kende ander krijgen geen of in beperkte mate aandacht. In de schoolgidsen 
wordt bijvoorbeeld niet gesproken over gelijkheid en rechtvaardigheid, wel 
over gerechtigheid. Ook wordt uit de schoolgidsen niet duidelijk of er in het 
burgerschapsonderwijs aandacht is voor het ontwikkelen van praktische 
wijsheid. Wel wordt in het burgerschapsonderwijs aandacht besteed aan 
het ontwikkelen van sociale vaardigheden en aan kennis- en waardenover-
dracht. Het aanleren van politieke vaardigheden wordt niet expliciet ge-
noemd, wel dat leerlingen democratische vaardigheden ontwikkelen in het 
burgerschapsonderwijs. Die worden echter niet nader omschreven, waar-
door het onduidelijk is wat daarmee bedoeld wordt.  

Publieke domein
Burgerschapsonderwijs is in het protestants christelijk onderwijs niet ge-
richt op het realiseren van een rechtvaardige samenleving. De schoolgidsen 
gaan uit van de huidige situatie in de samenleving, die democratisch is en 
divers op cultureel en levensbeschouwelijk vlak. De wijsheid om te kunnen 
beslissen tussen goed en fout wordt ingevuld vanuit een protestants christe-
lijk waardenpatroon. De moed om vorm te geven aan het goede stimuleert 
het protestants christelijk onderwijs door de omgeving van de school bij het 
onderwijs te betrekken. De matigheid om het eigen belang te kunnen trans-
formeren tot het algemeen belang krijgt geen aandacht. Het algemeen be-
lang wordt onder andere ingevuld door het steunen van zendingsprojecten. 

6.7. BESCHRIJVING SCHOOLGIDSEN OPENBAAR ONDERWIJS

6.7.1. Context

Bestuur en aantal scholen
‘Stichting Klasse’ (2015) verzorgt openbaar onderwijs in Gouda en omstre-
ken. Er vallen negentien scholen onder ‘Stichting Klasse’, waarvan zeven in 
Gouda. Twee scholen zijn niet meegenomen in het onderzoek, omdat zij 
geen basisscholen zijn42. 

42 De volgende scholen van ‘Stichting Klasse’ zijn meegenomen in het onderzoek: De 
Kas (2014), Wereldwijs (2013), Wethouder Luydenschool (2014), Het Schateiland (2014) 
en ’t Palet (2014).
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Identiteit 
‘Stichting Klasse’ heeft geen aparte paragraaf over de identiteit van het open-
baar onderwijs. De identiteit komt tot uiting in de slogan ‘Leren doe je sa-
men’ en in het logo waar mensen met verschillende tinten elkaars handen 
vasthouden. ‘Stichting Klasse’ is lid van VOS/ABB, de ‘Vereniging van open-
bare en algemeen toegankelijke scholen’. VOS/ABB heeft wel de identiteit 
van het openbaar onderwijs beschreven. De openbare school wil in de visie 
van VOS/ABB een ontmoetingsschool zijn van en voor de samenleving met 
een neutraal karakter waar ruimte is voor diversiteit. Het openbaar onder-
wijs ziet haar onderwijs op hoofdlijnen als een invulling van de Grondwet en 
verschillende onderwijswetten. De uitgangspunten van de democratische 
rechtstaat, zoals scheiding van kerk en staat en de regels voor bestuur en be-
sluitvorming, zijn uitgewerkt in het onderwijs. 

VOS/ABB hanteert zes kernwaarden waar openbare scholen op kunnen 
bouwen en waarmee ze het ontmoetingskarakter van de openbare school 
kunnen vormgeven. De eerste is dat ‘iedereen welkom’ is. Met de tweede 
kernwaarde ‘iedereen benoembaar’ geeft VOS/ABB aan dat iedereen die in 
overeenstemming met de beginselen van het openbaar onderwijs kan en zal 
handelen, kan werken op een openbare basisschool. In de derde kernwaarde 
wordt ‘wederzijds respect’ genoemd in de relatie tussen de verschillende 
levensbeschouwingen en godsdiensten van leerlingen, ouders en professio-
nals. De vierde kernwaarde heet ‘waarden en normen’. Daarmee wordt actief 
aandacht besteed aan de diverse levensbeschouwelijke, godsdienstige en 
maatschappelijke normen en waarden in de samenleving. Kernwaarde vijf 
‘van en voor de samenleving’, drukt uit dat dat de scholen niet alleen intern, 
maar ook extern gericht willen zijn. Ook dat ze het onderwijs samen met 
leerlingen, ouders en personeel willen vormgeven en dat ze dit afstemmen 
met externe betrokkenen en belanghebbenden. De zesde kernwaarde staat 
voor ‘levensbeschouwing en godsdienst’. Deze kernwaarde geeft aan dat het 
openbaar onderwijs leerlingen ruimte biedt voor het facultatief en buiten 
de verantwoordelijkheid van het onderwijzend personeel volgen van le-
vensbeschouwelijk vormings- en godsdienstonderwijs. Dit vormingsonder-
wijs valt buiten de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. De ruimte 
voor dit specifieke vormingsonderwijs stamt uit de Lageronderwijswet van 
1878. Destijds moest dit tot uiting brengen dat het openbaar onderwijs wel-
iswaar buiten de kerk stond, maar niet tegen de kerk gericht was (Te Bos en 
Huigsloot, 2008).

Doel 
Het doel van ‘Stichting Klasse’ is onderwijs van een zo hoog mogelijke kwali-
teit te bieden. ‘Stichting Klasse’ stimuleert haar leerlingen om in het onder-
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wijs het maximaal haalbare uit zichzelf te halen. Daarom zet de school het 
primaire proces van onderwijs aan de leerlingen centraal. Professionaliteit, 
het nemen van verantwoordelijkheid, resultaatgerichtheid, effectiviteit, 
openheid voor veranderingen en ontwikkelingsgerichtheid worden ingezet 
om dit doel te verwezenlijken.

Missie en visie
De stichting heeft haar missie kort en bondig geformuleerd met de woor-
den: ‘‘Stichting Klasse’ staat voor de beschikbaarheid en continuïteit van 
goed passend openbaar primair en speciaal onderwijs in het Groene Hart’. 

Voor de stichting behelst onderwijs niet alleen kennisoverdracht, maar heeft 
het ook een maatschappelijke opdracht. Ze geeft aan te staan voor professio-
neel openbaar onderwijs, waarbinnen ieder kind een eigen plek heeft, waar 
een veilige en open sfeer heerst, waar optimaal ingezet wordt op talenten, 
waar ieder kind welkom is en waar men zich verbonden voelt met de om-
geving. Elke school binnen de stichting is als lerende organisatie enerzijds 
uniek en anderzijds tezamen één in het realiseren van de gezamenlijke doel-
stelling voor het onderwijs. 

De stichting heeft de ambitie een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling 
van zoveel mogelijk kinderen van alle gezindten. Voor de ontwikkeling van 
kinderen worden twee dimensies aangegeven: het ontwikkelen naar vermo-
gen en het ontwikkelen van de eigen persoonlijkheid. De stichting wil zoveel 
mogelijk kinderen van verschillende gezindten onderwijzen, omdat zij het 
voor een samenleving goed acht als kinderen opgroeien in een omgeving 
die representatief is voor de maatschappij waarin zij later zelfstandig zullen 
moeten functioneren, met interesse in en respect voor anderen. Op die ma-
nier wil ‘Stichting Klasse’ een bijdrage leveren aan het functioneren van de 
wijken waarin de afzonderlijke scholen onderwijs aanbieden. 

6.7.2. Resultaten

De resultaten van de concepten op basis van de axiale codering bestaan uit 
twee delen: de beschrijving van het levensbeschouwelijke construct van 
goed burgerschap en van de legitimering van goed burgerschapsonderwijs.

Levensbeschouwelijk construct 
Het levensbeschouwelijk construct van goed burgerschap kent de volgende 
drie concepten: de goede burger, de waarden die richtinggevend worden be-
schouwd bij goed burgerschap en de ideale samenleving.
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De goede burger
De goede burger functioneert en presteert goed in de samenleving. 
Daarnaast is hij betrokken op de samenleving en draagt daar actief aan bij.  

Waarden
De waarden die het handelen volgens de schoolgidsen van de ‘Stichting 
Klasse’ richting geven aan het handelen bestaan grofweg uit twee catego-
rieën. Eén heeft betrekking op het samenleven in het algemeen. Daarbij 
noemen de scholen de volgende waarden: solidariteit, gemeenschapszin, ge-
lijkwaardigheid, vertrouwen, respect, wederzijdse acceptatie, verantwoorde-
lijkheid, samenwerken en zelfstandigheid. De andere categorie heeft betrek-
king op de manier van onderwijs geven: enthousiast, boeiend en uitdagend. 

De ideale samenleving 
Over de samenleving wordt niet ideaaltypisch geschreven. De samenleving 
wordt gepresenteerd als Nederlands, democratisch, multicultureel en in 
hoog tempo veranderend. Het openbaar onderwijs ziet de school als een sa-
menleving in het klein, als een plaats waar het ‘burger zijn’ geleerd en geoe-
fend kan worden. 

Legitimering
De legitimering van goed burgerschapsonderwijs bestaat uit twee delen: de 
aanleiding en motivatie voor burgerschap in het onderwijs en de concretise-
ring van burgerschap in het onderwijs.

Aanleiding en motivatie
De scholen van ‘Stichting Klasse’ zien twee aanleidingen voor het aanbieden 
van burgerschapsonderwijs. Ten eerste is het burgerschapsonderwijs een 
voorbereiding op succesvol kunnen functioneren in de maatschappij. Ten 
tweede moeten de leerlingen in het verwerken van informatie in een snel 
veranderende samenleving keuzes kunnen maken en verantwoordelijkheid 
kunnen nemen voor hun eigen leven. 

Burgerschapsonderwijs
De inhoud van het burgerschapsonderwijs op de scholen van ‘Stichting 
Klasse’ wordt niet als apart onderdeel van het onderwijsaanbod op de scho-
len aangeboden, maar krijgt integraal aandacht in het onderwijs. De onder-
werpen van burgerschap in het onderwijsaanbod van de openbare scholen 
kun je in vier categorieën onderverdelen. De eerste categorie betreft de ‘so-
ciale ontwikkeling’ van leerlingen, waarbij het gaat om kennis van beleefd-
heids- en fatsoensnormen, maar ook om sociale rechtvaardigheid en acties 
om anderen te helpen. De tweede categorie is ‘democratie’. Daarbij gaat het 
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om kennis van staatsinrichting, politiek en de organisatie van de democra-
tie, basiswaarden, rechten en plichten. Ook is er aandacht voor vaardighe-
den om gezamenlijk afspraken te maken, gezamenlijk besluiten te nemen en 
om samen problemen op te lossen. Een derde categorie is ‘participatie’. Als 
inhoud daarvan worden twee voorbeelden genoemd: kinderen helpen mee 
met het netjes houden van de klas, de school en de omgeving en de kinderen 
leren hun eigen omgeving kennen en beïnvloeden. De vierde en laatste cate-
gorie betreft ‘cultuur en religie’, zoals het aanbieden van kennis van levens-
beschouwingen en geestelijke stromingen en schooltelevisieprogramma’s.

6.7.3. Beeld

Het beeld van goed burgerschap in het openbaar onderwijs is herkenbaar 
in de missie. Die spreekt over de maatschappelijke opdracht van de scholen. 
Deze opdracht wordt concreet in de aanleiding voor burgerschapsonderwijs, 
het voorbereiden op de maatschappij. Deze voorbereiding heeft als doel dat 
de leerlingen in de maatschappij kunnen functioneren en daarin goed pres-
teren en slagen. Om zo’n goede burger te worden, moeten de leerlingen le-
ren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven en keuzes te ma-
ken op basis van informatie die voortdurend in ontwikkeling is. Met de wens 
dat een goede burger naar vermogen moet kunnen functioneren en preste-
ren in de democratische en multiculturele samenleving wordt duidelijk dat 
er geen ideaal van de samenleving wordt gegeven, maar dat men uitgaat van 
de huidige. De snel veranderende samenleving wordt wel genoemd, maar er 
wordt niet aangegeven wat het onderwijs zelf wenselijk vindt. De verande-
rende samenleving is iets waar ze rekening mee moeten houden in het on-
derwijs. Dat onderwijs daarom belangrijk wordt gevonden, zien we terug 
in de waarden die de scholen noemen. Die hebben zowel betrekking op de 
manier van samenleven als op de manier van onderwijs geven. Samengevat: 
De presterende en slagende mens in de samenleving staat bij goed burger-
schapsonderwijs centraal. De goede burger kan goed omgaan met de snelle 
veranderingen en de verschillen in de democratisch multiculturele samen-
leving. Er wordt geen ideaalbeeld gegeven van de samenleving. 

6.7.4. Typologie

De visie van het openbaar onderwijs komt het meest overeen met de typolo-
gie van ‘individualistisch burgerschap’ (Leenders en Veugelers, 2004), omdat 
het burgerschapsonderwijs sterk gericht is op het presteren en slagen van de 
leerlingen in de samenleving. Daarnaast is het openbaar onderwijs nadruk-
kelijk gericht op de optimale ontwikkeling van leerlingen en het maken van 
eigen keuzes. 
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6.7.5. Duiding 

De duiding vanuit de theorie van normatieve professionalisering kent de 
volgende drie aspecten: politiek, onbekende ander en publiek domein.

Politiek
De nadruk ten aanzien van subjectwording ligt in dit advies op verschijning 
en onderwerping en niet op onderbreking. Het onderwijs heeft nadrukkelijk 
aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen. Deze aandacht 
is gericht op het kunnen maken van keuzes en het verantwoordelijkheid 
kunnen nemen voor eigen leven. Doordat burgerschapsonderwijs uiteinde-
lijk gericht is op het kunnen presteren in de maatschappij wordt er niet zo-
zeer nadruk gelegd op het ontvankelijk worden voor het morele appel van 
leerlingen, maar wordt ‘goed samenleven’ gezien als iets wat daarbij hoort. 
Zonder sociale rechtvaardigheid en solidariteit kun je volgens het openbaar 
onderwijs als mens niet presteren in de maatschappij. De bestaande orde 
staat niet ter discussie. Daarom is er geen sprake van onderbreking. Aan de 
bestaande orde moet worden bijgedragen en er wordt gestreefd naar het bij-
houden van de snelle ontwikkelingen in de maatschappij. Daarmee is het 
socialisatiedoel in het openbaar onderwijs duidelijk te herkennen. Vanwege 
het belang dat leerlingen kunnen functioneren, presteren en slagen, wordt 
hun geleerd hoe de maatschappij werkt en hoe ze zich daarin kunnen bewe-
gen door goede ‘informatieverwerking’ en door bekwaamheid in het maken 
van keuzes. Daarmee wordt niet gedoeld op het maken van morele keuzes, 
maar op het bekwaam kunnen kiezen binnen een groot informatieaanbod. 

Onbekende ander
Politieke vaardigheden en principes van gelijkheid, rechtvaardigheid en 
redelijkheid om als goed burger in relatie te kunnen treden met een onbe-
kende ander krijgen aandacht in het onderwijs. Moed en wijsheid krijgen 
aandacht door kennis over te dragen over staatsinrichting, politiek, demo-
cratie, basiswaarden, rechten en plichten. Ook worden politieke (democra-
tische) vaardigheden ontwikkeld door het organiseren van een zogeheten 
leerlingenparlement. Daarnaast wordt in de klas aandacht besteed aan 
het gezamenlijk nemen van besluiten en aan het oplossen van problemen. 
Tevens wordt de vaardigheid ontwikkeld om een bijdrage te kunnen leveren 
aan de samenleving. Dit realiseren de openbare scholen door het opruimen 
van de omgeving van de school en door het voeren van acties om anderen te 
helpen. Verder wordt er bij leerlingen gewerkt aan begrip van maatschappe-
lijke verhoudingen en andere levensbeschouwingen in de samenleving. Alle 
aspecten voor het stimuleren van de ontwikkeling van praktische wijsheid 
bij leerlingen zijn aanwezig. Er zijn echter geen aanwijzingen te vinden dat 
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hiermee de ontwikkeling tot praktische wijsheid wordt gestimuleerd, om-
dat alleen het kunnen maken van eigen keuzes wordt genoemd. 

Het publieke domein
Burgerschap in het onderwijs is op deze scholen niet gericht op het realise-
ren van een rechtvaardige samenleving, maar op een samenleving als po-
dium waarop leerlingen kunnen presteren en slagen. Er is wel sprake van 
aandacht voor sociale rechtvaardigheid en gerichtheid op het netjes en 
fatsoenlijk samenleven. Toch ligt de focus niet op de transformatie bij leer-
lingen om het eigen belang ondergeschikt aan het algemene belang te kun-
nen stellen, de focus ligt voornamelijk op het bewaken van het eigen belang, 
mits het algemeen belang daar niet onder lijdt. Het burgerschapsonderwijs 
is daarnaast niet gericht op vernieuwing van de bestaande orde door de in-
breng van een ‘uniek’ persoon. Er lijkt eerder sprake te zijn van een omge-
keerde transformatie; de samenleving als middel gebruiken om zelf te kun-
nen slagen en presteren.

6.8. BESCHRIJVING SCHOOLGIDSEN ALGEMEEN/NEUTRAAL BIJZONDER 
ONDERWIJS

6.8.1. Context

Bestuur en aantal scholen
Onder het algemeen/neutraal bijzonder onderwijs in Gouda vallen twee ver-
enigingen, elk met één school: een Jenaplanschool ‘Carrousel’ (2014) en een 
Daltonschool ‘Casimir’ (2014).

Identiteit 
De identiteit van de twee verenigingen komt overeen, ondanks dat de 
‘Carrousel’ zich algemeen bijzonder en de ‘Casimir’ zich neutraal bijzon-
der noemt. Met ‘algemeen en neutraal’ geven de verenigingen aan dat alle 
levensbeschouwelijke en maatschappelijke stromingen als gelijkwaardig 
worden beschouwd en met ‘bijzonder’ bedoelen ze dat niet de overheid de 
school bestuurt, maar de vereniging met inbegrip van de ouders. Ouders 
van de kinderen op school zijn namelijk lid van de vereniging. Beide scholen 
staan open voor leden en leerlingen van alle gezindten. De ‘Carrousel’ zegt 
expliciet dat men het kind op school een levensbeschouwing wil laten op-
bouwen van waaruit het kind een eigen inbreng in het leven kan hebben en 
de ‘Casimir’ vermeldt expliciet in een negatieve formulering dat men in zijn 
leerdoelen vermijdt om één enkele levensbeschouwing te benadrukken. 
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Doel 
Het doel voor het onderwijs van de ‘Carrousel’ is het kind mede op te voe-
den tot een creatieve, kritische, verantwoordelijke, zorgzame en sociale 
wereldburger. 

De ‘Casimir’ heeft twee doelen voor het onderwijs: 1) invulling geven aan 
haar maatschappelijke opdracht door op een positieve en actieve manier 
een bijdrage te leveren aan de verbetering van de gemeenschap in Gouda en 
2) kwalitatief goed onderwijs aanbieden, waarvan educatie de kern is: leren 
om te weten, te kennen en te doen. Kinderen kunnen zo opgroeien tot zelf-
bewuste volwassenen die weten wie ze zijn, wat ze willen, wat ze kunnen en 
wat ze nodig hebben in de toekomstige maatschappij. 

Missie en visie
De missie van de ‘Carrousel’ staat voor de basisprincipes van het Jenaplan 
onderwijs. Daarmee komt ze tegemoet aan de basisbehoeften van kinderen 
zoals de grondlegger Peter Petersen die heeft geformuleerd: geestelijke en li-
chamelijke beweging, begeleiding van anderen, zelf iemand worden en zelf-
standig actief zijn op je eigen manier. Het onderwijs op de ‘Carrousel’ wordt 
daarom vanuit drie functies aangeboden: het draagt bij aan de persoonlijke 
ontwikkeling van kinderen, het zorgt voor overdracht van maatschappelijke 
en culturele verworvenheden en het rust kinderen toe voor participatie in de 
samenleving. Om dat te bereiken heeft de ‘Carrousel’ haar visie op een veilig 
pedagogisch klimaat gebaseerd met behulp van de vijf R’s (rust, regelmaat, 
reinheid, respect en ruimte) waarin kinderen van elkaars verschillen kunnen 
leren en waarin ze leren verantwoordelijk te zijn. Dit realiseert de ‘Carrousel’ 
door de klassen op leeftijd heterogeen te organiseren. Naast een veilig peda-
gogisch klimaat wil de ‘Carrousel’ een sociale, democratische gemeenschap 
zijn, omdat de school burgerschap en sociale integratie onlosmakelijk ver-
bonden ziet met de Jenaplanvisie. Zo wil de school de kinderen voorbereiden 
op hun huidige en toekomstige rol in de samenleving op de drie niveaus: mi-
cro, meso en macro. Op microniveau staat het maken van afspraken en het 
zelf oplossen van conflicten centraal hetgeen zal bijdragen aan de acceptatie 
van verschillen tussen kinderen. Op mesoniveau staat het deelnemen aan 
buitenschoolse activiteiten en derdewereldprojecten centraal die ten dienste 
staan van de gemeenschap. Op macroniveau gaat het om kennis over en in-
zicht in het ontstaan en functioneren van een democratische samenleving en 
de grondrechten. Dit betreft de bereidheid en bekwaamheid van leerlingen 
om aan de samenleving, wanneer gewenst, actief een bijdrage te leveren. 

De ‘Casimir’ heeft als missie een zelfbewuste school te zijn die Daltononderwijs 
aanbiedt. Dat onderwijs staat voor vrijheid om eigen keuzen te maken en voor 
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respect in de omgangsvormen. Voor de ontwikkeling van elk individueel kind 
wordt aandacht besteed aan de cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Naast deze individuele benadering is er aandacht voor het op-
groeiende kind in een multiculturele samenleving waarin het moet kunnen sa-
menleven en -werken met respect voor anderen. De visie van de Casimirschool 
is ruimte scheppen voor kinderen zodat ze de gelegenheid krijgen zelf te kie-
zen om zelfstandig of samen te werken aan een taak. De uitgangspunten daar-
bij zijn verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken. De taak is ver-
volgens het middel om de uitgangspunten te verwezenlijken en daar vindt het 
kind vrijheid en verantwoordelijkheid. Daardoor wordt het kind gestimuleerd 
in het maken van eigen keuzes op de aspecten van planning, tempo en midde-
len. Dit bevordert de zelfstandigheid, of wel de zelfredzaamheid van kinderen. 
Leerlingen werken wekelijks met iemand anders samen om te leren samen-
werken met mensen die ze niet zelf verkiezen. Ook worden oudere en jongere 
kinderen aan elkaar gekoppeld. Naast de drie uitgangspunten verantwoorde-
lijkheid, zelfstandigheid en samenwerken is het uitstellen van aandacht geven 
ook typerend voor de visie van de Casimirschool. Daarmee willen ze het pro-
bleemoplossend vermogen van kinderen activeren. 

6.8.2. Resultaten

De resultaten van de concepten op basis van de axiale codering bestaan uit 
twee delen: de beschrijving van het levensbeschouwelijke construct van 
goed burgerschap en van de legitimering van goed burgerschapsonderwijs.

Levensbeschouwelijk construct 
Het levensbeschouwelijk construct van goed burgerschap kent de volgende 
drie concepten: de goede burger, de waarden die richtinggevend worden be-
schouwd bij goed burgerschap en de ideale samenleving.

De goede burger
De ‘Carrousel’ ziet de goede burger als een wereldburger die creatief, kri-
tisch, verantwoordelijk, zorgzaam en sociaal is en participeert in de huidige 
en toekomstige samenleving.  

Voor de ‘Casimir’ is de goede burger iemand die positief, zelfbewust en weer-
baar is, die eigen keuzes kan maken en het vermogen heeft problemen op te 
lossen.
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Waarden
De ‘Carrousel’ geeft haar handelen richting door te werken vanuit de vijf R’s 
(zie 6.8.1) en vanuit de waarden respect en begrip voor de levensbeschou-
wing van anderen, rechtvaardigheid en vreedzame omgang met elkaar.

De ‘Casimir’ noemt respect ook als waarde, naast de (Dalton)waarden vrij-
heid, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken.  

De ideale samenleving
Van de samenleving zegt de ‘Carrousel’ dat die een heden en een toekomst 
heeft en dat die pluriform is. De ‘Carrousel’ wil zelf een sociale democrati-
sche gemeenschap zijn om de kinderen tot burgers van de samenleving te 
ontwikkelen. Hier leid ik uit af dat ze de samenleving als een democratische 
samenleving beschouwen.

De ‘Casimir’ omschrijft de samenleving als cultuurhistorisch bepaald en als 
multicultureel. 

Legitimering
De legitimering van goed burgerschapsonderwijs bestaat uit twee delen: de 
aanleiding en motivatie voor burgerschap in het onderwijs en de concretise-
ring van burgerschap in het onderwijs.

Aanleiding en motivatie
De ‘Carrousel’ noemt als aanleiding voor burgerschap in het onderwijs: kin-
deren opleiden tot wereldburger.

De ‘Casimir’ ziet de aanleiding voor burgerschap in het onderwijs in de 
maatschappelijke behoefte aan positieve en zelfbewuste medemensen die 
weerbaar zijn, problemen kunnen onderkennen en oplossen, en die bewust 
en zelfstandig keuzes kunnen maken.

Burgerschapsonderwijs
De inhoud van het burgerschapsonderwijs is bij de ‘Carrousel’ en de ‘Casimir’, 
net als bij de andere scholen, ook verweven in het onderwijsaanbod. 

De ‘Carrousel’ betrekt burgerschapsonderwijs op democratie, participatie 
en de omgang met het zelf, elkaar en de wereld. De ‘Carrousel’ beschrijft bur-
gerschapsonderwijs op drie verschillende niveaus: micro- meso- en macro-
niveau. Op microniveau is er zowel aandacht voor de regels in de klas en de 
groepsafspraken als voor de schoolbrede leerlingenraad. Op mesoniveau is 
er aandacht voor brede schoolactiviteiten en een tweejaarlijkse geldinzame-
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lingsactie voor een wereldproject. Op macroniveau biedt de school kennis 
over staatsinrichting aan en bespreken ze het nieuws om leerlingen stelling 
te laten nemen in de betreffende kwestie. Verder is er ook aandacht voor 
bekende dagen, zoals de ‘dag van respect’, waarvoor lokale politici worden 
uitgenodigd. 

De ‘Casimir’ heeft in een aparte notitie burgerschapsinhouden uitgewerkt 
aan de hand van vijf doelen voor burgerschapsonderwijs: 1) leerlingen op-
voeden tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol en vanuit duide-
lijke waarden en normen omgaan met medemensen; 2) leerlingen opvoeden 
tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar hande-
len en hen leren hun mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden; 
3) leerlingen opvoeden tot mensen die ’meedoen’, die actief betrokken wil-
len zijn op de samenleving en die gericht zijn op samenwerking; 4) leerlin-
gen opvoeden tot personen die kennis hebben van en respect hebben voor 
andere opvattingen en overtuigingen (religies); 5) leerlingen algemene ont-
wikkeling bijbrengen en culturele bagage voor het leven meegeven. Deze 
doelen zijn uitgewerkt voor alle jaren van de school. De leerlingen leren 
argumenteren en debatteren, krijgen kennis van diverse religies en levens-
overtuigingen, worden bewust van wie ze zelf zijn en wie ze zijn in relatie 
tot anderen, leren luisteren en ontwikkelen zich op sociale competenties en 
kennis van de democratie. 

6.8.3. Beeld

Het beeld van de goede burger in de schoolgidsen van het algemeen/neu-
traal bijzonder onderwijs is een bewuste burger, die weet wie hij is, wat 
hij wil en wat hij kan. Hij weet hoe de samenleving werkt, kan daarin par-
ticiperen, kan daaraan bijdragen en is daarnaast ook kritisch en creatief. 
Burgerschap is verbonden met de democratische kaders van de maatschap-
pij en de samenleving; die kaders staan niet ter discussie, maar mogen wel 
kritisch benaderd worden. Samengevat: de ‘goede burger’ bepaalt de kwali-
teit van de samenleving. De goede burger is zelfbewust en kan en wil deelne-
men aan de democratische en multiculturele samenleving en omgaan met 
andere mensen die van hem verschillen. Van de samenleving wordt geen ide-
aalbeeld gegeven. 

6.8.4. Typologie

De visie van het algemeen/neutraal bijzonder onderwijs op burgerschap 
komt het meest overeen met de typologie van ‘kritisch-democratisch burger-
schap’ (Leenders en Veugelers, 2004), omdat individuele rechten en sociale 
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plichten nadrukkelijk met elkaar in verbinding staan. De persoon van de 
leerling wordt gezien als een sociaal wezen dat zowel kritisch als betrokken 
is op de samenleving door daar een bijdrage aan te leveren. Hij is geïnteres-
seerd en betrokken op de maatschappij en kan omgaan met de diversiteit 
in de samenleving. De identiteitsontwikkeling van de leerling is gericht op 
waardenvorming, meningsvorming en participatie in het sociale en politie-
ke domein. 

6.8.5.Duiding 

De duiding van het beeld van de goede burger en de ideale samenleving van-
uit de theorie van normatieve professionalisering kent de volgende drie as-
pecten: politiek, onbekende ander en publiek domein.

Politiek
In het politieke aspect van burgerschapsvorming ligt de nadruk bij subject-
wording zowel op onderwerping, onderbreking als verschijning, waardoor 
de vorming bijdraagt aan de bevordering van de uniciteit van leerlingen. Er 
is zowel aandacht voor de kaders van de samenleving als voor het maken van 
eigen keuzes. De leerlingen worden opgevoed tot zelfbewuste, kritische en 
creatieve burgers die eigen keuzes kunnen maken en die kunnen handelen 
op basis van respect. 

Onbekende ander
Politieke vaardigheden en principes met betrekking tot gelijkheid, recht-
vaardigheid en redelijkheid om in relatie te kunnen treden met onbekende 
anderen zijn onderdeel van het onderwijs. De politieke vaardigheden die no-
dig zijn om een democratisch burger te zijn, krijgen prominent aandacht in 
het onderwijs. Het wordt echter niet expliciet duidelijk of praktische wijs-
heid wordt bevorderd. De bevordering van praktische wijsheid zou af te 
leiden zijn uit het feit dat men leerlingen stimuleert een eigen mening te 
vormen en aandacht besteedt aan de kaders van de bestaande orde. Die twee 
elementen zijn immers nodig voor het ontwikkelen van praktische wijs-
heid. Ook zou het af te leiden zijn uit het feit dat men het nieuws bespreekt 
en daarbij gericht is op menings- en oordeelsvorming van de leerling. Het 
wordt echter niet duidelijk hoe de menings- en oordeelsvorming uiteinde-
lijk moet leiden tot het verkrijgen van wijsheid. 

Het publieke domein
Burgerschap in het onderwijs is op deze scholen niet expliciet gericht op het 
realiseren van een rechtvaardige samenleving, maar op het in stand houden 
van een democratische samenleving. Rechtvaardigheid wordt wel als waar-
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de genoemd van waaruit wordt gewerkt. De wijsheid en moed om keuzes te 
maken voor het goede krijgen onmiskenbaar aandacht in het onderwijs. De 
goede burger wordt geacht zelf goede keuzes te maken die rechtvaardig zijn 
en waarvoor hij verantwoordelijk is. Matigheid komt impliciet aan de orde 
door de aandacht die er is voor andere mensen. Dat het onderwijs gericht is 
op transformatie van het eigen belang naar het algemene belang wordt niet 
genoemd.
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Hoofdstuk 7: 
Analyse en duiding van de 
interviews met educatieve 
professionals

7.1. INLEIDING 

In dit hoofdstuk analyseer en duid ik de interviews die gehouden zijn met 
veertien educatieve professionals (hierna ook ‘respondenten’ genoemd). Ik 
heb de interviews, geclusterd op basis van de zeven in hoofdstuk zes gehan-
teerde denominaties, onderverdeeld op basis van de levensbeschouwelijke 
visie van de school in reformatorisch, islamitisch, antroposofisch, katholiek, 
protestants, openbaar en algemeen/neutraal bijzonder onderwijs. Ik heb per 
denominatie twee interviews afgenomen. Ik geef eerst per denominatie con-
textinformatie over de twee respondenten, met betrekking tot hun geslacht, 
leeftijd en plaats in de organisatie (zie 4.5.3). 

Daarna presenteer ik van elk interview de resultaten van de analyse van de 
interviews in de vorm van concepten die op basis van de axiale codering ge-
formuleerd zijn (zie 4.7.1). In de formulering van de concepten heb ik de los-
se data uit de fase van open codering verbonden tot betekeniselementen (zie 
4.2.2). De concepten zijn gestoeld op de definitie van ideologie zoals ik die 
geformuleerd heb in hoofdstuk 1 (zie 1.3.2) en bestaan uit twee delen: het le-
vensbeschouwelijke construct van goed burgerschap en de legitimering van 
goed burgerschapsonderwijs.

Ik presenteer per denominatie eerst de concepten die gerelateerd zijn aan 
het levensbeschouwelijk construct van goed burgerschap, om aan te tonen 
wat de vooronderstellingen en beginselen in de visie op goed burgerschap 
van educatieve professionals zijn. Dat betekent concreet dat ik concepten 
van de goede burger en de ideale samenleving beschrijf alsook de waarden 
en uitgangspunten die aangeven wat educatieve professionals nastrevens-
waardig en richtinggevend vinden in het handelen. Vervolgens presenteer ik 
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van elke denominatie de concepten die gerelateerd zijn aan de legitimering 
van goed burgerschapsonderwijs. Zo toon ik aan hoe de visie op goed bur-
gerschap in het onderwijs op het niveau van de educatieve professional be-
paald en gerechtvaardigd wordt. De legitimering vat ik, zoals ik in paragraaf 
1.3.2. heb geschreven, dubbel op: legitimeringen hebben zowel betrekking 
op de aanleiding en motivatie als op de uitwerking van een specifiek beleid. 
Ik analyseer daarom eerst de aanleiding en motivatie van educatieve pro-
fessionals op basis van hun ervaringen van goed burgerschap. Ik maak een 
onderscheid tussen de ervaring van goed burgerschap die in het interview 
is uitgewerkt en de ervaring die niet is uitgewerkt, maar wel iets vertelt over 
hoe de respondent over goed burgerschap denkt (zie 4.6.3). Per denominatie 
wordt ook vastgelegd welke aandacht educatieve professionals concreet aan 
burgerschap in het onderwijs geven. 

Op basis van de concepten van het levensbeschouwelijk construct van goed 
burgerschap en de legitimering van goed burgerschapsonderwijs schets ik 
een beeld van de goede burger en de (al dan niet expliciet geformuleerde) 
ideale samenleving zoals dat in de interviews naar voren komt. Dit beeld ver-
gelijk ik vervolgens met de visies ‘goed burgerschap in het onderwijs’ (zie 3.1) 
van Leenders & Veugelers (2004) en De Bas (2008). Als onderdeel van de se-
lectieve codering (zie 4.7.1) geef ik aan welke van die visies het meest op het 
geschetste beeld van goed burgerschap lijkt. 

Vervolgens wijd ik per denominatie een paragraaf aan de duiding van het 
beeld van de goede burger en de ideale samenleving vanuit de theorie van 
normatieve professionalisering in het burgerschapsonderwijs (zie hoofdstuk 
3). Ik begin met het duiden van het politieke aspect in het beeld van de goede 
burger en de ideale samenleving door te letten op de nadruk op onderwer-
ping, onderbreking en/of verschijning van het subject (zie 3.2.3). Daarna stel 
ik vast op welke manier er aandacht is voor de relatie tot de onbekende ander 
in het burgerschapsonderwijs. Dat blijkt uit hoe educatieve professionals 
aandacht besteden aan de ontwikkeling van politieke vaardigheden en prak-
tische wijsheid op basis van de principes gelijkheid, rechtvaardigheid en re-
delijkheid (zie 3.2.2). Tenslotte analyseer ik de visie op het publieke domein dat 
naar voren komt in het beeld van de goede burger en de ideale samenleving 
in de interviews met educatieve professionals. Concreet let ik dan op de wijze 
waarop de kardinale deugden – rechtvaardigheid, wijsheid, moed en matig-
heid – vorm krijgen (zie 3.2.1 en 3.4).
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7.2. BESCHRIJVING EN ANALYSE VAN DE INTERVIEWS OP DE 
REFORMATORISCHE SCHOOL

7.2.1. Context

Er zijn twee educatieve professionals uit het reformatorisch onderwijs geïn-
terviewd. Beide respondenten, een vrouw en een man, werken in de boven-
bouw. De vrouw is tussen de 25 en 30 jaar oud (verder te noemen als ‘I’) en de 
andere respondent, een man, is rond de 40 jaar oud (verder te noemen als 
‘II’). 

7.2.2. Resultaten

De resultaten van de concepten op basis van de axiale codering bestaan uit 
twee delen: de beschrijving van het levensbeschouwelijke construct van 
goed burgerschap en van de legitimering van goed burgerschapsonderwijs. 

Levensbeschouwelijk construct 
Het levensbeschouwelijk construct van goed burgerschap valt uiteen in drie 
concepten: de goede burger, de waarden die richtinggevend worden be-
schouwd bij goed burgerschap en de ideale samenleving. 

De goede burger 
I: Voor respondent I is een goede burger een persoon die specifieke uitgangs-
punten nastreeft en van daaruit oprecht is in de omgang met anderen, de 
omgeving, de schepping en de ‘dingen’ van ons land. 

II: Respondent II vindt iemand een goede burger als die persoon wil begrij-
pen wat ‘de situatie is’ en wat hij daarin kan betekenen. Daarin ziet de res-
pondent geen verschil tussen een burger en een mens. Hij vindt dat die twee 
niet losgekoppeld kunnen worden. Hij neemt in acht wat er in de Bijbel staat 
over vriendelijkheid. Mensen moeten vriendelijk zijn jegens allen, maar het 
meeste voor de gelovigen. 

Waarden 
I: Respondent I noemt de volgende waarden en uitgangspunten: liefde (zij 
beschouwt liefde als de belangrijkste waarde uit de Bijbel, ‘het leven in lief-
de’ ziet zij als een ‘innerlijk gevecht’), de medemens liefhebben als jezelf en 
God liefhebben boven alles, rechtvaardigheid, eerlijkheid, gerechtigheid, 
openheid, oprechtheid, jezelf niet verheffen boven een ander, respect (mits 
het niet in tegenspraak is met de Bijbel), kunnen kijken naar de ander (dat 
is voor haar niet hetzelfde als ‘omgaan met de ander’), verankerd zijn in wat 
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God in de Bijbel zegt, ‘de mens leven’ die in de Bijbel staat beschreven (leef 
de mens die je droomt).

II: Respondent II noemt de volgende waarden en uitgangspunten: Bijbels, 
zorg voor het nageslacht, christelijke barmhartigheid voor de vreemdeling 
in de poort, armen en weduwen, rechtvaardigheid, behulpzaamheid en 
historisch bewustzijn, vriendelijkheid voor iedereen, maar het meest voor 
gelovigen.

De ideale samenleving
I: Respondent I denkt dat het een hemel op aarde zou zijn wanneer burgers 
aan ‘Gods bedoeling’ zouden beantwoorden. Zij vindt de huidige samenle-
ving daar ver van af staan. Daarin draait het om wat in het hart van de mens 
is: trots, statusgerichtheid en jaloezie. Wat in het hart van de mens is, ziet zij 
als het tegenovergestelde van liefde. 

II: Een ideale samenleving zou, volgens respondent II, barmhartig en Bijbels 
genormeerd zijn met een stuk historisch besef. Hij mist dat nu, want hij con-
stateert een gerichtheid op het ‘ego’: individualisme. Hij denkt niet dat een 
ideale samenleving ooit gerealiseerd zal worden, omdat mensen - ook chris-
tenen – ‘gevallen mensen’ zijn.

Legitimering 
Om de legitimering van goed burgerschapsonderwijs voor het voetlicht te 
krijgen, ga ik eerst in op de aanleiding en motivatie voor burgerschap in het 
onderwijs. Dat gebeurt in de vorm van ervaringen van goed burgerschap van 
de geïnterviewde educatieve professionals zelf. Vervolgens vermeld ik hoe 
de respondenten burgerschap concreet in het onderwijs invullen.

Aanleiding 
I: De onuitgewerkte ervaring van respondent I betreft twee niet-persoonlijke 
voorbeelden van goed en fout burgerschap. Goed burgerschap is voor haar 
de ‘Pro life’ stichting die opkomt voor de rechten van het ongeboren kind 
(tegen abortus). Fout burgerschap is voor haar een vrachtwagenchauffeur 
die al rijdend een leeg pak melk uit het raam gooit. 

I: De uitgewerkte ervaring van respondent I betreft haar rol als opvoeder in 
haar beroep. Die beschouwt zij als een invulling van goed burgerschap. Zij 
noemt een wandeling met haar klas naar de locatie voor gymles. Tijdens die 
wandeling kwamen ze een vrouw met een hoofddoek en wijde jurk tegen. Ze 
zag er wat sjofeltjes uit en de kinderen lachten haar daarom uit. Ze heeft de 
kinderen erop aangesproken dat uitlachen echt niet mag, omdat ze zich dan 
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verheffen boven een ander mens. Ze heeft hen laten beseffen dat anderen op 
hun beurt hen ‘gek’ vinden. Reformatorische mensen worden immers ge-
zien als blank en erg strikt, omdat de vrouwen een rok moeten dragen. 

II: De onuitgewerkte ervaring van respondent II betreft geen specifieke er-
varing. Hij noemt Michiel de Ruijter als voorbeeld van goed burgerschap, 
omdat de Ruijter op een mooie manier met een zwarte man omging. Het 
spreekt hem aan dat de Ruijter zich als admiraal en blanke niet te veel of te 
groot voelde om de zwarte man als vriend te zien en respect te tonen. 

II: De uitgewerkte ervaring van respondent II is dat iemand uit de kerk hem 
belde met de boodschap dat haar zieke baby met spoed naar het ziekenhuis 
moest. Hij heeft toen meteen geholpen met een lift naar de spoedopname.

Burgerschapsonderwijs
I: Burgerschapsonderwijs betekent voor respondent I vooral kennisover-
dracht. Specifiek verstaat zij daaronder kennis van de Bijbel, de grondwet, de 
natuur, de cultuur. Daarnaast vindt ze het belangrijk dat kinderen leren wie 
zij zelf zijn, door hen bewust te laten worden van hun gedachten en voor-
oordelen. Burgerschapsonderwijs zou erop gericht moeten zijn kinderen te 
leren hoe zij zelf een goed leven kunnen hebben in dit land en hoe zij kun-
nen bouwen aan de wereld zoals God die wil. Dergelijk burgerschapsonder-
wijs vindt zij nodig omdat ze het tegenwoordig in de samenleving allemaal 
zeer maakbaar vindt klinken, er is zoveel dat ‘moet’. Zij ziet het leven anders, 
meer als een gevecht, een tasten en zoeken naar wegen, botsen en weer bij-
sturen, een voortdurend zoeken. 

II: Burgerschapsonderwijs zou voor respondent II vooral over kennis van de 
geschiedenis en de Bijbel moeten gaan. Kennis van de geschiedenis vindt hij 
belangrijk, omdat kinderen dan weten waar ‘we als samenleving vandaan 
komen’. Kennis van de Bijbel acht hij noodzakelijk voor het ontwikkelen van 
een persoonlijk kompas. Met een Bijbels kompas kunnen leerlingen omstan-
digheden goed interpreteren. Leerlingen weten dan bijvoorbeeld hoe ze om 
moeten gaan met minderheden en tegenover de Islam moeten staan. 

7.2.3. Beeld

Het beeld van goed burgerschap is een burger met een historisch besef die 
leeft vanuit Bijbelse waarden als liefde, barmhartigheid en rechtvaardigheid 
en die zich niet verheft boven anderen mensen. Voor een goede burger be-
palen die waarden de relatie tot anderen en de schepping. Een goede burger 
weegt in iedere situatie af op welke manier hij vanuit de Bijbelse waarden 
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betekenisvol en een rolmodel kan zijn. Burgerschap speelt zich af in een 
samenleving die verre van ideaal is. Omdat de mens gevallen is, dat wil zeg-
gen gericht op zijn ego en niet op de wil van God, zal het nooit een hemel op 
aarde worden. Deze uitgangspunten komen terug in de manier waarop het 
burgerschapsonderwijs wordt ingericht, omdat de respondenten ook daar 
de Bijbel als kompas voor goed burgerschap hanteren. 

7.2.4. Typologie

De typologie van de visies van respondent I en II komt het meest overeen met 
de typologie van ‘aanpassingsgericht burgerschap’ (Leenders en Veugelers, 
2004). Er wordt meer belang gehecht aan de historisch gevormde gemeen-
schap dan aan individuen. De overdracht van (Bijbelse) waarden en normen 
is het kompas voor persoonsvorming, daarom stimuleren beide responden-
ten de leerlingen niet een eigen mening te vormen. 

7.2.5. Duiding

De duiding van het beeld van de goede burger en de ideale samenleving van-
uit de theorie van normatieve professionalisering heeft drie aspecten: de po-
litiek, de onbekende ander en het publiek domein.

Politiek
Beide respondenten leggen in het politieke aspect van subjectwording bij 
burgerschapsvorming de nadruk op onderwerping en niet op onderbreking 
en verschijning. Zij onderwerpen zich aan de wet en aan de Bijbel, voor hen 
het woord van God. Over onderbreking - het stellen van kritische vragen aan 
de bestaande orde - wordt niet gesproken. De aandacht ligt op de overdracht 
van - reformatorisch geïnterpreteerde - Bijbelse waarden en normen. Vanuit 
dat kader leren de leerlingen te verschijnen in het publieke domein. Er is 
geen sprake van het bevorderen van enige uniciteit van kinderen, omdat de 
aandacht uitsluitend uitgaat naar het vormgeven van Bijbelse waarden en 
normen. 

De onbekende ander
Politieke vaardigheden en principes met betrekking tot gelijkheid, recht-
vaardigheid en redelijkheid om in relatie te kunnen treden met een onbe-
kende ander krijgen bij beide respondenten gedeeltelijk aandacht. Beiden 
besteden in het interview geen aandacht aan politieke vaardigheden. Het 
principe van gelijkheid benaderen zij vanuit de overtuiging dat een mens 
zich nooit mag verheffen boven een ander, ook niet als het om andersden-
kenden gaat. Er is - zo staat het ook in de schoolgids - een sterke aarzeling 
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in de omgang met andersdenkenden. Die is voor hen namelijk in strijd 
met (hun interpretatie van) de Bijbel. Rechtvaardigheid wordt door bei-
de respondenten genoemd in relatie tot bijvoorbeeld het ongeboren le-
ven, de vreemdeling in de poort en de minderheden in de samenleving. 
Rechtvaardigheid bezien ze niet vanuit de rechten van de mens, maar vanuit 
de Bijbelse visie op rechtvaardigheid. Omdat de Bijbel in alles het kompas 
is, wordt het komen tot een redelijk eigen standpunt van de leerlingen niet 
bevorderd. De leerlingen wordt geleerd wat redelijk is vanuit een reformato-
rische visie. 

Het publieke domein
Burgerschap in het onderwijs is gericht op een ideaalbeeld van een wereld 
zoals God die heeft bedoeld en niet specifiek op een rechtvaardige samen-
leving, hoewel de respondenten rechtvaardigheid nadrukkelijk noemen als 
een aspect van zo’n wereld. De wijsheid om te kunnen beslissen tussen goed 
en fout vullen de respondenten in door Bijbelse waarden en normen aan 
de kinderen over te dragen. De moed om invulling te geven aan het goede 
wordt gerealiseerd door gehoor te geven aan het verlangen vorm te geven 
aan de wil van God. De matigheid om het eigen belang te kunnen transfor-
meren tot algemeen belang wordt vormgegeven door het ontwikkelen van 
de bewustwording van eigen gedachten en vooroordelen. Het kompas daar-
bij is de liefde, zoals in de Bijbel beschreven, om niet alleen op jezelf gericht 
te zijn, maar ook op je omgeving en de schepping. 

7.3. BESCHRIJVING EN ANALYSE VAN DE INTERVIEWS OP DE 
ISLAMITISCHE SCHOOL

7.3.1. Context

Twee professionals uit het islamitisch onderwijs zijn geïnterviewd, beide 
vrouwen van halverwege de 30 (hierna te noemen III en IV) en werkzaam in 
de bovenbouw. 

7.3.2. Resultaten

De resultaten van de concepten op basis van de axiale codering bestaan uit 
twee delen: het levensbeschouwelijke construct van goed burgerschap en de 
legitimering van goed burgerschapsonderwijs. 
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Levensbeschouwelijk construct 
Het levensbeschouwelijk construct van goed burgerschap valt uiteen in drie 
concepten: de goede burger, de waarden die richtinggevend worden be-
schouwd bij goed burgerschap en de ideale samenleving.

De goede burger
III: Voor respondent III is een goede burger gericht op zijn geloof en op zich-
zelf, zodat hij voor zichzelf kan opkomen en de juiste bagage aan zijn kinde-
ren kan meegeven. 

IV: Respondent IV ziet een goede burger het goede voorbeeld geven aan de 
jeugd. Daarom heeft een goede burger een goede relatie met zichzelf, want 
een goede burger zijn ligt dicht bij een goed mens zijn.

Waarden
III: Respondent III noemt als uitgangspunt voor haar visie op burgerschap le-
ven in de voetsporen van de profeet. Dan probeer je een goed mens te zijn, 
leer je van je fouten, kom je op voor jezelf, kun je pijn incasseren en weet je 
dat de Islam iedereen respecteert en accepteert. Daarbij zijn universele en 
islamitische waarden en normen leidend, zodat consequent het slechte met 
het goede bestreden kan worden. Daarvoor moeten burgers hun geloof ver-
sterken door naar de moskee te gaan. 

IV: Respondent IV wil in het burgerschapsonderwijs de normen en waarden 
uit het islamitisch geloof (uit de Hadith43 bijvoorbeeld: als je vuil opraapt 
van straat krijg je beloningen van Allah) meegeven, zodat leerlingen elkaar 
helpen en voor iedereen respect hebben, in het bijzonder voor ouderen. Ook 
wil ze leerlingen meegeven dat ze mensen altijd in hun waarde moeten la-
ten, zonder dat ze het met elkaar eens hoeven te zijn. Daarin wil ze zelf een 
voorbeeld zijn voor de kinderen. Specifiek geeft ze aan als een moeder voor 
jongens te willen zijn en een stimulans voor meisjes om te gaan studeren. 

De ideale samenleving
III: Respondent III beschouwt de huidige samenleving niet als ideaal. Dat 
ligt aan het gebrek aan vorming van kinderen. Op haar school ligt het ge-
brek aan vorming onder andere aan het niveau van de ouders. Zij vindt een 
goede vorming nodig omdat ieder kind een eigen karakter heeft. Haar ver-
onderstelling is dat met een goede vorming meer cohesie in de samenleving 
kan ontstaan. Mensen hebben dan beter geleerd hoe ze met elkaar kunnen 
omgaan. 

43 Islamitische overleveringen over het doen en laten en de uitspraken van Mohammed.
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IV: Voor de samenleving willen we, volgens respondent IV, uiteindelijk alle-
maal hetzelfde, omdat de Nederlandse en islamitische normen en waarden 
‘eigenlijk’ dezelfde zijn. Volgens haar streven alle mensen naar een samenle-
ving waar het prettig is en waar mensen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Mensen streven naar hetzelfde, maar doen dat vanuit een verschillend per-
spectief. Een ideale en mooie manier van samenleven zou in haar ogen gerea-
liseerd zijn wanneer mensen in staat zijn hun naasten en zichzelf gelukkig te 
maken.

Legitimering
Om de legitimering van goed burgerschapsonderwijs voor het voetlicht te 
krijgen, ga ik eerst in op de aanleiding en motivatie voor burgerschap in het 
onderwijs. Dat gebeurt in de vorm van ervaringen van goed burgerschap van 
de geïnterviewde educatieve professionals zelf. Vervolgens vermeld ik hoe 
de respondenten burgerschap concreet in het onderwijs invullen.

Aanleiding 
III: In de onuitgewerkte ervaring van respondent III was haar buurvrouw een 
keer haar sleutels vergeten waardoor ze haar huis niet in kon. Zij heeft haar 
buurvrouw toen aangeboden zolang bij haar in huis te komen. Zij ziet dat 
als een voorbeeld van goed burgerschap, omdat mensen in de samenleving 
voor elkaar klaar moeten staan. 

III: De uitgewerkte ervaring van respondent III is de keer dat haar kind iets af-
pakte van een ander kind. Zij heeft haar kind toen uitgelegd dat spullen van 
een ander afpakken niet wenselijk is, omdat dat niet fijn is voor de ander. Zij 
vindt de overdracht van normen en waarden aan eigen kinderen belangrijk.

IV: De onuitgewerkte ervaring van respondent IV is dat zij zichzelf als een 
goede burger ervoer toen ze eens een oude bekende tegenkwam die haar ver-
telde dat ze de respondent blindelings zou willen volgen.

IV: De uitgewerkte ervaring van respondent IV sluit aan bij de onuitgewerkte 
ervaring. Op straat kwam ze een oud-leerling tegen die haar om de hals viel 
en vertelde dat deze juf haar altijd een warm gevoel gaf en dat ze haar gemist 
had. Deze ontmoeting gaf het gevoel dat ze gewaardeerd wordt en een goed 
voorbeeld is voor haar leerlingen. Ze ervaart door zo’n ontmoeting respect. 
Daarnaast wordt ze zich meer bewust van haar motivatie: ‘hier doe ik het 
voor’. Ze wil graag een voorbeeld zijn om zo ‘heel veel van waar het om gaat 
in het leven’ mee te kunnen geven; de waarden en normen van deze maat-
schappij en het geloof.
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Burgerschapsonderwijs
III: In het burgerschapsonderwijs vindt respondent III het belangrijk leer-
lingen kritisch te maken, dus kritisch te leren denken. Zo maken leerlingen 
zich een mening eigen en handelen ze niet alleen omdat het moet van een 
ander. Op die manier zijn leerlingen in staat ‘waarom-vragen’ te beantwoor-
den. Door waarden en normen over te dragen en kritisch denken te stimule-
ren leren kinderen ook zichzelf kennen en hoeven ze zich niet te schamen 
voor wie ze zijn, maar kunnen ze trots en zelfverzekerd zijn. Daarnaast moe-
ten leerlingen leren om met elkaar om te gaan, ook al verschillen ze van el-
kaar in doen en denken.

IV: Burgerschapsonderwijs bestaat voor respondent IV uit het communi-
ceren over gebeurtenissen die leerlingen tegenkomen in de maatschap-
pij. Deze gebeurtenissen koppelt zij in de klas vervolgens aan de waarden 
en normen uit de Islam, uit de Hadith. Ook vindt ze het belangrijk om te 
communiceren over ‘de dingen’ die de leerlingen bezighouden. Daarnaast 
vindt zij kennis belangrijk; kennis over taal, rekenen, zaakvakken44, kortom, 
over alles. In alles is ze erop gericht dat leerlingen een positieve relatie met 
zichzelf ontwikkelen. Kinderen zouden zich niet hoeven schamen op haar 
school. Zij wil hun zelfvertrouwen versterken door middel van complimen-
ten. Deze aspecten van burgerschapsonderwijs beschouwt zij als een stevige 
basis voor haar leerlingen, zodat ze hun capaciteiten goed kunnen inzetten 
in de maatschappij. Daarbij vindt zij het cruciaal dat de school en het gedrag 
van haarzelf een voorbeeld moeten zijn van goed burgerschap. Daarom is 
het goed dat haar school een fruit- en waterbeleid heeft en zo het goede voor-
beeld geeft ten aanzien van gezond eten en drinken.

7.3.3. Beeld

De goede burger leeft vanuit islamitische waarden en uitgangspunten. Dit 
uit zich in het accepteren van het leven, inclusief de pijn ervan, in het gege-
ven dat het slechte met het goede bestreden moet worden en in het respec-
teren van alle mensen, in het bijzonder de ouderen. Daarnaast is goed bur-
gerschapsonderwijs gericht op emancipatie van de islamitische leerling. Dit 
blijkt uit de nadrukkelijke uitspraken van beide respondenten dat leerlin-
gen zich niet hoeven te schamen en voor zichzelf moeten kunnen opkomen. 
Daarnaast geeft de stimulans van respondent IV richting meisjes om te gaan 
studeren ook aan islamitische leerlingen te willen emanciperen. 

44 Onder zaakvakken vallen in het primair onderwijs de vakken godsdienst/levensbe-
schouwing, geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. De zaakvakken vallen onder de 
kerndoelen 36 tot en met 47 van het Nederlandse onderwijs.

Blaauwendraad 17x24 vs3.indd   172 29-01-18   14:27



173

Burgerschap speelt zich voor beide respondenten af in een samenleving die 
niet ideaal is. De samenleving zou pas een mooie samenleving zijn, wanneer 
iedereen een goede vorming zou hebben ontvangen die gericht is op het ge-
lukkig maken van onszelf en onze naasten. Deze uitgangspunten zijn terug 
te vinden in de manier waarop het burgerschapsonderwijs door de respon-
denten wordt ingericht. In het burgerschapsonderwijs is het islamitisch ge-
loof namelijk bepalend voor de overdracht van normen en waarden, voor de 
duiding van actuele gebeurtenissen en voor de versterking van het zelfbeeld 
van de leerlingen. 

7.3.4. Typologie

De visie op burgerschap van respondent III komt het meest overeen met de 
typologie van ‘individualistisch burgerschap’ (Leenders en Veugelers, 2004). 
Haar visie is gericht op het versterken van de autonomie van leerlingen. 
Zelfs de aandacht voor islamitische waarden en normen staat in het teken 
van versterking van de autonomie. De focus bij burgerschapsvorming ligt op 
het kritisch leren denken, zodat de leerlingen zich een mening eigen kun-
nen maken. Enerzijds is de focus gericht op de Islam, anderzijds op emanci-
patie: de islamitische leerling moet kunnen opkomen voor zichzelf. 

De visie op burgerschap van respondent IV komt het meest overeen met de 
visie van ‘bezield burgerschap’ (De Bas, 2008), hoewel het ook dicht grenst 
aan de typologie van ‘individualistisch burgerschap’ (Leenders en Veugelers, 
2004) door de gerichtheid op de optimale ontwikkeling van leerlingen, om 
hun capaciteiten in de samenleving in te zetten. Toch komt de visie uitein-
delijk het meest overeen met ‘bezield burgerschap’ (De Bas, 2008) door de 
gerichtheid op het eigen geluk en dat van anderen, omdat mensen uiteinde-
lijk allemaal hetzelfde willen. Er is sprake van inclusief denken waarbij soci-
ale betrokkenheid nadruk krijgt, die gelegitimeerd wordt vanuit de islamiti-
sche levensbeschouwing. 

7.3.5. Duiding 

De duiding van het beeld van de goede burger en de ideale samenleving van-
uit de theorie van normatieve professionalisering heeft drie aspecten: de po-
litiek, de onbekende ander en het publiek domein.

Politiek
In het politieke aspect van subjectwording bij burgerschapsvorming ligt bij 
respondent III de nadruk op onderwerping en onderbreking en in mindere 
mate op verschijning. Respondent IV legt de nadruk van subjectwording 
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op onderwerping en in mindere mate op onderbreking en verschijning. De 
nadruk op onderwerping aan kaders is voor beide respondenten met name 
aanwezig in de onderwerping aan het islamitisch geloof. De overdracht van 
de waarden en normen uit het islamitisch geloof zetten beide respondenten 
in voor de emancipatie van ‘hun’ leerlingen, zodat leerlingen leren wie ze 
zijn en waar ze voor staan. Beide respondenten ijveren ervoor dat hun leer-
lingen zich niet zullen schamen voor wie ze zijn. Een goede islamitische vor-
ming van de leerling wordt daarom als belangrijk gezien. Beide responden-
ten hechten eraan een goed voorbeeld voor de leerlingen te zijn. Respondent 
III geeft daarnaast de emancipatie sterk vorm door aandacht voor een speci-
fiek soort onderbreking. Zij leert de kinderen kritische ‘waarom-vragen’ te 
kunnen beantwoorden.  

De onbekende ander
Politieke vaardigheden en principes met betrekking tot gelijkheid, recht-
vaardigheid en redelijkheid om in relatie te kunnen treden met onbekende 
anderen krijgen nauwelijks aandacht. Politieke vaardigheden krijgen bij 
de respondenten aandacht doordat zij de kinderen leren hun islamitische 
standpunten te verwoorden en te verdedigen. Aan het principe gelijkheid 
wordt aandacht besteed door te benadrukken dat het islamitisch geloof ie-
dereen respecteert en accepteert. Over rechtvaardigheid en over het maken 
van redelijke afwegingen bij een dilemma wordt niet gesproken. Wel wor-
den door respondent IV actuele gebeurtenissen in de maatschappij bespro-
ken. De actuele gebeurtenissen worden echter alleen besproken en geduid 
vanuit het islamitisch levensbeschouwelijk kader. 

Het publieke domein
Burgerschap in het onderwijs is bij geen van beide respondenten gericht op 
het realiseren van een rechtvaardige samenleving. Respondent IV is gericht 
op een prettige samenleving waarin iedereen zich optimaal kan ontwik-
kelen. Voor respondent III is het belangrijk dat burgers in de samenleving 
een goede vorming hebben genoten, zodat mensen goed met elkaar kunnen 
opschieten. De wijsheid om te kunnen beslissen tussen goed en fout wordt 
bij beide respondenten ingevuld door de overdracht van vooral islamitische 
normen en waarden. De moed om invulling te geven aan het goede en de 
matigheid om het eigen belang te kunnen transformeren tot het algemeen 
belang krijgen vanuit het islamitisch geloof aandacht. Respondent IV noemt 
zelfs specifiek dat in de Hadith staat dat goede daden beloond zullen worden 
door Allah. Het algemeen belang krijgt echter minder aandacht dan het ei-
gen belang door de nadruk op emancipatie van de eigen denominatie. 
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7.4. BESCHRIJVING EN ANALYSE VAN DE INTERVIEWS OP DE 
ANTROPOSOFISCHE SCHOOL

7.4.1. Context

Twee professionals zijn geïnterviewd uit het antroposofisch onderwijs. Beide 
respondenten, een man en een vrouw, werken in de bovenbouw. De man is 
tussen de 55 en 60 jaar oud (verder te noemen als ‘V’) en de vrouw is rond de 
35 jaar (verder te noemen als ‘VI’). 

7.4.2. Resultaten

De resultaten van de concepten op basis van de axiale codering bestaan uit 
twee delen: het levensbeschouwelijke construct van goed burgerschap en de 
legitimering van goed burgerschapsonderwijs. 

Levensbeschouwelijk construct 
Het levensbeschouwelijk construct van goed burgerschap valt uiteen in de 
drie concepten: de goede burger, de waarden die richtinggevend worden be-
schouwd bij goed burgerschap en de ideale samenleving.

De goede burger
V: Respondent V beschouwt een goede burger als een handelende persoon 
in een situatie die actie vereist, zonder dat hij daar specifiek voor wordt ge-
vraagd. Een goede burger is één van wezen: in balans wat betreft zijn denken, 
gevoel en wil. 

VI: Voor respondent VI zoekt een goede burger liefdevolle verbinding op 
‘hartniveau’ met alles om zich heen: immaterieel en materieel (spullen, huis, 
mensen, dieren, planten). Een goede burger doet wat innerlijk bij hem past 
en laat zich niet leiden door de grote druk van buitenaf. Een goede burger 
heeft ook de moed een andere burger te helpen die hij niet kent: ‘het lijkt of 
onbekende mensen niet bij je horen, maar dat is wel zo’. 

Waarden
V: Respondent V noemt rechtvaardigheid een belangrijke waarde, omdat 
rechtvaardigheid ‘heel maakt’ en ‘recht zet’. Daarnaast is voor hem een be-
langrijk uitgangspunt dat iedereen moet handelen in situaties die van hem 
afhangen (met de restrictie dat wanneer er meer mensen aanwezig zijn, niet 
iedereen hoeft te handelen). Een ander uitgangspunt is dat goede burgers 
het leven willen begrijpen door aandacht te hebben voor de ontwikkeling 
van hun ‘innerlijke weg’.
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VI: Respondent VI hecht grote waarde aan de ontwikkeling van een open 
houding naar anderen door oordelen los te laten. Oordelen, negatief of posi-
tief, snijden de verbinding tussen mensen af, terwijl verbinding tussen men-
sen juist nodig is, omdat die leidt tot een ‘heilig moment’; tot een gevoel van 
eenheid. Andere waarden en uitgangspunten bij burgerschapsonderwijs zijn 
voor haar: biologisch consumeren, betrokkenheid tonen, liefdevol zijn, in 
vrijheid handelen en zorgen voor de aarde en de ander. 

De ideale samenleving
V: De ideale samenleving zou voor respondent V bestaan uit ‘goede’ mensen 
die in balans zijn met hun denken, voelen en willen en daardoor vrije gees-
teswezens zijn. Vrije geesteswezens zijn vrij in hun keuzes; die worden niet 
bepaald door anderen. Zij weten wat hun impulsen zijn en hoe zij daar naar 
kunnen handelen en hoe zij die kunnen ontplooien voor een nieuwe ontwik-
keling. Ook willen vrije geesteswezens een broeder zijn, iemand die er voor 
anderen is. Die samenleving is volgens respondent V nog niet gerealiseerd. 
Daarvoor is een ontwikkeling van de motivatie, gedachten en overtuigingen 
van mensen nodig. Respondent V denkt dat het nog heel lang duren gaat 
voor mensen vrije geesteswezens zijn. Mensen zijn nu nog gebonden, omdat 
ze sterk cognitief en emotioneel gefocust zijn. Om een vrij geesteswezen te 
worden is het noodzakelijk dat mensen hun denken en willen met hun ge-
voel kunnen harmoniseren.

VI: Respondent VI denkt dat een samenleving van goede burgers die uit 
liefde op hartniveau verbinding zoeken met alles om hen heen, zowel imma-
terieel als materieel, van de wereld een woongemeenschap zou maken. Dat 
is nu niet zo, en volgens deze respondent ook niet mogelijk. Niet iedereen 
is namelijk in staat zijn oordelen los te laten, omdat mensen doorgaans de 
overtuiging hebben dat het beste voor henzelf is.

Legitimering
Om de legitimering van goed burgerschapsonderwijs voor het voetlicht te 
krijgen, ga ik eerst in op de aanleiding en motivatie voor burgerschap in het 
onderwijs. Dat gebeurt in de vorm van ervaringen van goed burgerschap van 
de geïnterviewde educatieve professionals zelf. Vervolgens vermeld ik hoe 
de respondenten burgerschap concreet in het onderwijs invullen.

Aanleiding 
V: Als onuitgewerkte ervaring brengt respondent V in dat hij eens een leer-
linge zelf een plek in de klas heeft laten uitkiezen in plaats van haar te dwin-
gen ergens te gaan zitten. Het feit dat hij het meisje op dat moment aanvoel-
de, vindt hij een voorbeeld van goed burgerschap. 

Blaauwendraad 17x24 vs3.indd   176 29-01-18   14:27



177

V: De uitgewerkte ervaring van respondent V betreft een poging tot inbraak. 
Hij voelde zich verontwaardigd toen iemand wilde inbreken bij zijn bu-
ren en greep in door de inbreker te achtervolgen en de politie in te roepen. 
Respondent V geeft aan dat hij vanuit een impuls heeft gehandeld, omdat 
hij absoluut niet wilde dat er zou worden ingebroken. Hij is er van overtuigd 
dat het voorval op den duur aan hem zou zijn gaan knagen wanneer hij niets 
gedaan zou hebben. 

VI: De onuitgewerkte ervaring van respondent VI is het gevoel van goed bur-
gerschap iedere keer wanneer zij een biologische kip koopt.

VI: De uitgewerkte ervaring van respondent VI betreft een ontmoeting met 
een onbekende man die ze ‘tuttig’ vond doen. In die tijd was ze sterk bezig 
met de bewustwording van haar vooroordelen. Ze besefte duidelijk dat je 
vooroordelen moet loslaten voor een echte ontmoeting. Op het moment dat 
ze zich ervan bewust werd de man tuttig te vinden, heeft ze dat vooroordeel 
bewust losgelaten. Vlak daarna kwam de desbetreffende man op haar af om 
haar iets te vragen. Ze heeft vervolgens een heel mooi gesprek met hem ge-
had. Zij denkt dat ze door het loslaten van haar vooroordeel openstond om 
hem te woord te staan. Als ze haar vooroordeel niet had losgelaten was die 
man misschien niet eens op haar afgekomen.

Burgerschapsonderwijs
V: Burgerschapsonderwijs zou voor respondent V invulling moeten krijgen 
door de volgende onderwerpen te behandelen: geschiedenis van de aarde en 
van het volk; kennis over hoe ‘dingen’ werken; kennis om wijs in de wereld 
te kunnen staan om zo in verbinding te kunnen treden met de wereld en de 
mensen om je heen; aandacht voor verbinding tussen doen en denken (voe-
len harmoniseert het denken en willen).

VI: In het burgerschapsonderwijs wil respondent VI aandacht besteden aan 
regels. Leerlingen moeten regels aangeleerd krijgen, omdat regels chaos 
voorkomen. Daarnaast moeten kinderen leren het lef te hebben om regels 
anders vorm te geven, omdat een regel niet precies dient te bepalen hoe het 
moet. De leerlingen moeten leren zelf na te denken, zodat zij kunnen zijn 
wie ze zijn en voorkomen wordt dat ze niet allemaal hetzelfde worden. Ook 
wil zij de eigen talenten en valkuilen van leerlingen zichtbaar maken en leer-
lingen leren elkaar te helpen. 
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7.4.3. Beeld

In het beeld van goed burgerschap van educatieve professionals in het an-
troposofisch onderwijs handelt de goede burger vanuit rechtvaardigheid, 
om te helen en recht te zetten. Een goede burger moet kunnen handelen in 
het besef dat iedere handeling de kans heeft een nieuwe ontwikkeling te be-
werkstelligen. Daarom heeft een goede burger aandacht voor zijn eigen ont-
wikkeling: hij streeft er naar een vrij geesteswezen te worden. Zijn denken, 
voelen en willen zijn in balans. Daardoor is een goede burger in staat zijn 
vooroordelen ten aanzien van anderen los te laten, omdat hij juist zoekt naar 
een liefdevolle hartverbinding met mensen, dingen, dieren en planten. Een 
samenleving die uit vrije geesteswezens bestaat, is er nu nog niet. Dat vergt 
nog vele jaren ontwikkeling en zal misschien wel nooit bereikt worden, om-
dat mensen geneigd zijn het beste voor zichzelf te willen. De respondenten 
onderwijzen hun leerlingen door hen te leren dat kennis en wijsheid als 
doel hebben om in verbinding te kunnen treden met de wereld en de men-
sen om leerlingen heen. Goed burgerschap betekent ook dat burgers zelf-
standig kunnen nadenken over de regels in de samenleving, omdat regels op 
verschillende manieren kunnen worden vormgegeven. 

7.4.4. Typologie

De typologie van de visies van respondenten V en VI komt het meest overeen 
met de typologie van ‘bezield burgerschap’ (De Bas, 2008). De respondenten 
uit het antroposofisch onderwijs benadrukken inclusief denken; het zoeken 
naar eigen welzijn is onlosmakelijk verbonden met het welzijn van ande-
ren. Burgerschap wordt ingevuld vanuit een gedrevenheid om waarden en 
levensbeschouwelijke idealen vorm te geven in het burgerschapsonderwijs. 
In tegenstelling tot de typologie van ‘bezield burgerschap’ (De Bas, 2008) be-
vorderen de educatieve professionals uit het antroposofisch onderwijs wel 
de uniciteit van kinderen door hen aan te sporen zelf na te denken en te han-
delen vanuit het idee dat ze daarmee een nieuwe ontwikkeling in de samen-
leving teweeg kunnen brengen. 

Er wordt evenveel belang gehecht aan de overdracht van kennis en regels als 
aan het ontwikkelen van de eigenheid van de leerling op het gebied van den-
ken, voelen en willen. Daardoor kan de leerling kritische vragen stellen bij 
kennis en regels en op die manier tot een eigen afweging komen. Die eigen 
afweging is niet het einddoel, omdat er daarnaast nog groot belang wordt 
gehecht aan het handelen van de leerling. Leerlingen wordt geleerd dat ze 
moeten handelen wanneer de situatie dat van hen vraagt. Daarom is het aan-
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leren van kennis en regels niet voldoende, maar is ook de ontwikkeling van 
de vrijheid van de mens noodzakelijk.

7.4.5. Duiding 

De duiding van het beeld van de goede burger en de ideale samenleving van-
uit de theorie van normatieve professionalisering heeft drie aspecten: de po-
litiek, de onbekende ander en het publiek domein.

Politiek
In het politieke aspect van subjectwording bij burgerschapsvorming leg-
gen beide respondenten de nadruk op onderwerping, onderbreking en ver-
schijning. De leerlingen wordt kennis bijgebracht over de bestaande orde. 
Respondent VI leert regels aan ter voorkoming van chaos, terwijl ze de leer-
lingen tegelijkertijd stimuleert om zelf na te denken over die regels. Dat is 
een vorm van onderbreking. De kinderen worden zich zo bewust dat men 
regels op verschillende manieren kan vormgeven. Respondent V geeft de on-
derbreking vorm door kinderen uit te dagen hun denken, willen en voelen 
op één lijn te brengen. Op het verschijnen ligt veel nadruk in het onderwijs, 
omdat het handelen van belang wordt geacht vanwege de mogelijkheid een 
nieuwe ontwikkeling in gang te zetten en vanwege de aandacht voor het 
morele appèl dat op mensen afkomt in specifieke situaties. De responden-
ten stellen de nataliteit, dat wil zeggen het vermogen van ieder mens om iets 
nieuws te brengen, en de uniciteit van de leerling centraal (zie 3.1 en 3.4).

De onbekende ander
Politieke vaardigheden worden in geen van beide interviews genoemd. 
Politieke principes met betrekking tot gelijkheid, rechtvaardigheid en re-
delijkheid om in relatie te kunnen treden met een onbekende ander krijgen 
bij respondent VI aandacht in de vorm van bewustwording van vooroorde-
len ten aanzien van onbekende anderen. Gelijkheid wordt bij beide respon-
denten vormgegeven door de verbinding te zoeken met alles en iedereen. 
Rechtvaardigheid wordt door respondent V opgevat als een vorm van ‘heel 
maken’ en ‘recht zetten’. Wanneer de verbinding ‘stuk’ is, moet het worden 
rechtgezet, moet het worden heel gemaakt. Bij respondent VI is er geen aan-
dacht voor rechtvaardigheid, maar voor een verbinding tussen het materiële 
en immateriële. Beide respondenten besteden bij elk kind persoonlijk aan-
dacht aan het kunnen maken van redelijke afwegingen, omdat ieder kind ei-
gen vermogens heeft ten aanzien van voelen, denken en willen. 
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Het publieke domein
Beide respondenten richten zich met burgerschap in het onderwijs niet spe-
cifiek op een ideaalbeeld van een rechtvaardige samenleving, maar op een 
samenleving waarin mensen in verbinding staan met zichzelf en alles om 
zich heen. De wijsheid om te beslissen tussen goed en fout wordt ingevuld 
door het ontwikkelen van het evenwicht tussen voelen, denken en willen. 
De moed om invulling te geven aan het goede wordt gestimuleerd vanuit de 
idee dat iedere handeling een nieuwe ontwikkeling in gang kan zetten. De 
matigheid om het eigen belang te transformeren tot algemeen belang krijgt 
vorm door de bewustwording van eigen gedachten en vooroordelen, om de 
verbinding aan te gaan met wat zich aandient. 

7.5. BESCHRIJVING EN ANALYSE VAN DE INTERVIEWS OP DE ROOMS
KATHOLIEKE SCHOOL

7.5.1. Context

Er zijn twee professionals geïnterviewd uit het rooms-katholiek onderwijs. 
Beide respondenten werken in de bovenbouw en zijn vrouw. Een respondent 
is rond de 25 jaar oud (verder te noemen als ‘VII’) en de andere respondent is 
rond de 45 jaar (verder te noemen als ‘VIII’). 

7.5.2. Resultaten

De resultaten van de concepten op basis van de axiale codering bestaan uit 
twee delen: het levensbeschouwelijke construct van goed burgerschap en de 
legitimering van goed burgerschapsonderwijs. 

Levensbeschouwelijk construct 
Het levensbeschouwelijk construct van goed burgerschap kent drie concep-
ten: de goede burger, de waarden die richtinggevend worden beschouwd bij 
goed burgerschap en de ideale samenleving.

De goede burger
VII: Voor respondent VII is een goede burger een goed mens die zich aan de 
wet houdt. Met de kanttekening dat een goede burger in het geval van een 
moreel dilemma kiest voor een humane oplossing van het dilemma in plaats 
van de wettelijke. 
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VIII: Respondent VIII beschouwt een goede burger als een goed mens met 
oog en oor voor de nieuwe generatie, die zorgt voor een context waarin kin-
deren gelukkig en evenwichtig kunnen opgroeien. 

Waarden
VII: Respondent VII noemt de volgende waarden en uitgangspunten voor 
goed burgerschap: respect hebben voor elkaar, menselijkheid, harmonie/
rust, openstaan voor andere meningen en kritiek, goed zijn voor een ander, 
luisteren, accepteren dat iedereen anders denkt, jezelf mogen zijn. 

VIII: Respondent VIII acht de volgende waarden en uitgangspunten belang-
rijk voor de vorming van de jeugd, die de toekomst heeft: vanuit vrijheid ‘mo-
gen’ handelen, empathie, respectvol omgaan met elkaar, verantwoordelijk-
heid nemen, reflectief zijn en de middenweg zoeken. 

De ideale samenleving
VII: Voor respondent VII is de ideale samenleving een rustige samenleving 
waarin er met elkaar wordt overlegd, waarin conflicten met elkaar worden 
uitgesproken en waarin er naar elkaar geluisterd wordt. Over het algemeen 
vindt zij dat we momenteel in een dergelijke samenleving leven, hoewel er 
een aantal mensen is dat niet openstaat voor andere meningen, dat niet naar 
elkaar luistert en dat anderen niet zichzelf laat zijn.  

VIII: Volgens respondent VIII is er momenteel geen sprake van een ideale 
samenleving. Zij beschouwt de samenleving als narcistisch, omdat mensen 
hun eigen mening assertief ventileren, zonder af te stemmen op degene met 
wie ze hun mening delen. Communicatie is veelal eenrichtingsverkeer. Ook 
ziet zij weinig zelfreflectie in de samenleving en lijken volwassenen niet te 
beseffen dat ze een voorbeeldfunctie hebben voor de jeugd. Ook neemt zij 
waar dat door de 24-uurseconomie en sociale media veel prikkels op mensen 
afkomen waardoor de vlam snel in de pan slaat. Zij constateert dat er erg veel 
moet in de maatschappij. 

Legitimering
Om de legitimering van goed burgerschapsonderwijs voor het voetlicht te 
krijgen, ga ik eerst in op de aanleiding en motivatie voor burgerschap in het 
onderwijs. Dat gebeurt in de vorm van ervaringen van goed burgerschap van 
de geïnterviewde educatieve professionals zelf. Vervolgens vermeld ik hoe 
de respondenten burgerschap concreet in het onderwijs invullen.
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Aanleiding 
VII: De onuitgewerkte ervaring van respondent VII betreft de keer dat zij in 
de supermarkt een vrouw met een rollator heeft geholpen met het sjouwen 
van de boodschappen.

VII: In de uitgewerkte ervaring van respondent VII heeft zij zichzelf niet als 
goede burger ervaren. Zij reed op de fiets bijna door een rood verkeerslicht. 
Precies op dat moment groette een kind uit haar klas haar. Ze realiseerde 
zich op dat moment haar rolmodel als juf: zij moet een voorbeeld zijn voor 
haar leerlingen, ook buiten schooltijd. 

VIII: De onuitgewerkte ervaring van respondent VIII is gebaseerd op haar 
buurtwerk. Zij vond zichzelf een goede burger toen zij de mensen in haar 
buurt hielp door voor hen te koken of door hun kinderen op te vangen als 
dat nodig was.

VIII: De uitgewerkte ervaring van respondent VIII is ook buurt-gerelateerd. 
Zij vond zichzelf een goede burger toen zij een paar jaar geleden in een 
buurtcommissie zitting nam om een buitenspeelplek voor kinderen te rea-
liseren. Kinderen in Nederland hebben volgens haar een vitamine D-tekort, 
omdat ze te weinig buiten zijn. Omdat volgens haar elk kind recht heeft op 
ruimte om te spelen, levert de speelplek met spelende kinderen haar nog da-
gelijks voldoening op.

Burgerschapsonderwijs
VII: In het burgerschapsonderwijs is voor respondent VII de eigen menings-
vorming en -uiting van leerlingen belangrijk. Daarom leert zij de leerlingen te 
discussiëren, zodat zij beargumenteerde kritiek kunnen geven. Ook besteedt 
zij aandacht aan morele dilemma’s, door leerlingen die uit te laten spelen 
door middel van drama. Zij beoogt daarmee de ontwikkeling van het oordeels-
vermogen van kinderen te realiseren. Daarnaast vindt zij het belangrijk om 
leerlingen kennis bij te brengen over culturen, verschillende geloven, maat-
schappelijke systemen en regels (regels beschouwt zij als een voorwaarde om 
chaos te voorkomen). Ook is de ontwikkeling van de relatie van de kinderen 
tot zichzelf en anderen belangrijk. Leerlingen hebben zelfkennis nodig, zodat 
ze weten welk beroep ze later willen uitoefenen. Zij wil voor de omgang met 
elkaar in de samenleving hetzelfde als in de klas, namelijk goed omgaan met 
elkaar en afspraken nakomen. Daarbij vindt ze dat leerlingen respect moeten 
ontwikkelen voor verschillen tussen mensen. Ze ziet de klas als een samenle-
ving in het klein. In de klas maakt ze de leerlingen klaar voor de grote wereld. 
Er is wel een verschil met de grote samenleving. In de klas kunnen leerlingen 
direct meebepalen wat de regels zijn; in de samenleving niet. 
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VIII: Respondent VIII vindt het voor burgerschapsonderwijs belangrijk dat 
kinderen zich competent voelen, omdat dit volgens haar kinderen gelukkig 
maakt. Wanneer kinderen zich kunnen verbinden met een ander, zal dat een 
gevoel van competentie en geluk geven en tot gevolg hebben dat kinderen 
kunnen samenwerken. En dat bewerkstelligt vervolgens de ontwikkeling 
van het empathisch vermogen bij kinderen. Daarnaast hecht zij, net als res-
pondent VII, belang aan de mogelijkheid dat kinderen hun eigen mening 
kunnen uiten. Zij voegt daar echter nadrukkelijk aan toe dat dit wel op ge-
paste, kritische en assertieve wijze dient te gebeuren. Kinderen moeten zich 
tot slot bewust worden dat ze deel van een gemeenschap zijn; dat ze daar-
voor verantwoordelijkheid willen nemen en daaraan een bijdrage willen 
leveren. 

7.5.3. Beeld

De beelden van goed burgerschap van de twee respondenten van het ka-
tholiek onderwijs verschillen van elkaar. Voor respondent VII is een goede 
burger iemand die er aan hecht dat leerlingen ‘zichzelf kunnen zijn’ en dat 
ze van daaruit een andere mening op een open en humane manier kunnen 
accepteren. Een goede burger houdt zich aan de wet als die strookt met zijn 
eigen visie op medemenselijkheid. Als dat niet het geval is, maakt de goede 
burger een eigen keuze die wellicht niet strookt met de wet. Haar beeld van 
de ideale samenleving valt samen met hoe ze de samenleving momenteel 
beleeft: als een rustige samenleving waarin conflicten worden uitgespro-
ken, alhoewel er een aantal mensen is die dat niet kan. Haar visie op goed 
burgerschap vertaalt zich in de manier waarop zij burgerschapsonderwijs 
invulling geeft. Zij hecht eraan om met kinderen morele dilemma’s te oefe-
nen en waarden te bespreken. Ook vindt ze het essentieel om kennis aan te 
bieden over regels, verschillende culturen en levensbeschouwingen in de 
samenleving. 

Respondent VIII benadert het beeld van de goede burger sterk vanuit haar 
persoonlijke waarden en uitgangspunten. Haar beeld van de goede burger is 
een verantwoordelijk en vrij handelend persoon die zich bewust is van zijn 
voorbeeldfunctie voor de jeugd, zodat die evenwichtig en gelukkig kan op-
groeien. Daarom zoekt een goede burger voortdurend naar de middenweg. 
Zij beschrijft geen beeld van de ideale samenleving. Ze duidt alleen de hui-
dige samenleving. Die kenmerkt zij als narcistisch en als een plaats waarin 
mensen niet gelukkig zijn. Mensen zijn vooral bezig met het uiten van hun 
eigen mening. Daarnaast ‘moeten’ mensen erg veel, waardoor agressie toe-
neemt. In haar visie op goed burgerschapsonderwijs lijkt zij de huidige sa-
menleving te willen corrigeren, door vooral aandacht te besteden aan het 
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geluk van kinderen. Volgens haar zijn die gelukkig als ze zich competent 
voelen en ze zich kunnen verbinden met de ander. Uit het interview komt 
niet naar voren dat ze kennisoverdracht daarbij belangrijk vindt. 

7.5.4. Typologie

De typologie van de visie van respondent VII komt het meest overeen met de 
typologie van ‘kritisch-democratisch burgerschap’ (Leenders en Veugelers, 
2004), omdat ze aandacht heeft voor zowel de ontwikkeling van de persoon 
als de regels van de gemeenschap. De leerlingen oefenen daarnaast met mo-
rele dilemma’s, waardoor ze leren omgaan met de verschillen in de maat-
schappij. Ook ontwikkelt ze de kritische kant van de leerlingen door hun te 
leren dat regels nooit medemenselijkheid in de weg mogen staan.

De typologie van de visie van respondent VIII komt het meest overeen met 
de typologie van ‘bezield burgerschap’ (De Bas, 2008), omdat zij het geluk 
van het individu koppelt aan de verbinding met en het geluk van anderen. 
Daarbij wordt zij sterk gedreven vanuit haar persoonlijke waarden en uit-
gangspunten, wat zich uit in het bevorderen van sociale betrokkenheid, 
door kinderen bewust te maken dat ze deel zijn van een gemeenschap en dat 
ze daarin een verantwoordelijkheid hebben. 

7.5.5. Duiding 

De duiding van het beeld van de goede burger en de ideale samenleving van-
uit de theorie van normatieve professionalisering heeft drie aspecten: de po-
litiek, de onbekende ander en het publiek domein.

Politiek
In het politieke aspect van subjectwording bij burgerschapsvorming ligt de 
nadruk bij respondent VII op onderwerping, onderbreking en verschijning 
en bij respondent VIII op verschijning en in mindere mate op onderwerping 
en onderbreking. Onderwerping wordt bij respondent VII zichtbaar door-
dat zij de regels van de samenleving leert aan de kinderen. Ze laat de leer-
lingen die regels echter onderbreken door de regels in relatie te brengen 
met morele dilemma’s. Daardoor kunnen leerlingen verschijnen als unieke 
mensen. Respondent VII bevordert op die manier de uniciteit van kinderen. 
Respondent VIII hecht ook aan verschijning door leerlingen verantwoorde-
lijk en vrij te willen laten zijn in het handelen. Ze hecht echter geen belang 
aan het bevragen van de kaders van de wet door leerlingen in het burger-
schapsonderwijs. Wel vindt ze het belangrijk dat leerlingen hun eigen me-
ning kunnen verwoorden. 
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De onbekende ander
Politieke vaardigheden en principes met betrekking tot gelijkheid, recht-
vaardigheid en redelijkheid om in relatie te kunnen treden met een onbe-
kende ander krijgen bij respondent VII volledig aandacht en bij respondent 
VIII beperkt. Respondent VII vindt politieke vaardigheden een substantieel 
onderdeel van burgerschapsonderwijs. Ze hecht er belang aan leerlingen te 
leren discussiëren op basis van argumenten. Verder geeft zij gelijkheid vorm 
door leerlingen te stimuleren hun eigen mening te verwoorden en hen te le-
ren dat anderen ook een eigen mening hebben. Zij besteedt daarnaast aan-
dacht aan de regels van de samenleving, maar die zijn voor haar niet alles-
bepalend. Zij houdt de mogelijkheid open om regels aan te kunnen passen 
wanneer die niet stroken met medemenselijkheid. Respondent VIII heeft 
het niet over het ontwikkelen van politieke vaardigheden bij leerlingen. 
Gelijkheid vult zij in door leerlingen hun eigen mening te laten verwoorden, 
zonder dat dit de verbinding met de ander in de weg staat. Rechtvaardigheid 
en redelijkheid krijgen in het interview met respondent VIII geen aandacht. 

Het publieke domein
Burgerschap in het onderwijs is bij beide respondenten niet expliciet ge-
richt op het realiseren van een rechtvaardige samenleving. Respondent VII 
ziet de huidige samenleving als ideaal, omdat het een rustige samenleving 
is waarin conflicten kunnen worden besproken. Respondent VIII geeft geen 
ideaalbeeld van de samenleving: ze vindt de huidige samenleving vooral 
druk en narcistisch. De wijsheid om te kunnen beslissen tussen goed en 
fout wordt bij respondent VII ingevuld door de kinderen te laten oefenen 
met dilemma’s om zo te ondervinden wat in een specifieke situatie goed of 
fout is om te doen. Respondent VIII biedt kinderen de ruimte om hun eigen 
mening te verwoorden, maar wil daarbij wel zelf een voorbeeld zijn van wat 
goed en niet goed is. De moed om invulling te geven aan het goede en de ma-
tigheid om het eigenbelang te kunnen transformeren tot algemeen belang 
is bij de twee respondenten verschillend. Respondent VII ziet de klas als een 
samenleving in het klein, waarin kinderen moed en matigheid kunnen oefe-
nen, die ze vervolgens toepassen in de ‘grote samenleving’. Respondent VIII 
legt bij moed en matigheid de nadruk op de verantwoordelijkheid die leer-
lingen hebben voor het algemeen belang van de gemeenschap vanwaar zij 
deel uitmaken. 
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7.6. BESCHRIJVING EN ANALYSE VAN DE INTERVIEWS OP DE 
PROTESTANTS CHRISTELIJKE SCHOOL

7.6.1. Context

Er zijn twee professionals geïnterviewd uit het protestants christelijk on-
derwijs. Beide respondenten werken in de bovenbouw en zijn man. De ene 
respondent is tussen de 25 en 30 jaar oud (verder te noemen als ‘IX’) en de 
andere tussen de 45 en 50 jaar (verder te noemen als ‘X’). 

7.6.2. Resultaten
 
De resultaten van de concepten op basis van de axiale codering bestaan uit 
twee delen: het levensbeschouwelijke construct van goed burgerschap en de 
legitimering ervan.  

Levensbeschouwelijk construct 
Het levensbeschouwelijk construct van goed burgerschap kent drie concep-
ten: de goede burger, de waarden die richtinggevend worden beschouwd bij 
goed burgerschap en de ideale samenleving.

De goede burger
IX: Respondent IX ziet een goede burger als een bewuste burger. Om een goe-
de burger te worden is een bewustwordingsproces bij de mens zelf nodig. 
Er is een innerlijke motivatie nodig om een goede burger te willen zijn. Het 
gaat volgens hem om een existentiële ervaring, omdat de mens allereerst 
verantwoordelijk is voor wat hijzelf doet. Mensen die dicht om de goede 
burger heen staan, merken dat het eerst. Daarom is zijn stelregel: ‘een betere 
burger, begin bij jezelf!’.  

X: Respondent X ziet een goede burger als een persoon met indirecte zorg 
voor iemand die hij niet kent, op een moment dat hij zich daarvan bewust 
is. Een goede burger hoeft niet voor de hele maatschappij te zorgen, dat kan 
een burger niet waarmaken. Een goede burger hoeft alleen zorg te verlenen 
op een moment hij een zorgbehoefte ziet en zich bewust is dat hij moet han-
delen. In de volgorde van ‘zien-bewustwording-handelen’ kunnen mensen 
een goede burger zijn. 

Waarden
IX: De belangrijkste waarden van respondent IX met betrekking tot goed 
burgerschap zijn: luisteren naar elkaar en het hebben van empathie. In het 
verlengde daarvan hecht hij waarde aan naastenliefde en elkaar helpen. 
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Bewustwording is ook belangrijk, zodat burgers eigen keuzes kunnen ma-
ken en zich niet laten meeslepen door de mening van de massa. Zo komen 
mensen tot hun recht en kunnen ze (levens)wijsheid ontwikkelen. 

X: De waarden en uitgangspunten van respondent X zijn voornamelijk reli-
gieus van aard. Zijn uitgangspunt is dat goede burgers in hun doen en laten 
op Jezus moeten lijken. Een goede burger identificeert zich met Christus. 
Dat houdt voor hem in dat mensen geduldig met elkaar omgaan en in kun-
nen gaan tegen de gangbare orde, zoals Jezus dat ook deed door bijvoorbeeld 
met uitgestotenen te eten. Wanneer het in de mogelijkheid van burgers ligt 
iets goed te doen, moeten ze het niet nalaten. Mensen moeten in staat zijn 
belangeloos en onvoorwaardelijk te handelen met respect, zodat ieder el-
kaar in zijn waarde laat. Dat betekent dat mensen zorg hebben voor elkaar 
en verdraagzaam zijn. 

De ideale samenleving
IX: In het interview met respondent IX is dit onderwerp niet specifiek naar 
voren gekomen. 

X: Volgens respondent X zou het een hemel op aarde worden als iedereen be-
langeloos zou handelen. In de huidige en toekomstige samenleving wordt 
niet belangeloos gehandeld, want de mens is niet ‘ideaal’. Er zou wel een 
goed begin gemaakt kunnen worden als iedereen ‘de Heere Jezus aanneemt 
als zijn verlosser’.

Legitimering 
Om de legitimering van goed burgerschapsonderwijs voor het voetlicht te 
krijgen, ga ik eerst in op de aanleiding en motivatie voor burgerschap in het 
onderwijs. Dat gebeurt in de vorm van ervaringen van goed burgerschap van 
de geïnterviewde educatieve professionals zelf. Vervolgens vermeld ik hoe 
de respondenten burgerschap concreet in het onderwijs invullen.

Aanleiding 
IX: De onuitgewerkte ervaring van respondent IX betreft een geschiedenisles 
over de Tweede Wereldoorlog. Die les heeft hij in het naast de school gelegen 
verpleeghuis gegeven. Hij heeft daar de kinderen vragen laten stellen aan de 
bewoners over hun ervaringen tijdens de oorlog, waardoor er een koppeling 
ontstond tussen de ervaring van oudere en jongere mensen. In zijn ogen was 
het de beste les die hij ooit heeft gegeven. 

IX: De uitgewerkte ervaring van respondent IX betreft zijn deelname aan filo-
sofische gesprekken over cultuur, religie en de maatschappij. Het voeren van 
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deze filosofische gesprekken geeft hem een gevoel van goed burgerschap, 
omdat het hem verrijkt als mens; hij wordt er een bewuste burger van. Hij 
wordt zich bijvoorbeeld meer bewust van bepaalde grote thema’s in het le-
ven zoals lijden, liefde en transcendente ervaringen.

X: De onuitgewerkte ervaring van respondent X over goed burgerschap gaat 
over de hulp die hij verleend heeft aan een oude man die moeite had om 
geld uit een pinautomaat te krijgen. 

X: In zijn uitgewerkte ervaring haalt respondent X dikke takken weg midden 
op een fietspad, zodat niemand daarover zou vallen. Hij denkt dat hij zich bij 
nalatigheid later schuldig had gevoeld. Het was een simpele daad, waarmee 
hij iets kon voorkomen. Hij heeft ervaren dat het zien van de takken zijn ge-
weten deed spreken. Met het weghalen van de takken heeft hij voor zijn idee 
een ‘stukje zorg’ verleend aan de samenleving. 

Burgerschapsonderwijs
IX: Voor respondent IX zouden in het burgerschapsonderwijs de waarden 
en normen van ouderen en jongeren met elkaar verbonden moeten wor-
den. Daarnaast moet er in het burgerschapsonderwijs aandacht zijn voor het 
overdragen van tradities. Ook zouden de leerlingen een bepaalde vorm van 
zelfstandigheid moeten ontwikkelen om weloverwogen keuzes te kunnen 
maken. Dit laatste vindt respondent IX een moeilijke kwestie, omdat hij het 
kunnen maken van weloverwogen keuzes in de richting van een intelligen-
tie-oordeel vindt komen. 

X: Burgerschapsonderwijs zou voor respondent X kennis moeten bevatten 
van de begrippen respect (elkaar in waarde laten) en wet (met inzicht in de 
daarbij behorende rechten). Ook zou het onderwijs aandacht moeten beste-
den aan reflectie (kinderen leren reflecteren op zichzelf).

7.6.3. Beeld

Het beeld van goed burgerschap is bij de respondenten uit het protestants 
christelijk onderwijs niet eenduidig. Voor respondent IX is een goede burger 
iemand die zich zijn verhouding tot de grote vragen van het leven bewust is, 
zoals vragen over liefde, dood en transcendentie. Vanuit dat bewustzijn is de 
goede burger in staat empathisch naar anderen te luisteren om zo een naaste 
te zijn voor anderen. Voor respondent IX ligt goed burgerschap in het vermo-
gen tot zelfstandig en weloverwogen keuzes maken. Voor respondent X heeft 
een goede burger zorg voor de ander en handelt hij belangeloos. De burger 
is wat hem betreft niet voor de hele maatschappij verantwoordelijk, maar al-
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leen voor datgene wat zich direct aan de burger aandient en wat in zijn ver-
mogen ligt. In het burgerschapsonderwijs besteedt hij daarom aandacht aan 
wat er in de wet staat en wat dat betekent. Daarnaast besteedt hij aandacht 
aan het begrip respect door kinderen te laten reflecteren op hun gedrag. 

7.6.4. Typologie

De typologie van de visie van respondent IX komt het meest overeen met de 
typologie van ‘kritisch-democratisch burgerschap’ (Leenders en Veugelers, 
2004), omdat er nadrukkelijk aandacht wordt gegeven aan waardenvor-
ming, door aandacht te hebben voor de betekenis van de eigen waarden en 
normen van leerlingen en de waarden en normen van anderen, in het bijzon-
der van ouderen. Daarnaast besteedt hij aandacht aan de ontwikkeling van 
het zelfbewustzijn van het individu. Het burgerschapsonderwijs van respon-
dent IX focust op de identiteitsontwikkeling van leerlingen om waarden en 
vaardigheden te ontwikkelen voor participatie in het private en publieke do-
mein. Identiteitsontwikkeling is dus niet alleen gericht op de bescherming 
van de eigen autonomie, zoals dat bij de individualistische burgerschapsvi-
sie het geval is. 

De typologie van de visie van respondent X komt het meest overeen met 
‘bezield burgerschap’ (De Bas, 2008), vanwege de visie op het welzijn van an-
deren en het ‘bewust belangeloos mens-zijn’. Hij legt nadruk op het bevor-
deren van sociale betrokkenheid door het verlenen van (indirecte) zorg en 
het actief participeren in de maatschappij, vanuit een verlangen om te leven 
vanuit levensbeschouwelijke waarden. 

7.6.5. Duiding 

De duiding van het beeld van de goede burger en de ideale samenleving van-
uit de theorie van normatieve professionalisering heeft drie aspecten: de po-
litiek, de onbekende ander en het publiek domein.

Politiek
In het politieke aspect van subjectwording bij burgerschapsvorming ligt 
de nadruk bij respondent IX op onderbreking en in mindere mate op on-
derwerping en verschijning. Respondent IX is zeer gericht op het maken 
van weloverwogen keuzes en is minder gericht op de kaders van en het ac-
tief handelen in de maatschappij. Bij respondent X ligt de nadruk van sub-
jectwording op verschijning en minder op onderwerping en onderbreking. 
Respondent X is vooral gericht op het handelen in de maatschappij door 
te benadrukken dat je moet handelen wanneer het in je vermogen ligt. Het 
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burgerschapsonderwijs is minder gericht op het stimuleren van kritische 
vragen en zich aan de regels houden. Tot burgerschapsonderwijs hoort wel 
het aanbieden van kennis van de wet en het reflecteren op eigen gedrag. Dit 
zijn echter geen doelen in zichzelf, maar beogen het belangeloos handelen 
in de navolging van Jezus Christus. 

De onbekende ander
Politieke vaardigheden en principes met betrekking tot gelijkheid, recht-
vaardigheid en redelijkheid om in relatie te kunnen treden met een onbe-
kende ander krijgen deels aandacht. Politieke vaardigheden zijn in geen van 
beide interviews aan de orde gekomen. Gelijkheid komt bij respondent IX 
aan de orde in het belang dat hij hecht aan het ontwikkelen van een eigen 
mening. Bij respondent X komt gelijkheid aan de orde in de nadruk op be-
langeloos handelen en reflecteren op eigen gedrag. Rechtvaardigheid is 
geen expliciet thema in de interviews: er wordt geen koppeling gemaakt 
met universele normen en waarden. Alleen respondent X refereert aan het 
belang van kennis van de wet. Redelijkheid, in de zin van het toetsen van ei-
gen inzichten aan universele normen, krijgt geen expliciete aandacht. Wel 
hecht respondent IX eraan dat zijn leerlingen kennis hebben van de normen 
en waarden van oudere mensen in de samenleving, zodat er een verbinding 
mogelijk wordt tussen de normen en waarden van verschillende generaties. 
Van respondent X kan op basis van dit interview alleen worden gezegd dat 
hij kennis van de wet belangrijk vindt met inzicht in de daarbij behorende 
rechten. Impliciet zou dit kunnen betekenen dat respondent X de leerlingen 
daardoor stimuleert tot het komen van een redelijke afweging van situaties 
in het publieke domein, maar dat wordt niet expliciet gemaakt. 

Het publieke domein
Burgerschap in het onderwijs is bij beide respondenten niet gericht op het 
realiseren van een rechtvaardige samenleving. Respondent IX spreekt niet 
over een ideale samenleving en respondent X beschouwt de ideale samenle-
ving als een hemel op aarde als mensen belangeloos zouden handelen. Dat 
betekent niet dat mensen voor iedereen hoeven te zorgen. De zorg hoeft al-
leen verleend te worden wanneer het appel zich aandient en de burger zich 
daar bewust van is en de mogelijkheid heeft om te handelen. De wijsheid om 
te kunnen beslissen tussen goed of fout wordt bij respondent IX ingevuld 
door de aandacht voor waardenvorming en bij respondent X door kennis 
van de wet en het begrip respect. De moed om invulling te geven aan het 
goede en de matigheid om het eigen belang te kunnen transformeren tot al-
gemeen belang krijgt bij respondent IX weinig tot geen aandacht en bij res-
pondent X door de persoon van Jezus Christus als voorbeeld te stellen voor 
zorg voor elkaar en belangeloosheid in het handelen. 
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7.7. BESCHRIJVING EN ANALYSE VAN DE INTERVIEWS OP DE OPENBARE 
SCHOOL

7.7.1. Context

Er zijn twee professionals geïnterviewd uit het openbaar onderwijs. Beide 
respondenten, een man en een vrouw, werken in de bovenbouw. De man is 
tussen de 25 en 30 jaar oud (verder te noemen als ‘XI’) en de vrouw is tussen 
de 45 en 50 jaar (verder te noemen als ‘XII’). 

7.7.2. Resultaten
 
De resultaten van de concepten op basis van de axiale codering bestaan uit 
twee delen: het levensbeschouwelijke construct van goed burgerschap en de 
legitimering van goed burgerschapsonderwijs. 

Levensbeschouwelijk construct 
Het levensbeschouwelijk construct van goed burgerschap kent drie concep-
ten: de goede burger, de waarden die richtinggevend worden beschouwd bij 
goed burgerschap en de ideale samenleving.

De goede burger
XI: Voor respondent XI voelt een goede burger zich verantwoordelijk voor 
de gemeenschap (een dorp of een wijk) waar hij onderdeel van is. Daarnaast 
zijn de rechten en plichten die in Nederland gelden voor hem bepalend, 
zoals belasting betalen en vuilnis buiten zetten. Goed burgerschap is voor 
hem staatsburgerschap en het gevoel van saamhorigheid op bijvoorbeeld 
Koningsdag. 

XII: Voor respondent XII is een goede burger iemand die voor zichzelf en de 
medemens kan zorgen. Ook kan een goede burger op zichzelf reflecteren en 
kan hij daardoor zijn eigen gedrag aansturen. Een goede burger is voor haar 
een goed mens. In het leven gaat het er om dat je lekker in je vel zit en leuke 
dingen kan doen. Zij denkt daarom maar niet teveel na over mensen die il-
legaal in Nederland zijn, omdat ze het lastig vindt om te bedenken hoe deze 
mensen legaal zouden kunnen worden. 

Waarden
XI: Respondent XI vindt trots een belangrijke waarde van burgerschap, om-
dat trots aangeeft dat er iets gedaan wordt wat er toe doet. Belangrijk is ook 
dat burgers autonoom zijn en zich daarnaast kunnen houden aan de afspra-
ken van de gemeenschap. Dan kunnen ze vanuit zingeving hun persoonlijke 
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vrijheid benutten om in vrijheid keuzes te maken. Goed burgerschap kan 
daarom niet gerealiseerd worden door oplegging van een geloof. Goede bur-
gers moeten zelf verantwoording kunnen afleggen van hun keuzes. Wanneer 
het achteraf een verkeerde keuze blijkt, zijn goede burgers in staat excuses 
aan te bieden. 

XII: Voor respondent XII is zelfzorg een belangrijke waarde. Goede burgers 
staan met beide benen op de grond, zijn gelukkig, hebben zelfvertrouwen, 
kennen hun zwakte en kracht en kunnen zeggen en denken wat ze willen 
(door goed taalgebruik, zonder te schelden en door iemand te laten uitpra-
ten). Naast zelfzorg is ook harmonie een belangrijke waarde. Dat uit zich in 
rekening houden met de medemens en die te accepteren zoals die is. Burgers 
moeten elkaar kunnen zien zoals ze zijn, niet lager en niet hoger. Voor het 
realiseren van harmonie weten goede burgers zich verantwoordelijk voor 
hun eigen gedrag, kunnen ze fouten inzien en erkennen en er vervolgens 
lering uit trekken. Ze noemt nog expliciet dat geloof niet bij goed burger-
schap hoort; geloof is een privéaangelegenheid en daarom moeten geloof en 
samenleving volledig gescheiden blijven.

De ideale samenleving
XI: Volgens respondent XI is de samenleving niet per se mooier wanneer ie-
dereen autonoom acteert. In een mooie samenleving kunnen mensen ook 
toegeven als ze een fout hebben gemaakt. In de maatschappij wordt vaak de 
schuld aan anderen gegeven, terwijl iedereen zelf verantwoordelijk is voor 
wat hij doet.

XII: Het ideaalbeeld van respondent XII is een harmonische samenleving 
waarin iedereen mag zijn zoals die is. Zij vindt dat nu niet het geval. Alle men-
sen, geloven en culturen, moeten meewerken aan een harmonische samenle-
ving. Daarvoor moet er in de maatschappij wel minder verwacht worden van 
mensen; nu is dat (te) veel.

Legitimering
Om de legitimering van goed burgerschapsonderwijs voor het voetlicht te 
krijgen, ga ik eerst in op de aanleiding en motivatie voor burgerschap in het 
onderwijs. Dat gebeurt in de vorm van ervaringen van goed burgerschap van 
de geïnterviewde educatieve professionals zelf. Vervolgens vermeld ik hoe 
de respondenten burgerschap concreet in het onderwijs invullen.
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Aanleiding 
XI: De onuitgewerkte ervaring van respondent XI betreft het aan de weg zet-
ten van vuilnis. Omdat hij dat elke donderdag doet, vindt hij zich een goede 
burger. 

XI: De onuitgewerkte ervaring van respondent XI heeft betrekking op het 
stemrecht. Hij vindt zich een goede burger als hij gaat stemmen bij verkie-
zingen. Stemmen ziet hij als een burgerrecht en dat vervult hem met trots. 
Met het uitbrengen van zijn stem laat hij zien waar hij voor staat, wat zijn 
standpunten zijn en wat hij belangrijk vindt. Wie stemt, mag ook klagen, 
stelt hij. Tijdens verkiezingen onderzoekt hij op internet welke partij het 
dichtst bij de standpunten komt die hij ontwikkeld heeft door het nieuws 
bij te houden. Op die partij stemt hij dan. Hij zal echter uit principe nooit 
op een ‘gelovige’ partij stemmen. Geloof moet buiten het openbare leven 
plaatsvinden. 

XII: De onuitgewerkte ervaring van respondent XII heeft betrekking op alle 
facetten van het leven. Zij vindt zich ‘eigenlijk’ in alles een goede burger: in 
regels, afspraken, gezin en werk.

XII: De uitgewerkte ervaring van respondent XII betreft haar eigen functio-
neren op school. Zij vindt zichzelf een goede burger wanneer zij kinderen 
uit groep 8 met een goed advies doorverwijst naar het voortgezet onderwijs. 
Het geeft haar een goed gevoel dat ouders soms jaren later nog bedanken 
voor het goede advies.

Burgerschapsonderwijs
XI: Volgens respondent XI moet burgerschapsonderwijs ertoe bijdragen dat 
kinderen gelukkig zijn, zich deel weten van een groter geheel en weten dat 
ze daarin een eigen plek hebben. Daarom krijgen kinderen kennis van de 
Nederlandse rechten en plichten. Ook moeten ze leren om een kringgesprek 
te voeren, zodat ze kunnen oefenen in openstaan naar anderen. Leerlingen 
moeten ook leren om eerlijk te zijn naar zichzelf en naar elkaar. Om kinde-
ren gelukkig te maken bevordert hij hun autonomie en eigen verantwoor-
delijkheid, zodat ze zelfbewuste keuzes leren maken. Leerlingen moeten zelf 
een keuze kunnen maken en niet wat hun geloof voorschrijft.  

XII: Voor respondent XII moet burgerschapsonderwijs in het teken staan 
van ‘een goed mens worden’. Burgerschap gaat niet over ‘menszijn in een 
klaslokaal’, want burgerschap is veel breder, het gaat over de maatschap-
pij. In de maatschappij moet je je goed aan de regels houden. Dat moeten 
kinderen leren. Zij ervaart dat kinderen alleen aan zichzelf en de (directe) 
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wereld om zich heen denken. Burgerschap ziet zij in veel vakken aanwezig. 
Aardrijkskunde besteedt aandacht aan de buitenwereld, geschiedenis leert 
kinderen te kijken naar de verschillen tussen vroeger en nu. Zelfs bij bio-
logie en techniek zijn kinderen volgens respondent XII bezig met burger-
schapsonderwijs. In de burgerschapsmethodes wordt, in haar opinie, vooral 
gesproken over ‘goed met elkaar omgaan’. Burgerschap behelst volgens haar 
meer. Het is én-én: én fatsoensnormen (rechten en plichten klinken heel 
zwaar voor kinderen) én kennis. Daarom besteedt ze aandacht aan bewust-
wording en het hanteren van correct taalgebruik bij boosheid. Om kinderen 
bewust te maken wat hen boos maakt, bevraagt ze hen op hun boosheid. Zij 
is, net als respondent XI, gericht op het geluk van kinderen. Daarom moeten 
ze inzicht krijgen in hun boosheid zodat ze zelf een knop om kunnen zetten. 

7.7.3. Beeld

Van de goede burger vormt zich het volgende beeld. Hij kan op zichzelf re-
flecteren en voelt zich verantwoordelijk voor de gemeenschap waarvan hij 
deel uitmaakt, hij neemt de Nederlandse rechten en plichten serieus en 
kan zorgen voor zichzelf en zijn medemens. De waarden voor goed burger-
schap zijn gericht op het bevorderen van acceptatie van andere mensen en 
op autonomie. In de visie van de respondenten zijn autonome burgers in 
staat zelf keuzes te maken. Hun veronderstelling is dat het maken van eigen 
keuzes mensen gelukkig maakt. Tegelijkertijd maken autonome mensen 
een samenleving niet automatisch mooi. Daarvoor is het nodig dat mensen 
hun fouten kunnen erkennen en er hun excuus voor aanbieden. Ideaal is een 
harmonische samenleving waarin iedereen zichzelf mag zijn, zonder dat de 
maatschappij veel verwacht van burgers, zoals nu wel het geval is. Deze uit-
gangspunten zie je terug in hun visie op burgerschapsonderwijs. Die is ge-
richt op: persoonlijke reflectie om de autonomie en communicatie van leer-
lingen te bevorderen, kennisoverdracht in de zaakvakken en het aanleren 
van de waarden en normen van het publieke domein. 

7.7.4. Typologie

De visie van respondent XI komt deels overeen met de typologie van ‘kri-
tisch-democratisch burgerschap’ (Leenders en Veugelers, 2004), omdat hij 
sociale betrokkenheid belangrijk vindt. Maar de visie van beide responden-
ten komt het meest overeen met de typologie van ‘individualistisch burger-
schap’ (Leenders en Veugelers, 2004), omdat ze met burgerschap het geluk 
van het individu voorop stellen. Bij burgerschapsonderwijs worden daarom 
communicatievaardigheden aangeleerd om autonomie te bevorderen, zelf 
keuzes te maken en onafhankelijk te kunnen oordelen. 
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7.7.5. Duiding
 
De duiding van het beeld van de goede burger en de ideale samenleving van-
uit de theorie van normatieve professionalisering kent drie aspecten: de po-
litiek, de onbekende ander en het publiek domein.

Politiek
In het politieke aspect van subjectwording bij burgerschapsvorming ligt 
voor beide respondenten de nadruk op onderbreking en in mindere mate op 
onderwerping en verschijning. Onderbreking is te herkennen in de nadruk 
die de respondenten leggen op de ontwikkeling van autonomie bij leerlin-
gen om zelf keuzes te maken en daar verantwoordelijk voor te willen zijn, 
onafhankelijk van een geloof. Verder is er aandacht voor reflectie van kinde-
ren op hun gedrag, zodat ze zich bewust worden van hun doen en in staat 
zijn dat te veranderen. De respondenten uit het openbaar onderwijs hech-
ten niet veel belang aan het aanpassingsvermogen van de leerlingen aan de 
maatschappij; wel worden de regels van de maatschappij gecommuniceerd. 
Het verschijnen van leerlingen in de maatschappij in unieke situaties met 
een moreel appel, krijgt weinig tot geen aandacht.  

De onbekende ander
Politieke vaardigheden en principes met betrekking tot gelijkheid, recht-
vaardigheid en redelijkheid om in relatie te kunnen treden met een onbe-
kende ander krijgen gedeeltelijk aandacht, niet met het oog op de onbe-
kende ander, maar met het oog op eigen geluk en autonomie. Politieke 
vaardigheden worden aangeleerd, zodat de leerlingen in staat zijn hun eigen 
mening te communiceren. Respondent XII heeft aandacht voor gelijkheid 
door te stellen dat iedereen geaccepteerd zou moeten worden om wie hij is. 
Rechtvaardigheid komt bij respondent XI aan de orde door het aanleren van 
de Nederlandse rechten en plichten, terwijl respondent XII dat te ingewik-
keld vindt. Zij richt zich meer op fatsoensnormen. Redelijkheid krijgt van 
beide respondenten aandacht door de nadruk op eigen keuzevrijheid en het 
leren verwoorden van de eigen mening.  

Het publieke domein
Burgerschap in het onderwijs is bij beide respondenten niet gericht op het 
realiseren van een rechtvaardige samenleving. Respondent XI noemt hele-
maal geen ideaalbeeld en het ideaal van respondent XII is een harmonische 
samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn. De wijsheid om te kunnen 
beslissen tussen goed of fout wordt door respondent XI ingevuld met het 
aanleren van rechten en plichten en door respondent XII met het aanleren 
van kennis en fatsoensnormen. Beide respondenten schenken aandacht aan 
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de bevordering van de autonomie van elke leerling door hen te stimuleren 
hun eigen mening te ontwikkelen. De moed om invulling te geven aan het 
goede komt in deze interviews niet aan bod. Matigheid om het eigen belang 
te kunnen transformeren tot algemeen belang werken beide respondenten 
uit door (naast het belang van autonomie) ook aandacht te besteden aan het 
erkennen van en het zich excuseren voor fouten. Respondent XII leert kin-
deren de regels met betrekking tot matigheid, zodat kinderen verder leren 
kijken dan alleen naar zichzelf en de (directe) wereld om zich heen. 

7.8. BESCHRIJVING EN ANALYSE VAN DE INTERVIEWS OP DE 
ALGEMEEN/NEUTRAAL BIJZONDERE SCHOOL

7.8.1. Context

Er zijn twee professionals geïnterviewd uit het algemeen/neutraal bijzonder 
onderwijs. Beide respondenten, een man en een vrouw, werken in de boven-
bouw. De man is tussen de 60 en 65 jaar oud (verder te noemen als ‘XIII’) en 
de vrouw is tussen de 30 en 35 jaar (verder te noemen als ‘XIV’). 

7.8.2. Resultaten

De resultaten van de concepten op basis van de axiale codering bestaan uit 
twee delen: het levensbeschouwelijke construct van goed burgerschap en de 
legitimering van goed burgerschapsonderwijs. 

Levensbeschouwelijk construct 
Het levensbeschouwelijk construct van goed burgerschap valt uiteen in drie 
concepten: de goede burger, de waarden die richtinggevend worden be-
schouwd bij goed burgerschap en de ideale samenleving.

De goede burger
XIII: Voor respondent XIII is een goede burger iemand die in relatie staat tot, 
en zich onderdeel voelt van, het grote geheel en daar betekenisvol in partici-
peert. Goed burgerschap vindt hij specifieker dan een goed mens zijn. Als hij 
zijn dochter zakgeld geeft, vindt hij zichzelf wel een goed mens, maar niet 
een goede burger, omdat hij daarmee niet bijdraagt aan het grote geheel. 
In zijn visie kun je als goed mens verantwoording afleggen aan je zelf en als 
goede burger aan je omgeving. Burgerschap heeft voor hem zowel betrek-
king op bekende als op onbekende mensen; dat maakt geen verschil.
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XIV: In de ogen van respondent XIV is een goede burger kritisch, betrokken 
en betrouwbaar. Voor betrouwbaarheid maakt zij een verschil tussen ‘mens-
zijn’ en ‘burger-zijn’. Als mens vindt zij het belangrijk dat de mensen om 
haar heen betrouwbaar zijn. Als burger vindt zij het belangrijk dat mensen 
zich aan wetten en regels houden.

Waarden
XIII: Een belangrijke waarde om naar te handelen is voor respondent XII het 
nemen van verantwoordelijkheid voor jezelf en je omgeving (dat is een (van 
de zes) kernwaarde van het Daltononderwijs en daar voelt hij zich bij thuis). 
Concreet voelt een burger zich dan onderdeel van een groter geheel en kan 
daarin een aandeel leveren. Dat aandeel moet hij kunnen verantwoorden 
naar zichzelf en naar zijn omgeving. Daarom moeten leerlingen bewust 
worden van de dingen die zij doen, zodat ze betrokken, respectvol en beteke-
nisvol zijn in de relatie tot mensen, dieren en omgeving. Uiteindelijk is zijn 
streven de wereld mooi te maken, te streven naar volmaaktheid. 

XIV: Respondent XIV vindt het belangrijk dat burgers zich verantwoordelijk 
voelen, wat zich uit in betrokkenheid en eerlijkheid. Daarnaast moeten bur-
gers zich zowel autonoom voelen als beseffen ergens onderdeel van te zijn. 
Daarom zijn bewuste zelfontwikkeling, kritisch denken en kunnen denken 
in mogelijkheden belangrijke waarden voor haar, zodat burgers het ‘zo leuk 
mogelijk’ maken met elkaar. 

De ideale samenleving
XIII: Respondent XIII vindt dat men geen utopie moet willen nastreven. Het 
is goed om realistisch te blijven en niet zweverig te doen. Zijn stelling is 
daarom: ‘doe de dingen goed waar jij iets aan kunt doen (dingen om je heen) 
en doe de goede dingen’. Hij vindt dat er in de huidige tijd erg individualis-
tisch gedacht wordt. Mensen denken niet aan het grotere plaatje, maar aan 
eigen belangen. Zo ziet hij een stad vol ‘individuutjes’, die langs elkaar heen 
lopen, terwijl ze betekenisvol voor elkaar zouden kunnen zijn. Hij hoopt, als 
hij later achter zijn rollator zijn leerlingen tegenkomt, te merken dat zij be-
trokken zijn op hun omgeving.

XIV: Respondent XIV vindt de huidige samenleving ‘niet fantastisch’; men-
sen voelen zich niet betrokken, maar staan aan de zijlijn te zeuren. Zij wil 
leerlingen doen beseffen dat ze de mogelijkheid hebben iets te veranderen 
als ze het ergens niet mee eens zijn.
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Legitimering
Om de legitimering van goed burgerschapsonderwijs voor het voetlicht te 
krijgen, ga ik eerst in op de aanleiding en motivatie voor burgerschap in het 
onderwijs. Dat gebeurt in de vorm van ervaringen van goed burgerschap van 
de geïnterviewde educatieve professionals zelf. Vervolgens vermeld ik hoe 
de respondenten burgerschap concreet in het onderwijs invullen.

Aanleiding 
XIII: De onuitgewerkte ervaring van respondent XIII is zijn eerste gang naar 
de stembus. Hij vond zichzelf toen een goede burger, omdat hij gebruik 
maakte van zijn stemrecht en stelling nam vanuit een politieke overtuiging.

XIII: De uitgewerkte ervaring van respondent XIII speelt tijdens een vakantie 
op een Grieks eiland. Hij ontmoette een man die zich inzet voor de opvang 
van zwerfdieren. Naar aanleiding van die ontmoeting heeft respondent XIII 
met zijn klas een dierendagactie georganiseerd om geld in te zamelen voor 
dat project. Hij ervaart die actie als een voorbeeld van goed burgerschap, 
omdat de kinderen leren iets te betekenen voor een ander. 

XIV: De onuitgewerkte ervaring van respondent XIV bestaat uit het meewer-
ken aan vrijwillige projecten, zoals bijvoorbeeld een mentorschap.

XIV: De uitgewerkte ervaring van respondent XIV is haar deelname aan het 
jaarlijkse Jenaplancongres. Het thema van dat jaar was ‘ont-regelen’. Zij vond 
zichzelf een goede burger, omdat ze met haar deelname aan het congres be-
wust vorm gaf aan zelfontwikkeling.

Burgerschapsonderwijs
XIII: Burgerschapsonderwijs moet volgens respondent XIII de volgende ele-
menten bevatten: 1) kennis over het maatschappelijk stelsel; hoe het werkt 
in de stad, de provincie en het land, 2) bezoek aan de Tweede Kamer, 3) ver-
antwoordelijk leren samenwerken; een ander nodig hebben, kunnen over-
leggen en samen kritisch kunnen zijn, 4) betrokkenheid bevorderen door 
leerlingen te laten ervaren dat ze onderdeel zijn van het grote geheel en dat 
ze daar invloed op kunnen hebben (daarom ook de actie voor zwerfdieren 
op een Grieks eiland) en 5) vorming van kinderen tot betrokken mensen die 
zich onderdeel weten van de omgeving en van de maatschappij. 

Respondent XIV kan zich vinden in de zienswijze van het Jenaplanonderwijs 
op burgerschap. Het Jenaplanonderwijs wil kinderen opvoeden tot kritisch 
betrokken burgers. Onder het opvoeden van kinderen tot kritische burgers 
verstaat respondent XIV dat ze altijd vragen zullen stellen bij gebeurtenis-
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sen, zodat ze zich bewust zijn van hoe en waarom ‘dingen’ werken en dat ze 
daar mogelijk zelf iets aan kunnen veranderen. Onder betrokkenheid ver-
staat ze dat burgers moeten beseffen onderdeel te zijn van de maatschappij, 
dat ze niet aan de zijlijn kunnen staan. Kennisoverdracht vindt zij inzake 
burgerschapsonderwijs niet echt belangrijk. Het gaat haar vooral om het 
centraal stellen van vaardigheden en houdingen op het gebied van: luiste-
ren, initiatief nemen, interesse hebben en nieuwsgierig zijn. Daarnaast wil 
ze haar leerlingen weerbaar maken voor andere mensen en hun omgeving, 
door hun autonomie te bevorderen. Dit bewerkstelligt ze door leerlingen 
ruimte en vertrouwen te geven om te kunnen leren, zodat ze op die manier 
een kritisch en betrokken burger worden. Verder behoeven de volgende on-
derdelen ook aandacht in het burgerschapsonderwijs: 1) kinderen laten be-
seffen dat alles een reden heeft, 2) kinderen leren denken in mogelijkheden, 
3) kinderen stimuleren tot het stellen van vragen om zo bewustzijn te reali-
seren, 4) kinderen oplossingen leren zoeken om zo bij te dragen aan hun ver-
antwoordelijkheidsgevoel en 5) kinderen leren dat goed burgerschap niet in 
regels is te vinden.

7.8.3. Beeld

Bij de twee respondenten van het algemeen/neutraal bijzonder onderwijs 
komt geen eenduidig beeld van de goede burger en de ideale samenleving 
naar voren, maar hun beelden hebben wel overlap op een aantal punten. 
Beide respondenten hechten eraan dat burgers zich onderdeel voelen van 
een groter geheel, zich verantwoordelijk voelen en dat ze een groter bewust-
zijn ontwikkelen. Respondent XIII hecht aan het betekenisvol zijn voor de 
wereld en respondent XIV dat burgers het zo leuk mogelijk maken met el-
kaar op een eerlijke en kritische manier. Beide respondenten spreken zich 
niet uit over een ideaalbeeld van de samenleving. Respondent XIII vindt zelfs 
dat je niet naar een ideaalbeeld, of utopie zoals hij dat noemt, moet streven; 
je moet realistisch blijven. Dit ondanks zijn uitspraak dat hij zelf naar vol-
maaktheid streeft. Beide respondenten vinden dat de betrokkenheid in de 
samenleving veel te wensen overlaat. Respondent XIII wijt het gebrek aan 
betrokkenheid aan het proces van individualisering. In zijn waarneming 
zijn mensen alleen met hun eigen belangen bezig. Respondent XIV wijt het 
gebrek aan betrokkenheid meer aan een gevoel van onvermogen, waardoor 
mensen hun mogelijkheden niet inzien om iets te veranderen in de maat-
schappij. De omschrijving die respondent XIV geeft van dat onvermogen 
komt terug in de manier waarop zij burgerschapsonderwijs wil vormgeven. 
Zij leert kinderen kritisch te zijn, zodat ze vragen zullen stellen en in moge-
lijkheden leren denken. Kinderen moeten zich niet laten verlammen door 
regels. Respondent XIII wil met burgerschapsonderwijs de betrokkenheid 
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van burgers vergroten. Hij doet dat door kinderen bij te brengen hoe het po-
litiek stelsel werkt. Daarnaast vindt hij het belangrijk voor de vorming tot 
burgers - net als respondent XIV - dat leerlingen beseffen invloed te hebben 
op het grote geheel. Daarom organiseert hij maatschappelijk betrokken ac-
ties om te laten zien dat leerlingen als klas een verschil kunnen maken. 

7.8.4. Typologie

De visie van respondent XIII komt het meest overeen met de typologie van 
‘bezield burgerschap’ (De Bas, 2008), omdat het beeld van de goede burger 
gericht is op het welzijn van de persoon zelf in relatie tot het grote geheel. 
Centraal staat het bevorderen van sociale betrokkenheid en het actief parti-
ciperen in de maatschappij vanuit de waarde van verantwoordelijkheid. Er is 
wel aandacht voor kritische vorming, maar die is ondergeschikt aan de na-
druk op sociale betrokkenheid.

De visie van respondent XIV komt het meest overeen met de typologie van 
‘kritisch-democratisch burgerschap’ (Leenders en Veugelers, 2004), omdat 
de leerling wordt gezien als een sociaal wezen dat onderdeel is van het grote 
geheel en kritisch betrokken is op de maatschappij. In de vorming van leer-
lingen ligt de focus niet op kennisoverdracht, maar op identiteitsontwikke-
ling van om waarden en vaardigheden te ontwikkelen voor participatie in de 
samenleving. 

7.8.5. Duiding 

De duiding van het beeld van de goede burger en de ideale samenleving van-
uit de theorie van normatieve professionalisering kent drie aspecten: de poli-
tiek, de onbekende ander en het publiek domein.

Politiek
In het politieke aspect van subjectwording bij burgerschapsvorming ligt de 
nadruk bij respondent XIII deels op onderbreking en verschijning en min-
der op onderwerping. Bij respondent XIV ligt het accent van subjectwording 
op onderbreking en verschijning en eveneens in mindere mate op onder-
werping. Respondent XIII geeft het verschijnen van leerlingen in de samen-
leving vorm door de nadruk op actieve participatie om zo betrokkenheid te 
uiten. Dit verschijnen van leerlingen is echter niet gericht op het doorbre-
ken van de bestaande orde, maar op het betrokken onderdeel zijn van de 
bestaande orde. De aandacht voor onderbreking bij respondent XIII wordt 
duidelijk wanneer hij zegt dat leerlingen in het samenwerken kritisch moe-
ten zijn. De ontwikkeling van kritisch denken bij leerlingen werkt hij ech-
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ter niet uit in het burgerschapsonderwijs. Onderwerping geeft respondent 
XIII vorm door kennis over de werking van het politieke systeem, waardoor 
de kinderen leren wat de bestaande orde inhoudt. Respondent XIV geeft de 
onderbreking in het burgerschapsonderwijs vorm door leerlingen kritische 
vragen te leren stellen bij de bestaande orde. Ook stimuleert zij leerlingen 
regels niet klakkeloos te volgen, maar om de reden te snappen waarom die 
regels er zijn. Verschijning krijgt vorm in haar stimulans om eigen conclu-
sies te trekken en niet die van anderen over te nemen. Kennisoverdracht 
vindt ze niet belangrijk voor burgerschapsonderwijs. 

De onbekende ander
Politieke vaardigheden en principes met betrekking tot gelijkheid, recht-
vaardigheid en redelijkheid om in relatie te kunnen treden met een onbe-
kende ander krijgen weinig tot geen aandacht in de interviews van het alge-
meen/neutraal bijzonder onderwijs. Geen van beide respondenten brengt 
politieke vaardigheden ter sprake. Gelijkheid, in de zin van het ontwikkelen 
van een eigen mening, komt in de interviews deels aan de orde. Respondent 
XIII hecht vooral waarde aan sociale betrokkenheid en participatie en res-
pondent XIV aan het trekken van eigen conclusies en het kritisch kunnen be-
vragen van de sociale orde. Rechtvaardigheid komt bij respondent XIII aan 
de orde, omdat hij de leerlingen wil leren hoe het politieke systeem werkt. 
Respondent XIV onderstreept dat burgerschap niet in regels gezocht moet 
worden. Redelijkheid komt in beide interviews niet aan de orde, omdat er 
niet wordt gesproken over het ontwikkelen van praktische wijsheid bij 
leerlingen. 

Het publieke domein
Bij geen van beide respondenten is burgerschap in het onderwijs gericht 
op het realiseren van een rechtvaardige samenleving. Respondent XIII wil 
niet streven naar een utopie, want hij wil realistisch blijven. Toch schetst 
hij een ideaalbeeld van betrokken mensen in de maatschappij, die niet al-
leen met hun eigen belang bezig zijn. Respondent XIV vindt eerlijkheid en 
betrouwbaarheid belangrijke waarden van burgerschap, maar schetst geen 
ideaalbeeld van een rechtvaardige samenleving. Geen van beide responden-
ten besteedt specifieke aandacht aan het ontwikkelen van wijsheid, om kin-
deren in staat te stellen te beslissen wat goed en wat fout is. Het goede, in 
de vorm van betrokkenheid, wordt de leerlingen aangereikt: de leerlingen 
moeten betrokken burgers worden. De moed om invulling te geven aan het 
goede stimuleert respondent XIII door leerlingen te laten bijdragen aan 
maatschappelijk betrokken acties en respondent XIV door ze hun invloed op 
het grote geheel te doen beseffen. De matigheid om het eigen belang te kun-
nen transformeren tot het algemeen belang krijgt bij respondent XIII heel 
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nadrukkelijk aandacht door de aandacht voor de mogelijkheid betekenisvol 
en verantwoordelijk voor jezelf en je omgeving te zijn. Respondent XIV be-
steedt geen expliciete aandacht aan matigheid, maar hecht wel aan eerlijk-
heid en betrouwbaarheid. 
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Hoofdstuk 8: 
Conclusie & Discussie

‘De samenleving is het huis dat we samen bouwen: 
christenen, joden, moslims, hindoes, atheïsten en humanisten. 
Beschaving geeft ruimte aan verschillen.’
Jonathan Sacks

8.1. INLEIDING 

Gerry van der List beschrijft in zijn boek Gezond verstand (2013) dat er twee 
soorten denkers zijn. De eerste soort richt veel politieke schade aan door in 
een studeerkamer wereldvreemde theorieën te bedenken die geheel voor-
bijgaan aan de weerbarstige werkelijkheid. De tweede soort zijn denkers die 
het vaandel van het gezond verstand hoog houden door te beweren dat ge-
wone burgers het meest gediend zijn bij gematigdheid, democratische insti-
tuties en persoonlijke vrijheid. Ik hoop dat ik tot geen van de twee soorten 
behoor. Toch herken ik mij in beide. Ik heb namelijk op mijn studeerkamer 
de visie op burgerschapsonderwijs vanuit de theorie van normatieve pro-
fessionalisering uitgedacht, echter niet voorbijgaand aan de weerbarstige 
werkelijkheid, maar juist daarop gebaseerd (zie 8.4.4). Tevens heb ik mijn ge-
zond verstand gebruikt, al ben ik niet van mening dat gewone burgers (alsof 
er ook ongewone burgers bestaan) het meest gediend zijn met gematigd-
heid, democratische instituties en persoonlijke vrijheid. Hier valt, zoals in 
voorgaande hoofdstukken te lezen is, meer over te zeggen. 

Mijn onderzoeksdoel is om vanuit de theorie van normatieve professiona-
lisering en goed burgerschapsonderwijs de verschillende burgerschapsvi-
sies in het onderwijs te achterhalen door beelden van de goede burger en 
de ideale samenleving in kaart te brengen en op basis daarvan een aanbe-
veling te doen aan educatieve professionals (zie 1.4). In dit hoofdstuk wil ik 
verantwoording afleggen van de wijze waarop ik dit doel heb gerealiseerd. 
Ik formuleer eerst een antwoord op de eerste twee onderzoeksvragen (8.2). 
Vervolgens voer ik een pleidooi voor virtuoos burgerschapsonderwijs (8.3). 
Daarna geef ik aanbevelingen voor het educatieve opleidingskader (8.4). 
Voor ik afsluit met een blik op de toekomst, reflecteer ik op het onderzoek 
en stel ik een aantal zaken ter discussie (8.5).
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8.2. BEANTWOORDING VAN ONDERZOEKSVRAGEN

In deze paragraaf beantwoord ik de eerste twee onderzoeksvragen zoals die 
in 1.4 zijn gesteld: 

• Wat zijn de beelden van de goede burger en de ideale samenleving in de 
vormgeving van burgerschapsonderwijs op het niveau van de overheid, 
op dat van de schoolorganisatie en op dat van de educatieve professio-
nal? (8.2.1)

• Hoe kunnen we de beelden van de goede burger en de ideale samenle-
ving duiden vanuit de theorie van normatieve professionalisering en 
goed burgerschapsonderwijs? (8.2.2) 

8.2.1. Beelden van de goede burger en de ideale samenleving

Voor het beantwoorden van de eerste onderzoeksvraag presenteer ik de beel-
den van de goede burger en de ideale samenleving eerst schematisch in ta-
bel 9. Daarin geef ik aan op welke typologie van visies op burgerschap in het 
onderwijs zoals Leenders en Veugelers (2004) en De Bas (2008) die hebben 
ontwikkeld de beelden, het meest lijken (zie hoofdstuk 5, 6 en 7). Ik beschrijf 
vervolgens per niveau welke beelden van de goede burger en de ideale sa-
menleving naar voren zijn gekomen in het onderzoek. In die beschrijving 
verwerk ik ook de concretisering van burgerschap in het onderwijs. Ik sluit 
af met een conclusie.

Niveau van de overheid
In het Advies van de Onderwijsraad (2003), de Memorie van Toelichting 
(2006) en het Toezichtkader van de Inspectie (2006, 2008) wordt de goede 
burger als een ‘aanpassingsgerichte burger’ beschouwd. Deze burger staat 
ten dienste van het belang van de overheid om de meningsverschillen in de 
samenleving op te lossen en de sociale cohesie in de samenleving te verstevi-
gen. Daarom wordt in de burgerschapsopdracht aan het onderwijs de focus 
niet op formeel juridisch burgerschap gelegd, maar op sociaal-maatschappe-
lijk burgerschap, omdat dergelijk burgerschap, zo is de aanname in de docu-
menten, de vorming van ‘de goede burger’ in het onderwijs mogelijk maakt. 
Deze vorming wordt in de documenten geconcretiseerd door leerlingen een 
goed zelfbeeld te laten ontwikkelen en door hen sociale vaardigheden bij te 
brengen. 

De opdracht aan het onderwijs betreft de bevordering van actief burgerschap 
en sociale integratie. Als het gaat om de vorming van de goede burger in bo-
vengenoemde documenten ligt de nadruk echter meer op sociale integratie 
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Tabel 9: 
Typologieën van burgerschapsvisies in het onderwijs op basis van de drie deelonderzoeken.

Burgerschaps- 
 visies

Aanpassings- 
gericht

Individua - 
listisch

Kritisch-
Democratisch

Bezield

Niveau van de 
overhead

Advies 
Onderwijsraad 2003

     

Memorie van 
Toelichting 2005

     

Toezichtskader 
Inspectie 2006, 2008

     

    Advies 
Onderwijsraad 
2012

 

Niveau van de 
schoolorganisatie

    Rooms 
Katholiek                      

 

    Protestant 
Christelijk 

 

  Openbaar    
Reformatorisch      
Islamitisch      
    Algemeen/

Neutraal 
Bijzonder

 

      Antroposofisch
Niveau van 
de educatieve 
professional 

    Rooms 
Katholiek

      Rooms Katholiek
    Protestant 

Christelijk
 

      Protestant 
Christelijk

  Openbaar    
  Openbaar    
Reformatorisch      
Reformatorisch      
  Islamitisch    
      Islamitisch
      Antroposofisch 
      Antroposofisch
    Algemeen/

Neutraal 
Bijzonder

 

      Algemeen/
Neutraal 
Bijzonder
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dan op actief burgerschap. Dat hangt samen met het hiervoor beschreven be-
lang van de overheid. De overheid constateert namelijk twee problemen in de 
samenleving die zij met burgerschap in het onderwijs denkt op te lossen. Het 
eerste probleem betreft het aantal immigranten in Nederland van de laatste 
decennia, waardoor Nederland een multiculturele samenleving is geworden. 
Het tweede probleem dat de overheid signaleert is de individualisering, waar-
door de sociale cohesie in de samenleving afneemt en een gebrek aan sociale 
en politieke betrokkenheid ontstaat. De Onderwijsraad, de minister en de in-
spectie zien in bovenstaande problemen een gevaar voor de Nederlandse sa-
menleving waarvoor burgers zelf een oplossing moeten vinden. 

In de documenten wordt niet gesproken over een ideale samenleving, maar 
over de samenleving als een vaststaand gegeven: een pluriforme, multicultu-
rele en Nederlandse samenleving, waarin een aantal problemen moet wor-
den opgelost. De pluriformiteit en multi-culturaliteit in Nederland worden 
echter niet positief geduid, maar als een oorzaak voor het gebrek aan sociale 
cohesie in de samenleving. 

Het tweede advies van de Onderwijsraad (2012) borduurt voort op burger-
schap in het onderwijs, maar neemt daarvoor niet zozeer de problemen in 
de samenleving als uitgangspunt, maar juist een oplossing. De oplossing 
voor de geconstateerde problemen ziet de Onderwijsraad in meer aan-
dacht voor ‘democratie’. Zij maakt in het tweede advies democratie tot hét 
leidende principe voor goed burgerschap: als waarde, middel en doel. De 
Onderwijsraad beschouwt democratie daarnaast als hét bindmiddel voor 
de pluriforme samenleving. Daarom wil zij het gebrek aan kennis van en 
betrokkenheid op de democratie verhelpen met aandacht voor ‘meer demo-
cratie’ in het onderwijs. Zij spreekt daarom niet meer over het oplossen van 
meningsverschillen, maar alleen over de wens om tot een gedeelde visie te 
komen binnen de kaders van de democratische rechtsstaat. Het beeld van de 
goede burger verschuift in dit advies van een ‘aanpassingsgerichte burger’ 
naar een ‘kritisch-democratische burger’. 

In het advies van de Onderwijsraad uit 2012 ligt, in tegenstelling tot de eer-
der besproken overheidsdocumenten, meer nadruk op actief burgerschap 
dan op sociale integratie. De invulling van het burgerschapsonderwijs on-
derscheidt zich in dit document echter niet van de andere documenten, om-
dat ook dit advies voornamelijk gericht is op socialisatie. Wel is er, in tegen-
stelling tot de andere documenten, oog voor het belang van reflectie op het 
eigen normatieve kader binnen de kaders van de democratische rechtsstaat. 
Daarmee wil de Onderwijsraad waarborgen dat de (levensbeschouwelijke) 
identiteitsontwikkeling van de leerling aandacht krijgt. De ontwikkeling 
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van die eigenheid acht de Onderwijsraad van belang, omdat ze veronderstelt 
dat burgers daardoor een betere bijdrage aan de samenleving leveren. 

Niveau van de schoolorganisatie
De typologieën van visies op burgerschap in het onderwijs (zie hoofdstuk 6 
en tabel 9) van Leenders en Veugelers (2004) en De Bas (2008) zijn herken-
baar in de beelden van de goede burger bij de zeven denominaties van het 
primair onderwijs in de gekozen stad Gouda. De reformatorische en isla-
mitische visie op de goede burger lijkt het meest op de typologie van aan-
passingsgericht burgerschap. De katholieke, protestants christelijke en de 
neutraal/algemeen bijzondere visie op de goede burger valt grotendeels sa-
men met de typologie van kritisch-democratisch burgerschap. De visie van 
het openbaar en het antroposofisch onderwijs op de goede burger komt het 
meest overeen met respectievelijk individueel en bezield burgerschap. 

De uitkomst van de typologieën per denominatie wijkt bij geen enkele de-
nominatie af van de levensbeschouwelijke identiteit van de schoolorganisa-
tie. Wel is er onderscheid in de mate van overeenkomst met de identiteit. De 
goede burger is:

1. in het reformatorisch onderwijs een burger die vanuit het reformatorisch 
geloof dienstbaar is aan de samenleving en die in harmonie met anderen 
wil leven. Vanuit dat geloof wil de goede burger wel bijdragen aan sociale 
cohesie, maar niet aan sociale integratie met andersdenkenden (zie 6.2); 

2. in het islamitisch onderwijs een burger die constructief vanuit eigen ge-
loof en cultuur wil integreren in de Nederlandse multiculturele samenle-
ving (zie 6.3);

3. in het antroposofisch onderwijs een burger die ‘naar zijn aanleg’ de we-
reld mede vormgeeft (zie 6.4); 

4. in het katholiek onderwijs een burger die kan participeren in de samen-
leving en een bijdrage kan leveren aan de samenleving door mee te hel-
pen aan de oplossing van de problemen in de samenleving (zie 6.5);

5. in het protestants christelijk onderwijs een burger die met gevoel voor 
identiteit en waarden op een verantwoordelijke manier actief kan en wil 
bijdragen aan de samenleving (zie 6.6);

6. in het openbaar onderwijs een burger die goed kan functioneren, preste-
ren en slagen in de samenleving en die daarnaast goed om kan gaan met 
verschillen in de multiculturele samenleving (zie 6.7);

7. in het neutraal/algemeen bijzonder onderwijs een burger die zelf bepaalt 
wat de kwaliteit van de samenleving is door zelfbewust deel te nemen aan 
de samenleving. Ook kan de goede burger omgaan met mensen die van 
hem verschillen (zie 6.8). 
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Op basis van dit onderzoek stel ik vast dat hoe explicieter de levensbeschou-
welijke of pedagogische visie van de school is, hoe explicieter de visie op 
goed burgerschap en de samenleving overeenkomt met de levensbeschou-
welijke en/of pedagogische visie.

Voor wat betreft een visie op de ideale samenleving stel ik op basis van dit 
onderzoek dat zes van de zeven denominaties geen beeld schetsen van een 
ideale samenleving. Alleen het antroposofisch onderwijs noemt een beeld 
van de ideale samenleving: ‘een gezonde en humane samenleving’. De ove-
rige denominaties beschouwen de samenleving als een gegeven: een multi-
culturele samenleving. 

Niveau van de educatieve professional
De vier typologieën van visies op burgerschap in het onderwijs die Leenders 
en Veugelers (2004) en De Bas (2008) beschrijven, zijn evenals op het niveau 
van de schoolorganisatie te herkennen in de visies op de goede burger van de 
veertien geïnterviewde educatieve professionals uit het primair onderwijs in 
Gouda (zie hoofdstuk 7 en tabel 9). De twee respondenten uit het openbaar 
onderwijs hebben beiden een individualistische visie op goed burgerschap; 
van de twee respondenten uit het katholiek onderwijs heeft één een bezielde 
visie en één een kritisch-democratische; van de twee respondenten uit het 
protestants christelijk onderwijs heeft één een kritisch-democratische visie 
op goed burgerschap en één een bezielde; de twee respondenten uit het re-
formatorisch onderwijs hebben beiden een aanpassingsgerichte visie op 
goed burgerschap; de twee respondenten uit het islamitisch onderwijs heb-
ben zowel een individualistische als een bezielde visie op goed burgerschap; 
de twee respondenten uit het antroposofisch onderwijs hebben een bezielde 
visie op goed burgerschap en van de twee respondenten uit het algemeen/
neutraal bijzonder onderwijs heeft er één een kritisch-democratische en één 
een bezielde visie op goed burgerschap. 

Alle respondenten beschrijven een beeld van de door hen gewenste burger 
en zetten dit af tegen hun visie op ‘de menselijke aard’. Zo stelt een respon-
dent uit het openbaar onderwijs dat het ‘autonoom-zijn’ van mensen niet 
automatisch leidt tot een mooie samenleving, daarvoor is het ook nodig dat 
de autonome mens kan erkennen dat hij fouten maakt; een katholieke res-
pondent stelt dat mensen tegenwoordig narcistisch zijn, waardoor ze niet 
gericht zijn op anderen, maar vooral bezig zijn met zichzelf; een protestants 
christelijke respondent vindt dat de mens pas een goede burger kan zijn als 
hij belangeloos handelt, wat hij alleen mogelijk acht als mensen in Jezus 
Christus geloven; de reformatorische respondenten zien burgers als men-
sen die geen ‘goed hart’ hebben en die gericht zijn op hun ego, in plaats van 
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zich te richten op de wil van God, dus op Bijbelse waarden; de islamitische 
respondenten stellen vast dat de islamitische leerlingen geen goed zelfbeeld 
hebben, waarom zij in het onderwijs moeten werken aan emancipatie van 
de goede islamitische burger; de antroposofische respondenten hechten 
belang aan het ontwikkelingsproces van de mensheid: nu lijdt de mensheid 
nog aan vooroordelen, het denken, voelen en willen zijn bij mensen niet in 
balans, waardoor mensen nog geen ‘vrije geesteswezens’ zijn; voor de respon-
denten uit het algemeen/neutraal bijzonder onderwijs zijn burgers tegen-
woordig vooral met hun eigen belangen bezig, wat huns inziens voort komt 
uit een gevoel van onvermogen om iets te veranderen in de samenleving. 

Het beeld van de ideale samenleving verschilt van het niveau van de over-
heid en de schoolorganisatie. Elf van de veertien respondenten geven, naast 
een duiding van de huidige samenleving, een beeld van een wenselijke sa-
menleving. Van de drie respondenten die geen beeld van een wenselijke sa-
menleving beschrijven laat één respondent zich in het geheel niet uit over 
zijn visie op de samenleving (zie 7.6.2), één beschrijft de samenleving alleen 
als vaststaand gegeven en voor één valt de wenselijke en huidige samenle-
ving samen (zie 7.5.3). 

Conclusie beelden van de goede burger en de ideale samenleving op de 
drie niveaus
De beelden van de goede burger en de ideale samenleving op de verschil-
lende aggregatieniveaus laten een diversiteit zien die ook in de literatuur 
aanwezig is ten aanzien van visies op burgerschap in het onderwijs (zie 3.1). 
Opmerkelijk is dat op het niveau van de overheid het beeld van de goede 
burger voornamelijk een aanpassingsgerichte burger is terwijl op de overige 
niveaus een scala aan burgerschapsvisies aanwezig is. Dat er in het onder-
wijs een diversiteit aan visies is ten aanzien van goed burgerschap, leidt tot 
de conclusie dat het onderwijs zich niet inhoudelijk voegt naar de visie van 
de overheid op goed burgerschap, maar wel voldoet aan de opdracht van de 
overheid om een burgerschapsvisie te formuleren op basis van een levensbe-
schouwelijke en/of pedagogische visie. 

Voor de burgerschapsvisies op het niveau van de schoolorganisatie en de 
educatieve professional concludeer ik dat educatieve professionals niet al-
tijd dezelfde visie op goed burgerschap hebben als de schoolorganisatie 
waar ze werkzaam zijn. Alleen de burgerschapsvisies van de educatieve pro-
fessionals uit het reformatorisch, antroposofisch en openbaar onderwijs val-
len samen met de burgerschapsvisie zoals die beschreven staat in de school-
gids. In het islamitisch onderwijs is dat bij geen van de respondenten het 
geval. Bij het protestants christelijk, rooms-katholiek en algemeen/neutraal 
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bijzonder onderwijs komt de visie van één respondent overeen met de visie 
van de schoolgids (zie tabel 9). 

De overheid en de schoolorganisaties communiceren niet of nauwelijks een 
beeld van de ideale samenleving; de samenleving wordt op die niveaus als 
een gegeven beschouwd. Alleen de antroposofische schoolorganisatie en 
het advies van de Onderwijsraad uit 2012 spreken over een ideale samenle-
ving, respectievelijk in termen van een gezonde en humane samenleving en 
een democratische rechtsstaat. Feitelijk kan geconstateerd worden dat de 
democratische rechtsstaat in Nederland al gerealiseerd is en dat er dus een 
wens is dat te continueren. Op het niveau van de educatieve professionals 
daarentegen beschrijft 80% van de respondenten een beeld van de ideale 
samenleving. 

8.2.2. Duiding van de beelden vanuit de theorie van normatieve pro-
fessionalisering en goed burgerschapsonderwijs

In deze paragraaf beantwoord ik de tweede onderzoeksvraag: ‘Hoe kunnen 
we de beelden van de goede burger en de ideale samenleving duiden vanuit 
de theorie van normatieve professionalisering en goed burgerschapsonder-
wijs?’. Dat doe ik door het beantwoorden van vragen bij de drie aspecten van 
goed burgerschap: politiek, de onbekende ander en het publieke domein 
(zie tabel 2). De vragen zijn:

• Politiek: Ligt de nadruk bij subjectwording op onderwerping, onderbre-
king of verschijning (zie 3.2.3)?  

• Onbekende ander: Wordt er aandacht besteed aan het ontwikkelen van 
praktische wijsheid en politieke vaardigheden (zie 3.2.2)? 

• Publiek domein: Is goed burgerschap gericht op een rechtvaardige sa-
menleving? Wordt er aandacht besteed aan complexiteit? Is er aandacht 
voor de transformatie van het eigen belang naar het algemeen belang? 
Mag de leerling zelf kiezen tussen goed en fout (zie 3.2.1)? 

Ik sluit af met een conclusie, waarin ik aangeef hoe de afzonderlijke niveaus 
zich met betrekking tot bovenstaande vragen tot elkaar verhouden.

Niveau van de overheid
Mijn duiding van de beelden van de goede burger en de ideale samenleving 
in het burgerschapsonderwijs op het niveau van de overheid is schematisch 
weergegeven in tabel 10. Ik zet de duiding van deze beelden uiteen aan de 
hand van de drie burgerschapsaspecten: politiek, onbekende ander en pu-
bliek domein.
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Tabel 10: Duiding van de beelden van de goede burger en de ideale samenleving op het 
niveau van de overheid op de burgerschapsaspecten: politiek, onbekende ander en publiek 
domein (zie tabel 2). 

POLITIEK
Subjectwording

Nadruk op 
onderwerping

Nadruk op 
onderbreking

Nadruk op 
verschijning

Ja Nee Ja Nee Ja Nee 

Onderwijsraad 2003 X X X

Memorie van 
Toelichting  2006

X X X

Toezichtkader 2006, 
2008

X X X

Onderwijsraad 2012 X X X
(Beperkt)

ONBEKENDE 
ANDER
Abstracte relatie

Gericht op praktische wijsheid Gericht op politieke 
vaardigheden

Ja Nee Ja Nee

Onderwijsraad 2003 X X

Memorie van 
Toelichting  2006

X X

Toezichtkader 2006, 
2008

X X

Onderwijsraad 2012 X X 
(Deels)

PUBLIEK DOMEIN
Rechtvaardigheid 

Gericht op een 
rechtvaardige 
samenleving

Gericht op 
transformatie eigen 

belang naar algemeen 
belang

Gericht op dat 
kinderen zelf mogen 
oordelen tussen goed 

en fout

Ja Nee Ja Nee Ja Vanuit 
een kader

Onderwijsraad 2003 X X X

Memorie van 
Toelichting  2006

X X X

Toezichtkader 2006, 
2008

X X X

Onderwijsraad 2012 X X X 

Politiek
De nadruk van subjectwording in het politieke aspect van burgerschap ligt in 
het Advies van de Onderwijsraad (2003), De Memorie van Toelichting (2006) 
en het Toezichtkader van de Inspectie (2006, 2008) vooral op onderwerping. 
Burgerschapsonderwijs is in bovenstaande documenten niet gericht op het 
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onderbreken van de bestaande orde door leerlingen te stimuleren om vragen 
te stellen bij vanzelfsprekendheden. Ook is het niet gericht op het benutten 
van de vrijheid van leerlingen door hen zelf te leren denken, waardoor ze ont-
vankelijk kunnen worden voor een moreel appel dat op hen gedaan wordt. 
Het tweede advies van de Onderwijsraad (2012) doet meer recht aan de dub-
bele betekenis van het woord subject (zie 2.4), omdat de Onderwijsraad niet 
alleen onderwerping van het subject voorstaat, maar ook verschijning van 
het subject aanstipt in de zin dat ze van de leerlingen niet een, maar een eigen 
bijdrage aan de samenleving verlangt. Toch is er geen sprake van het bevorde-
ren van de uniciteit van de goede burger in het publieke domein, omdat het 
uiteindelijk niet gaat om het vormen van een eigen mening die vernieuwend 
zou werken in de samenleving en die wellicht af zou kunnen wijken van de 
algemene visie op de samenleving. De eigen bijdrage moet net als een bijdrage 
de instandhouding van de bestaande orde van de samenleving bevorderen.

De onbekende ander
Alle documenten op het niveau van de overheid noemen de relatie met de 
onbekende ander, maar de uitwerking gaat met name over de relatie met 
de bekende ander. Het is opmerkelijk dat er gestreefd wordt naar het be-
kend maken van de onbekende ander, door nadrukkelijk aan te geven dat 
leerlingen in het onderwijs kennis moeten maken met onbekende anderen. 
Daardoor staat burgerschap in de documenten niet in het teken van het ont-
wikkelen van de relatie met onbekende anderen, maar in het teken van de 
ontwikkeling van de relatie met bekende anderen. Dat wordt ook zichtbaar 
in de aandacht die de vier documenten schenken aan de ontwikkeling van 
sociale competenties van leerlingen. Ik plaats de ontwikkeling van sociale 
competenties in de relatie met de bekende ander, omdat sociale competen-
ties ingezet worden in ‘face-to-face relaties’ (zie 3.2.2). Voor de relatie met de 
onbekende ander, wat een abstracte relatie is, is het van belang om politieke 
vaardigheden te ontwikkelen. 

De aandacht voor politieke vaardigheden als discussiëren, argumenteren, 
strijden en onderhandelen is in de documenten marginaal. In de Memorie 
van Toelichting spreekt de minister bijvoorbeeld wel over het kunnen toepas-
sen van democratische spelregels, echter zonder die spelrelgels nader toe te 
lichten. Politieke waarden, zoals de waarden uit de ‘Nederlandse Grondwet’ 
en de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’, worden door de 
Onderwijsraad, de Minister en de Inspectie ook genoemd. Opvallend daarbij 
is dat geen enkele opsomming van die waarden in de verschillende docu-
menten exact dezelfde is (zie 5.2.2, 5.3.2 en 5.4.2). Ten aanzien van het vormge-
ven van de relatie met de onbekende ander zijn gelijkheid als basis en recht-
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vaardigheid als gerichtheid wel degelijk aanwezig in de documenten, maar 
ze krijgen geen expliciete uitwerking in het burgerschapsonderwijs. 

In het burgerschapsonderwijs ligt de nadruk dan ook niet op formeel-ju-
ridisch, maar op sociaal-maatschappelijk burgerschap, weliswaar binnen 
de kaders van de democratische rechtsstaat. De verklaring daarvoor is dat 
burgerschapsonderwijs gericht is op het oplossen van de problemen van 
multi-culturaliteit en het gebrek aan sociale binding in de samenleving. 
Burgerschapsonderwijs is derhalve niet gericht op het leren omgaan met 
onbekende anderen, omdat de onbekende ander juist onderdeel van het 
probleem in de samenleving is. Ook de jongeren zelf worden een probleem 
genoemd op het gebied van burgerschap, daarom moet het burgerschaps-
onderwijs, met inbegrip van sociale integratie, ervoor zorgen dat onbekende 
anderen (bijvoorbeeld immigranten) en jongeren zich aanpassen aan het 
belang van de overheid om de door de overheid geconstateerde problemen 
in de samenleving op te lossen. Ik stel daarmee vast dat burgerschapsonder-
wijs door de overheid instrumenteel wordt aangewend en niet als een doel in 
zichzelf beschouwd.  

Het publieke domein
Geen van de documenten is expliciet gericht op het realiseren van een recht-
vaardige samenleving. Wel wordt de rechtsstaat als kader gehanteerd waar-
binnen sociaal-maatschappelijk burgerschap gerealiseerd moet worden. 
Rechtvaardigheid is daardoor aanwezig in de kaders en niet in de vormge-
ving van menselijke relaties. Er is daarom in het burgerschapsonderwijs 
geen aandacht voor het belang dat jongeren leren redelijk en billijk te oorde-
len in het publieke domein (zie 3.2.2). Ook gaat het niet om het leren omgaan 
met de complexiteit van pluriformiteit en multi-culturaliteit in de samenle-
ving. Integendeel, in de documenten wordt aangedrongen op het reduceren 
van de problemen aangaande afbrokkelende sociale binding, culturele ver-
scheidenheid en individualisering. In de documenten wordt aangenomen 
dat er vroeger gemeenschappelijkheid in de samenleving kon worden ver-
ondersteld en tegenwoordig niet meer. Echter, op het niveau van de overheid 
denkt men dat het gemeenschappelijke in de samenleving weer gerealiseerd 
kan worden door de implementatie van burgerschap in het onderwijs. Voor 
de Onderwijsraad, minister en inspectie dient het gevoel van gemeenschap-
pelijkheid in de samenleving het algemeen belang en verwachten zij van 
de burgers dat zij bijdragen aan dat algemeen belang. Door dat zo te stellen 
wordt ‘ware’ participatie (zie 3.2.3) bemoeilijkt omdat burgers instrumenteel 
worden aangewend om het algemeen belang te dienen. De Onderwijsraad 
heeft het in 2003 nog wel over het ontwikkelen van een goed zelfbeeld van 
burgers en in 2012 over identiteitsontwikkeling, maar ook die beide zijn in-
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strumenteel bedoeld voor het algemene belang. De identiteitsontwikkeling 
beoogt geen transformatie van de wil, maar slechts een bijdrage aan het alge-
meen belang zoals die door de overheid is omschreven.  

Niveau van de schoolorganisatie
De duiding van de beelden van de goede burger en de ideale samenleving 
in het burgerschapsonderwijs op het niveau van de schoolorganisatie geef 
ik eerst schematisch weer in tabel 11. Daarna beschrijf ik de duiding van de 
beelden, net als op het niveau van de overheid, aan hand van de drie burger-
schapsaspecten van politiek, onbekende ander en publiek domein.  

Politiek
De nadruk in het islamitisch, reformatorisch en katholiek onderwijs ligt 
voor wat betreft het politieke aspect van burgerschap op onderwerping van 
het subject. In het protestants christelijk onderwijs ligt naast nadruk op on-
derwerping, ook nadruk op onderbreking. Het openbaar onderwijs besteedt 
aandacht aan zowel onderwerping als verschijning van het subject. Het an-
troposofisch en algemeen/neutraal bijzonder onderwijs benadrukt alle drie 
de aspecten van politiek. Ik concludeer: bij alle denominaties ligt de nadruk 
op onderwerping van het subject. Bij de drie denominaties antroposofisch, 
openbaar en algemeen/neutraal bijzonder ligt daarnaast ook nadruk op ver-
schijning van het subject en bij de antroposofische en algemeen/neutraal 
bijzondere denominaties tevens op onderbreking. Dat betekent, op basis 
van de schoolgidsen van de schoolorganisaties, dat ten aanzien van subject-
wording alleen het antroposofisch en het algemeen/neutraal bijzonder on-
derwijs in het burgerschapsonderwijs invulling geven aan de bevordering 
van de uniciteit van leerlingen.

Onbekende ander
Bij geen van de denominaties wordt leerlingen expliciet geleerd hoe ze tot 
praktische wijsheid kunnen komen ten aanzien van de relatie tot de onbe-
kende ander. De schoolorganisaties besteden weliswaar aandacht aan vor-
men van (sociale) rechtvaardigheid en gerechtigheid, maar wenden die niet 
aantoonbaar aan voor het ontwikkelen van praktische wijsheid. Die denomi-
naties, behalve het reformatorisch en islamitisch onderwijs, geven ruimte 
aan de eigen mening van de leerling, maar in de scholengidsen is niet te le-
zen hoe leerlingen worden gestimuleerd om de eigen mening tot praktische 
wijsheid te maken. Wat de ontwikkeling van politieke vaardigheden betreft 
beweren het katholiek, openbaar, islamitisch en algemeen/neutraal bijzon-
der onderwijs (en in beperkte mate ook het protestants christelijk onder-
wijs) dat ze er in het onderwijs aandacht aan besteden. Bij de andere deno-
minaties is het onduidelijk of en zo ja hoe het aandacht krijgt.
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Tabel 11: Duiding van de beelden van de goede burger en de ideale samenleving op het 
niveau van de schoolorganisatie op de burgerschapsaspecten: politiek, onbekende ander en 
publiek domein (zie tabel 2). 

POLITIEK
Subjectwording

Nadruk op 
onderwerping

Nadruk op 
onderbreking

Nadruk op 
verschijning

Ja Nee Ja Nee Ja Nee 

Reformatorisch X X X

Islamitisch X X X

Antroposofisch X X X 

Rooms-katholiek X  X   X 

Protestants 
christelijk

X  X  X 

Openbaar X X X  

Algemeen/Neutraal 
Bijzonder

X X X  

ONBEKENDE 
ANDER
Abstracte relatie

Gericht op praktische wijsheid Gericht op politieke vaardigheden

Ja Nee Ja Nee

Reformatorisch X X

Islamitisch X X 

Antroposofisch X X

Rooms-katholiek X X

Protestants 
christelijk

X X 
(Democratisch vaardigheden)

Openbaar X X

Algemeen/Neutraal 
Bijzonder

X X

PUBLIEK DOMEIN
Rechtvaardigheid 

Gericht op een recht-
vaardige samenleving

Gericht op transfor-
matie eigen belang 

naar algemeen belang

Gericht op dat 
kinderen zelf mogen 
oordelen tussen goed 

en fout

Ja Nee Ja Nee Ja Vanuit een 
kader

Reformatorisch X X X

Islamitisch X X X

Antroposofisch X X X 

Rooms-katholiek X X X 

Protestants 
christelijk

X X X

Openbaar X X X 

Algemeen/Neutraal 
Bijzonder

X X X 
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Publiek domein 
Geen enkele denominatie is expliciet gericht op het realiseren van een 
rechtvaardige samenleving. Ook is geen enkele denominatie gericht op de 
transformatie van de wil om het algemeen belang boven het eigen belang 
te plaatsen. In het openbaar onderwijs lijkt de aandacht voor het algemeen 
belang zelfs eerder omgekeerd: het algemeen belang staat ten dienste van 
het eigen belang, door de nadruk op het slagen en presteren van burgers in 
de maatschappij. Bij de overige denominaties is de aandacht voor het alge-
meen belang impliciet aanwezig, in de zin dat het algemeen belang niet ge-
schaad moet worden. Er zijn twee redenen in de data aan te wijzen om het 
gebrek aan aandacht voor de transformatie van de wil bij leerlingen in het 
burgerschapsonderwijs te verklaren. De eerste valt samen met de positieve 
verwachting dat goed burgerschap (en dus ook het algemeen belang) aange-
leerd kan worden in het onderwijs. De tweede reden is dat de meeste scholen 
willen bijdragen aan het reduceren van complexiteit in de samenleving door 
de problemen in de samenleving op te willen lossen, in plaats van leerlingen 
te laten oefenen om zich te kunnen verhouden tot complexe problemen in 
de samenleving. 

De keuzes die de leerlingen moeten maken in het publieke domein om te be-
palen of ‘iets’ goed of fout is, worden in het reformatorisch- en islamitisch 
onderwijs aangeleerd vanuit de geloofsovertuiging. Vanuit de religie wordt 
de kinderen een moreel kader aangeboden op basis waarvan ze leren te 
oordelen. In het protestants christelijk onderwijs worden de kinderen aan-
gestuurd om vanuit specifieke waarden te leren oordelen. In het openbaar, 
antroposofisch, katholiek en algemeen/neutraal bijzonder onderwijs lijkt de 
leerling zelf te mogen kiezen tussen wat hij goed of fout vindt. 

Niveau van de educatieve professional
De duiding van de beelden van de goede burger en de ideale samenleving 
in het burgerschapsonderwijs op het niveau van de educatieve professional, 
zijn schematisch samengevat in tabel 12. De duiding van alle beelden be-
schrijf ik, evenals ik deed voor de andere niveaus, aan hand van de burger-
schapsaspecten: politiek, onbekende ander en publiek domein. 

Politiek
Bij slechts drie respondenten (twee antroposofische en één katholieke) ligt 
de nadruk op alle drie de elementen van subjectwording. Bij acht respon-
denten (één katholieke, één protestants christelijke, twee openbare, één is-
lamitische en twee reformatorische), ligt de nadruk op slechts één element 
van subjectwording. Bij drie respondenten, uit het islamitisch en algemeen/
neutraal bijzonder onderwijs, ligt de nadruk op twee elementen van sub-
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Tabel 12: Duiding van de beelden van de goede burger en de ideale samenleving op 
het niveau van de educatieve professionals (respondenten I tot en met XIV) op de 
burgerschapsaspecten: politiek, onbekende ander en publiek domein (zie tabel 2).  

POLITIEK
Subjectwording

Nadruk op 
onderwerping

Nadruk op 
onderbreking

Nadruk op 
Verschijning

Reformatorisch I, II

Islamitisch III, IV III

Antroposofisch V, VI V, VI V, VI

Rooms-katholiek VII VII VII, VIII

Protestants 
christelijk

IX X

Openbaar XI, XII

Algemeen/Neutraal 
Bijzonder

XII, XIV XII, XIV

ONBEKENDE 
ANDER
Abstracte relatie

Gericht op praktische wijsheid Gericht op politieke vaardigheden

Ja Nee Ja Nee

Reformatorisch I, II I, II

Islamitisch III, IV III, IV

Antroposofisch V, VI V, VI

Rooms-katholiek VII VIII VII VIII

Protestants 
christelijk

IX, X IX, X

Openbaar XI, XII XI, XII

Algemeen/Neutraal 
Bijzonder

XIII, XIV XIII, XIV

PUBLIEK DOMEIN
Rechtvaardigheid  

Gericht op een 
rechtvaardige 
samenleving

Gericht op transformatie 
eigen belang naar alge-

meen belang

Gericht op dat 
kinderen zelf mogen 

oordelen tussen 
goed en fout

Ja Nee Ja Nee Ja Vanuit een 
kader

Reformatorisch I,II I, II I, II

Islamitisch III, IV III, IV III, IV

Antroposofisch V, VI V, VI V, VI

Rooms-katholiek VII, VIII VII, VIII VII VIII

Protestants 
christelijk

IX, X X IX IX X

Openbaar XI, XII XI, XII XI, XII

Algemeen/Neutraal 
Bijzonder

XIII, XIV XIII XIV XIII, XIV
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jectwording. Van de veertien respondenten hebben elf aandacht voor het 
subjectificatie-aspect van subjectwording door nadruk te leggen op onder-
breking en/of verschijning. De reformatorische respondenten en één isla-
mitische respondent hebben alleen oog voor het socialiserende aspect van 
subjectwording, te weten onderwerping. 

Op basis van de interviews met de educatieve professionals stel ik vast dat 
circa 20% van de respondenten het politieke aspect van burgerschap invult 
door aandacht te besteden aan alle drie elementen van subjectwording, cir-
ca 60% van de respondenten slechts aan één en circa 20 % van de responden-
ten aan twee. 

Onbekende ander
Drie van de veertien respondenten besteden in meer of mindere mate aan-
dacht aan het ontwikkelen van praktische wijsheid. Ook is bij slechts drie 
van de veertien respondenten aandacht voor het ontwikkelen van politieke 
vaardigheden. Dat betekent dat respondenten in de interviews in circa 80 % 
van de gevallen geen aandacht hebben voor het ontwikkelen van praktische 
wijsheid en voor het ontwikkelen van politieke vaardigheden. Op basis van 
deze interviews blijkt het ontwikkelen van praktische wijsheid en politieke 
vaardigheden ten aanzien van de relatie tot de ‘onbekende ander’ in het bur-
gerschapsonderwijs bij vier vijfde van de respondenten niet tot een kern-
punt van burgerschapsonderwijs te behoren.  

Publiek domein 
Geen enkele respondent is specifiek gericht op het realiseren van een recht-
vaardige samenleving. Wel is voor de twee reformatorische respondenten en 
één antroposofische respondent rechtvaardigheid een waarde die richting-
gevend is in het burgerschapsonderwijs. Van de veertien respondenten ge-
ven er tien aan dat burgerschap gericht dient te zijn op het algemeen belang, 
wat echter niet altijd betekent dat ze aandacht besteden aan de transforma-
tie van het eigen belang naar het algemeen belang. De overige vier respon-
denten hebben vooral de individuele ontwikkeling van de leerling op het 
oog en niet zozeer het algemeen belang van de samenleving. Echter gezien 
het gegeven dat elf van de veertien respondenten aangeeft dat de goede bur-
ger vanwege de ‘aard van de mens’ moeilijk te vormen is, veronderstel ik dat 
er in het burgerschapsonderwijs wel aandacht zal zijn voor de transformatie 
van de wil, maar dat is in de interviews nergens expliciet verwoord. Wat het 
maken van eigen keuzes betreft, vinden acht van de veertien respondenten 
het belangrijk dat leerlingen zelf kiezen wat ze goed en fout achten. Van de 
zes respondenten voor wie dat niet geldt, zijn er vijf (één protestants christe-
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lijke, twee reformatorische en twee islamitische) die de leerlingen religieuze 
normen en waarden aanbieden om van daaruit te oordelen. 

Conclusie duiding van de beelden vanuit de theorie van normatieve pro-
fessionalisering en goed burgerschapsonderwijs
In het burgerschapsaspect ‘politiek’ ligt de nadruk op het niveau van de over-
heid op het socialisatiedoel van het onderwijs en niet op het subjectificatie-
doel, alhoewel de Onderwijsraad in haar advies uit 2012 wel aandacht heeft 
voor de identiteitsontwikkeling van leerlingen. Op het niveau van de school-
organisaties is dat bij ruim 40% (drie van de zeven denominaties) en op het 
niveau van de educatieve professionals is dat bij ruim 20% (drie van de veer-
tien respondenten) het geval. Op het niveau van de schoolorganisatie en de 
educatieve professional heeft respectievelijk circa 60% (vier van de zeven) en 
circa 30% (vier van de veertien) naast aandacht voor socialisatie ook meer of 
minder aandacht voor subjectificatie. Op het niveau van de educatieve pro-
fessionals heeft 50% (zeven van de veertien respondenten) alleen aandacht 
voor een of meerdere elementen van subjectificatie. 

Ten aanzien van het vormgeven van de relatie met ‘de onbekende ander’ ligt 
de nadruk op het niveau van de overheid op het vormgeven van de relatie tot 
bekende anderen. De relatie met de onbekende ander wordt op het niveau 
van de overheid wel genoemd, maar die abstracte relatie wordt niet uitge-
werkt in de visie op burgerschapsonderwijs, omdat de aandacht primair 
uitgaat naar het bekend maken van de onbekende ander (een face-to-face re-
latie). Daarom gaat op het niveau van de overheid de aandacht uit naar het 
ontwikkelen van sociale competenties en het ontwikkelen van het zelfbeeld 
van leerlingen en niet naar het ontwikkelen van praktische wijsheid. Wel 
wordt er in twee van de vier documenten aandacht besteed aan politieke 
vaardigheden. Wat voor het niveau van de overheid geldt, geldt grotendeels 
ook voor het niveau van de schoolorganisatie, behalve dat er bij ruim 70% 
(vijf van de zeven) van de denominaties ook expliciet aandacht is voor de 
ontwikkeling van politieke vaardigheden. Op het niveau van de educatieve 
professional is dat percentage lager. Daar zegt ruim 20% (drie van de veertien) 
aandacht te schenken politieke vaardigheden. Op het niveau van de educatie-
ve professional besteedt ruim 20% (drie van de veertien) expliciet aandacht 
aan de ontwikkeling van praktische wijsheid bij leerlingen. 

Op geen van de drie niveaus wordt genoemd dat burgerschap in onderwijs 
gericht is op het realiseren van een rechtvaardige samenleving (zie hoofd-
stuk 5, 6 en 7). Wel wordt op het niveau van de overheid gezegd dat burger-
schap in het onderwijs gegeven moet worden binnen de kaders van de demo-
cratische rechtsstaat. In het burgerschapsonderwijs is de focus echter niet op 
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de democratische rechtsstaat, omdat niet het politiek-juridisch burgerschap 
centraal staat, maar het sociaal-maatschappelijk burgerschap. De keuze voor 
sociaal maatschappelijk burgerschap is gemaakt op basis van de verwachting 
dat aandacht voor dat type burgerschap zal bijdragen aan het oplossen van 
de problemen in de samenleving. De democratische rechtsstaat is voor de 
andere niveaus ook geen motief om leerlingen te leren rechtvaardig te oor-
delen over wat goed of fout is in de samenleving. Het leren oordelen gebeurt 
op basis van dit onderzoek door het aanbieden van een (religieus) moreel 
kader, door het aanbieden van specifieke waarden of door de leerlingen hun 
mening te laten uiten over wat ze zelf goed of fout vinden. 

8.3. PLEIDOOI VOOR VIRTUOOS BURGERSCHAP

Voor ik onderzoeksvraag 3 beantwoord, wil ik op deze plaats eerst antwoord 
geven op de vraag wat goed burgerschap is op basis van dit onderzoek. 

Ik stelde in hoofdstuk 3 dat goed burgerschap geformuleerd wordt op basis 
van een visie op rechtvaardigheid in het publieke domein en op de vormge-
ving van de relatie met onbekende anderen op basis van principes. Onderdeel 
van die visie is dat een goede burger zich moet kunnen onderwerpen aan de 
regels van de samenleving, maar dat hij die ook kritisch moet kunnen onder-
breken door de regels te bevragen. Verder is een onderdeel van die visie dat 
goed burgerschap geen status is, maar een gebeurtenis, omdat de goede bur-
ger pas verschijnt wanneer hij ingaat op een appel in de samenleving. 

Voorgaande houdt in dat in de vormgeving van goed burgerschapsonderwijs 
ervan uit moet worden gegaan dat goed burgerschap niet kan worden aange-
leerd, want goed burgerschap moet iedere keer opnieuw ‘gebeuren’ (zie 3.4). 
Wel kan in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs kennis als 
voorwaarde voor goed burgerschap worden aangeboden, zodat leerlingen 
de (universele) regels en wettelijke kaders leren kennen waarbinnen ze zich 
in het publieke domein bewegen. Ook moeten hen verhalen uit de cultuur 
worden aangeboden, omdat leerlingen daardoor zichzelf en anderen leren 
begrijpen, waardoor ze vervolgens in staat zijn hun leven te ordenen. Verder 
dienen de verhalen als oefeningen in praktische wijsheid die leerlingen in 
staat stellen het gebied van goed en kwaad te verkennen, omdat verhalen 
nooit ethisch neutraal zijn (zie 3.2.3). 

Kennis en vaardigheden leiden zoals gezegd nog niet tot goed burgerschap, 
omdat dat afhankelijk is van de situatie waarin het kan ‘gebeuren’. Goed 
burgerschapsonderwijs valt niet samen met een pakket kennis en vaardig-

Blaauwendraad 17x24 vs3.indd   220 29-01-18   14:27



221

heden, omdat de praktische wijsheid, die vereist is om in situaties die zich 
aandienen te kunnen oordelen, virtuositeit van een persoon veronderstelt. 
Praktische wijsheid kan daarom niet als een concept worden aangeleerd, 
omdat ‘het goede’ in iedere situatie een andere afweging vergt. Goed burger-
schapsonderwijs gaat daarom over virtuositeit en is daarmee een kunst en 
geen wetenschap. Een waar kunstenaar is immers een virtuoos; iemand die 
kan spelen met de kennis en vaardigheden die hij bezit (zie 3.3).

De visies op goed burgerschap, die Leenders, Veugelers en De Bas als typolo-
gieën onderscheiden (zie 3.1), wil ik daarom aanvullen met de typologie van 
‘virtuoos burgerschap’ (Blaauwendraad, 2016), omdat dit een visie op burger-
schap is met nadrukkelijke aandacht voor het ontwikkelen van praktische 
wijsheid die nodig is om de uniciteit van leerlingen te bevorderen (zie 3.3). 

In de visie van virtuoos burgerschap beschikt een burger over kennis en vaar-
digheden om te participeren in het publieke domein en om de relatie met 
onbekende anderen vorm te geven (zie 3.3 en 3.4). Deze kennis en vaardighe-
den maken een burger echter nog geen virtuoze burger. Het onderwijs kan 
namelijk geen virtuoze burgers ‘maken’, omdat een virtuoze burger alleen 
‘gebeurt’ in situaties waarin er in het publieke domein een moreel appel op 
hem wordt gedaan. Virtuoos burgerschap vraagt dus in iedere situatie om 
een specifieke afweging, waardoor er geen blauwdruk bestaat voor goed bur-
gerschap. In het onderwijs moet daarom aandacht zijn voor alle deelaspec-
ten van subjectwording: onderwerping, onderbreking en verschijning om 
de uniciteit van de leerlingen te bevorderen. Dan zullen leerlingen in staat 
zijn in iedere situatie een specifieke afweging te maken (zie 3.2.3). Deze drie 
- onderwerping, onderbreking en verschijning - moeten in een goede verhou-
ding tot elkaar staan, met de kanttekening dat onderbreking en verschijning 
belangrijker zijn dan onderwerping, omdat technische kennis en vaardighe-
den onderschikt zijn aan praktische wijsheid en ethisch streven (zie 3.2.2).

Virtuoos burgerschap vormt daarmee een aparte benadering op burgerschap 
in het onderwijs, omdat virtuoos burgerschap niet de ontwikkeling van een 
specifiek soort burger op het oog heeft, maar de vorming van leerlingen door 
middel van een deugdenbenadering (zie 3.4). Virtuoos burgerschap onder-
scheidt zich daardoor op drie punten van individualistisch, aanpassingsge-
richt, kritisch-democratisch en bezield burgerschap (zie 3.1). 

Ten eerste door burgerschap te zien als het ontwikkelen van een abstracte 
relatie tot de onbekende ander. Deze abstracte relatie onderscheidt zich na-
drukkelijk van de relatie tot de face-to-face-relatie met de bekende ander. In 
de abstracte relatie tot de onbekende ander ligt de nadruk op de afweging 
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van de principes gelijkheid en rechtvaardigheid en niet op de balans tussen 
de waarden zorgzaamheid en respect, omdat die gelden in een wederkerige 
relatie van bekende anderen (zie tabel 14). 

Virtuoos onderwijs onderscheidt zich ten tweede door het ontwikkelen van 
praktische wijsheid centraal te stellen. De ontwikkeling van denken en oor-
delen wordt daarmee dominant in het nadenken over goed burgerschap. De 
specifieke inhouden die leerlingen nodig hebben om goed te kunnen oor-
delen, zijn kennis van - universele - regels en wetten zodat zij in elke situatie 
door middel van een ethisch beraad tot praktische wijsheid kunnen komen 
(zie tabel 1 en 14). Dat bevordert de uniciteit van leerlingen, zodat ze kun-
nen verschijnen in situaties in het publieke domein waarin een appel op hen 
wordt gedaan.

Ten derde onderscheidt virtuoos burgerschapsonderwijs zich door belang te 
hechten aan ‘ware’ participatie (zie 3.2.3): ‘allen moeten volledig weet hebben 
van het gemeenschappelijk doel en allen moeten er een belang in hebben’. 
Dat betekent dat virtuoos burgerschap sterk hecht aan een evenwichtige ba-
lans in het burgerschapsonderwijs tussen de onderwijsdoelen kwalificatie, 
socialisatie en subjectificatie (zie 2.4 en 3.3), zodat leerlingen kennis over de 
maatschappij verkrijgen en daar hun eigen belang en betekenis aan kunnen 
verbinden. 

Bovenstaande drie punten leiden tot een specifieke visie op de subjectwor-
ding van leerlingen in het burgerschapsonderwijs. Om aan te tonen waarin 
virtuoos burgerschap verschilt van het aanpassingsgericht, individualistisch, 
kritisch-democratisch en bezield burgerschap, vergelijk ik de typologieën 
van de visies op burgerschap in het onderwijs in tabel 13 op de drie aspecten 
van subjectwording – onderwerping, onderbreking, verschijning - in het on-
derwijs. In de tabel vermeld ik tevens in de onderste rij hoe de ontwikkeling 
van waarden, als onderdeel van het normatieve kader van leerlingen, aan-
dacht krijgt binnen de verschillende visies.  

Een pleidooi voor virtuoos burgerschap acht ik om vier redenen noodzakelijk.

Ten eerste draagt virtuoos burgerschap bij aan humaniteit en zingeving in de 
samenleving (zie 2.1 en 2.2). In de visie van virtuoos burgerschap moet ieder 
mens kunnen verschijnen in het publieke domein, omdat hij onvoorwaar-
delijk het recht heeft te bestaan en zich als zodanig kenbaar te maken (zie 
Levinas in 3.2). Dat betekent dat virtuoos burgerschap ruimte biedt voor de 
nataliteit van de mens, het vermogen iets nieuws toe te voegen (zie Arendt in 
3.4). ‘Mens-wording’ is in de visie van virtuoos burgerschap daarom van exis-
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tentieel belang. Ik beschouw de ontwikkeling van de mens tot burger als de 
derde fase van mens-wording waaraan het onderwijs aandacht moet beste-
den. Een mens moet zich namelijk leren verhouden tot zichzelf (ego), tot de 
mensen om hem heen (sociaal), maar ook tot de rest van de mensheid (bur-
ger). De persoonsvorming van de mens tot burger ontstijgt daardoor het 
niveau van de ontwikkeling van het ‘ego’ en van het ‘sociale’ (zie tabel 14). 
Daarom gaat virtuoos burgerschap niet over het ontwikkelen van een goed 
zelfbeeld, sociale competenties of empathie, maar ontstijgt zij dit alles door 
het ontwikkelen van een abstracte relatie met de onbekende ander. In die ab-
stracte relatie staan kennis van wetten en principes, politieke vaardigheden 
en visiteren centraal (zie 3.2.2). Burgerschap in het onderwijs moet daarom 
niet gelijkgesteld worden aan de ontwikkeling van respect en zorgzaamheid 
(zie 1.1 en 3.2.2), maar moet zich verhouden tot de principes van gelijkwaar-
digheid en rechtvaardigheid om te voorkomen dat de onbekende ander in-
stinctief als vijand benaderd wordt (zie 3.2.2).

Tabel 13: Vergelijking van de typologieën van goed burgerschap in het onderwijs op de drie 
aspecten van subjectwording.

Typologieën van 
visies op burger-
schap  

Aanpassings-
gericht 
burgerschap

Individualistisch 
burgerschap

Kritisch-
democratisch 
burgerschap

Bezield 
burgerschap

Virtuoos 
burgerschap

Subjectwording 

Onderwerping

(Socialisatie)

Zeer 
belangrijk

Minder belangrijk Zeer belangrijk Minder 
belangrijk

Zeer belangrijk

Onderbreking 

(Kritische vragen 
stellen)

Niet 
belangrijk

Zeer  belangrijk Belangrijk Belangrijk Zeer belangrijk

Verschijnen

(vrij en verant-
woordelijk hande-
len bij appel)

Belangrijk Minder belangrijk Belangrijk Zeer 
belangrijk

Zeer belangrijk

Normatief kader

 Ontwikkeling van 
waarden   

Waarden-
overdracht

Waarden-  
communicatie

Waardenvorming
                

(door waarden-
overdracht en 
waardencommu-
nicatie)

Waarden-  
gedrevenheid 

(op grond van 
inclusiviteit 
en levens-
beschouwing)

Situationele 
waarden- afweging

(op grond van de 
vragen: 1) Wat wil 
ik?,  2) Wat moet 
ik?, 3) Wat vind ik?)
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Hiermee wil ik niet zeggen dat een goed zelfbeeld, sociale vaardigheden en 
respectvol zijn niet ook belangrijk zijn in het onderwijs. Integendeel, ze zijn 
zelfs noodzakelijk voor goed burgerschap, maar dan als voorwaarde. Zoals 
bijvoorbeeld in een functieprofiel van een directeur niet staat dat hij moet 
kunnen typen om zijn werk te kunnen doen, omdat dat als voorwaardelijk 
verondersteld wordt, zo zijn zelfachting, autonomie, vastberadenheid, zorg-
zaamheid, respect, beschikbaarheid en sociale vaardigheden voorwaardelijk 
voor goed burgerschap. 

Tabel 14: Drie fasen van de ontwikkeling mens-wording in relatie tot het ethisch beraad van 
Ricoeur (zie 3.3) en de typologieën van goed burgerschap in het onderwijs.

FASEN MENS- 
WORDING

ETHISCH BERAAD VAN RICOEUR TYPOLOGIEËN GOED 
BURGERSCHAP

Relaties Doelen/waar-
den
HET GOEDE

Regels/normen

HET JUISTE

Praktische 
wijsheid
HET WIJZE

Ontwikkeling 
persoons- 
vorming 

Ontwikkeling 
van de relatie 
met:

Antwoord kun-
nen geven op 
de vraag: Wat 
wil ik?

Antwoord kun-
nen geven op 
de vraag: Wat 
moet ik?

Antwoord kun-
nen geven op 
de vraag: Wat 
vind ik?

Visies op goed burger-
schap 

Ego Het zelf Zelfachting Autonomie Vastberaden- 
heid 

Individualistisch 

Sociaal De bekende 
ander

Zorgzaamheid Respect Beschikbaar- 
heid

Aangepast, Kritisch-
democratisch en 
Bezield

Burger De onbekende 
ander

Gelijkwaardig- 
heid 

Rechtvaardig- 
heid 

Redelijk- 
heid 

Virtuoos

De tweede reden waarom ik een pleidooi voor virtuoos burgerschap in het 
onderwijs wil voeren, is vanwege de nadruk op het belang van praktische 
wijsheid. Leerlingen hebben ruimte nodig om te oefenen in praktische wijs-
heid, zodat ze een praktisch wijs mens (phronimos) kunnen worden. In de 
visie van virtuoos burgerschap moet de school daarom als een vrije ruimte, 
een scholè, worden beschouwd. In deze vrije ruimte moeten leerlingen hun 
mening kunnen slijpen aan die van anderen en aan universele regels zodat ze 
burgerschapsonderwijs ervaren als een slijpsteen van de geest. 

De vrije ruimte moet het voor leerlingen ook mogelijk maken de plek der 
moeite te betreden, zodat ze zichzelf beter leren kennen, omdat normen en 
waarden doorgaans pas expliciet worden wanneer ze worden aangetast (zie 
2.4). Ik pleit daarom voor leraren die overtuiging en moed hebben om de 
plek der moeite te betreden. Leraren hebben overtuiging nodig om de plek 
der moeite te zien als dé plek waar geleerd kan worden in het onderwijs, waar 
jongeren hun existentiële waarden en normen leren te verwoorden en die in 
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het licht te houden van externe eisen en ontwikkelingen. Zo doende worden 
vanzelfsprekendheden (zie 2.2) doorbroken, hetgeen voorkómt dat het on-
derwijs enkel een plaats is van sociale reproductie (zie 3.2.3). Leraren hebben 
ook de overtuiging nodig dat pluraliteit een voorwaarde is om de geest te slij-
pen, zodat ze op de plek der moeite de verschillen in meningen niet willen 
oplossen, maar juist willen laten bestaan (zie 3.2.1). Leraren hebben moed no-
dig om het uit te kunnen houden in situaties die indruisen tegen hun eigen 
existentiële waarden en normen. Deze moed zorgt ervoor dat er ruimte kan 
worden gemaakt voor het omarmen van de complexiteit van de werkelijk-
heid, vanuit het besef dat de mens onderdeel is van die complexiteit (zie ook 
punt 3 hierna). 

Het bevorderen van praktische wijsheid in het onderwijs verwijst naar een 
ontwikkeling van virtuositeit van leerlingen, zodat ze in staat zijn in elke si-
tuatie wijs te oordelen en te handelen. Jongeren moeten daarom in het on-
derwijs de kans krijgen om te oefenen in het vellen van oordelen. Dat kunnen 
ze niet leren uit een boek, maar alleen door het zelf te doen (zie 3.4). De plek 
der moeite is in de visie van virtuoos burgerschap daarvoor bij uitstek een 
gelegenheid. Op die manier ontstaat er binnen het onderwijs ruimte voor 
subjectificatie.  

Het is ook belangrijk dat jongeren kennis en vaardigheden aangereikt krij-
gen ten aanzien van het publieke domein en de omgang met onbekende 
anderen om praktische wijsheid te ontwikkelen. Leerlingen moeten, om vol-
waardig te kunnen participeren in de samenleving met inachtneming van 
hun eigen belang, zich bewust zijn van het gezamenlijke doel en de verschil-
lende belangen in de samenleving. Zonder die kennis en vaardigheden zul-
len leerlingen niet in staat zijn zich te verhouden tot onbekende anderen en 
de instituties van de maatschappij, waardoor ze niet in staat zullen zijn om 
goede oordelen te vellen. 

De derde reden voor virtuoos burgerschap in het onderwijs betreft de plu-
riformiteit in de samenleving. Virtuoos burgerschap is een visie op burger-
schap die de pluriformiteit wil laten bestaan. In de visie van virtuoos burger-
schap gaat het er niet om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Daardoor 
houdt virtuoos burgerschap een zeker risico in. Het risico bestaat er bijvoor-
beeld in dat de visie van leerlingen niet overeenkomt met waarden van de le-
raar. Die kunnen zelfs lijnrecht tegenover elkaar staan. Ik denk aan voorbeel-
den van discussies in de samenleving of Zwarte Piet nu wel of niet racistisch 
is; of vluchtelingen wel of niet in Nederland moeten worden opgevangen; of 
de toename van de Islam in Europa nu wel of niet bijdraagt aan de kans op 
terroristische aanslagen; of controversiële cartoons nu wel of niet moeten 
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mogen; of homoseksuelen wel of niet kunnen zoenen op straat. De discussies 
over deze onderwerpen zijn geen kabbelende koffiepraatjes, maar brengen 
zaken op spanning; deze discussies bevinden zich op de plekken der moeite 
van een pluriforme samenleving. 

Discussies naar aanleiding van de pluriformiteit in de samenleving moeten 
om drie redenen worden gevoerd in het onderwijs. Ten eerste leren jongeren 
zichzelf in die discussies kennen, omdat ze zich daardoor bewust worden van 
hun morele kader en de invloed van hun biografie. Ten tweede omdat jonge-
ren zelf ook onderdeel van de pluriformiteit in de samenleving zijn. In het 
voeren van discussies leren ze hun vrijheid te benutten, omdat pluraliteit de 
conditie van hun menszijn betekent (zie Arendt in 3.2.3). In de discussies le-
ren zij de ander als uniek persoon te beschouwen (en daardoor ook zichzelf) 
en niet als iemand die hetzelfde is als hijzelf. Wanneer er een uniforme sa-
menleving wordt gewenst, wordt de ander in wezen zijn vrijheid ontnomen, 
doordat hij niet als uniek persoon wordt beschouwd. Dat heeft tot gevolg dat 
de mens zichzelf de vrijheid tot handelen ontneemt. Ten derde maakt de plu-
raliteit in de samenleving het mogelijk om in elke situatie te kiezen voor het 
scheppen van een gezamenlijke wereld, die niet gebaseerd hoeft te zijn op 
een eenduidige visie, maar op een pluriforme visie waardoor ieder zijn vrij-
heid houdt om te handelen. 

De vierde reden voor virtuoos burgerschap in het onderwijs volgt uit de be-
vindingen van de eerste twee onderzoeksvragen. Uit het empirisch onder-
zoek blijkt dat de typologieën aanpassingsgericht, individualistisch, kritisch-
democratisch en bezield burgerschap niet de lading dekken van de praktijk 
van het onderwijs. Met het ontwikkelen van een nieuwe typologie van een 
visie op burgerschap in het onderwijs, namelijk virtuoos burgerschap, doe ik 
de schoolorganisaties (zie 6.4.5 en 6.8.5) en de educatieve professionals (zie 
7.4.5 en 7.5.5) recht die de uniciteit van leerlingen beogen te bevorderen in 
het burgerschapsonderwijs. 

8.4. AANBEVELINGEN AAN HET OPLEIDINGSKADER OP BASIS 
VAN DE THEORIE EN DE BEVINDINGEN VAN DE EERSTE TWEE 
ONDERZOEKSVRAGEN

In deze paragraaf beantwoord ik de derde onderzoeksvraag ‘Welke aanbeve-
lingen kunnen aan educatieve professionals worden gedaan op basis van het 
in hoofdstuk twee en drie beschreven theoretisch kader en de bevindingen 
van het empirisch onderzoek?’. Ik geef drie aanbevelingen op basis van de 
vier transformaties om normatief professioneel handelen onderdeel te la-
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ten zijn van de onderwijspraktijk (zie 2.5), zodat burgerschapsonderwijs een 
bijdrage kan leveren aan de bevordering van de uniciteit van leerlingen (zie 
2.1). 

De bevindingen van de eerste twee onderzoeksvragen leren dat op het ni-
veau van de overheid de bevordering van de uniciteit van leerlingen in het 
burgerschapsonderwijs geen aandacht krijgt. Op het niveau van de school-
organisatie dragen slechts twee van zeven denominaties bewust bij aan de 
uniciteit van leerlingen (zie 6.4.5 en 6.8.5). Op het niveau van de educatieve 
professionals krijgt de bevordering van de uniciteit van leerlingen in het 
burgerschapsonderwijs bij slechts drie van de veertien respondenten pro-
minent aandacht (zie 7.4.5 en 7.5.5). Daarom zijn mijn aanbevelingen erop 
gericht dat toekomstige leraren in het burgerschapsonderwijs de uniciteit 
van leerlingen kunnen bevorderen op basis van de visie van virtuoos burger-
schap. Een lerarenopleiding is dan niet slechts een omgeving waar leeracti-
viteiten plaatsvinden, maar is tevens een omgeving waar ruimte gemaakt 
wordt voor het gesprek over existentiële normen en waarden (Wardekker, 
Miedema & de Bekker-Ketelaars, 1998; Ten Dam, Veugelers, Wardekker & 
Miedema, 2004; Ter Avest en Miedema, 2010).

Aanbeveling 1: 
Betreed de plek der moeite in burgerschapsonderwijs (zie 2.5-1).

De bevindingen van de eerste twee onderzoeken laten zien dat in het burger-
schapsonderwijs niet de plek der moeite wordt betreden, maar dat gepoogd 
wordt de plek der moeite ‘op te lossen’. De plek der moeite in het burger-
schapsonderwijs, heeft betrekking op het accepteren van complexiteit in de 
samenleving. Complexiteit beoogt men in het burgerschapsonderwijs juist 
eerder te reduceren, dan te duiden als een plek der moeite waar nieuwe in-
zichten en mogelijkheden te vinden zijn. Wil het burgerschapsonderwijs 
echter een bijdrage leveren aan de bevordering van de uniciteit van een leer-
ling dan moeten de leraren de plek der moeite betreden, omdat een leer-
ling bij uitstek daar kan oefenen in praktische wijsheid. Wanneer de leraren 
dat doen, kan burgerschapsonderwijs zich afspelen op het grensvlak van 
goed en fout, waardoor een leerling de mogelijkheid en ruimte krijgt om te 
oefenen in het vellen van oordelen aangaande publieke zaken. Zo kan een 
leerling zich ontwikkelen tot een ‘waarlijk mens’ die zijn burgerrechten en 
–plichten verstaat en niet tot een idiotès die alleen maar over persoonlijke 
zaken kan praten (zie 3.2.1). 
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De complexiteit in de samenleving wordt als een plek der moeite ervaren, 
omdat de vragen die daaruit voortkomen niet eenvoudig beantwoord kun-
nen worden. Het zijn trage vragen, die collectieve en wel afgewogen ant-
woorden vragen. Virtuoos burgerschap vraagt daarom om ontwikkelde per-
sonen die 1) niet het eigen belang voorop stellen, maar het algemeen belang; 
2) niet afgaan op gevoel, maar redelijke afwegingen willen maken op basis 
van gelijkheid en rechtvaardigheid en 3) niet meegaan in de opinie van de 
massa, maar zelf stelling durven nemen en in actie komen (zie tabel 3 in 3.4). 
Om deze ontwikkeling van toekomstige leraren mogelijk te maken dienen 
ze tijdens hun opleiding een visie te ontwikkelen op goed burgerschap aan 
de hand van de volgende aspecten:
• de betekenis van rechtvaardigheid in het publieke domein (zie 3.2.1); 
• de hoedanigheid van principes en vaardigheden in de relatie met onbe-

kende anderen (zie 3.2.2);
• de aard van subjectwording in het politiek handelen (zie 3.2.3).
  

Aanbeveling 2: 
Maak ruimte voor het bevorderen van uniciteit (zie 2.5-2 en 2.5-4).

Om als educatieve professional aanbeveling 1 uit te kunnen voeren zal de op-
leiding ruimte moeten maken om de uniciteit van de toekomstige leraren te 
bevorderen, zodat ze weten en ervaren hoe ze die ruimte aan ‘hun’ leerlingen 
kunnen bieden. Het bieden van een dergelijke ruimte is voor de toekomstige 
leraren tevens een goede oefening om later in de schoolorganisatie waar ze 
werken een bijdrage te leveren aan het expliciteren van de schoolethos. De 
ruimte die de opleiding daarvoor moet maken, dient een vrije ruimte (een 
scholè) zijn, waar toekomstige leraren in vrijheid met anderen kunnen den-
ken en spreken over de rol van de mens in de wereld, als individu en als col-
lectief. In die vrije ruimte leren ze hun eigen visie op goed burgerschap in 
gesprek te brengen met en te slijpen aan die van anderen (zie 3.2.1). 

In de vrije ruimte van burgerschapsonderwijs:
• mag er geëxperimenteerd worden met afwijkende gedachten, zodat con-

sequenties verkend kunnen worden (bijvoorbeeld experimenteren met 
de gedachte om de democratie af te schaffen).

• laten lerarenopleiders toekomstige leraren oefenen in vrijheid door 
voortdurend hun redeneringen te onderbreken door hen te bevragen op 
hun ideeën en op de mogelijke consequenties van hun ideeën (zie 3.2.3). 
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Aanbeveling 3: 
Besteed evenwichtig aandacht aan kwalificatie, socialisatie en subjecti-
ficatie in het burgerschapsonderwijs (zie 2.5-3).

Om aanbeveling 1 verder goed uit te kunnen voeren is het nodig dat in het 
burgerschap evenwichtig aandacht wordt besteed aan kwalificatie, socia-
lisatie en subjectificatie, zodat toekomstige leraren alle ‘ingrediënten’ aan-
gereikt krijgen om tot praktische wijsheid te komen in een specifieke situ-
atie waarin er sprake is van een appel. Het educatieve opleidingskader moet 
daarvoor:

• kwalificatie in het teken zetten van:
 - kennis van wettelijke kaders en universele verdragen (zoals bijvoor-

beeld ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’), zodat toe-
komstige leraren in het vellen van oordelen kunnen bepalen wat for-
meel afgesproken is als het ‘juiste’ om te doen (zie tabel 1 in 3.2.2).

 - kennis van maatschappelijke systemen, zodat ‘ware participatie’ mo-
gelijk is (zie 3.2.3). 

 - het ontwikkelen van vaardigheden om met anderen in gesprek te 
gaan op de plek der moeite, zoals bijvoorbeeld de vaardigheden om 
een moreel beraad en een socratisch gesprek te leiden.

• socialisatie in het teken zetten van:
 - de verhalen uit de cultuur en historie om die als gedachtenexperi-

menten van goed en fout te gebruiken (zie 3.2.3). 
 - het bespreken van het nieuws.
 - de norm van de wetten en regels in het land, zodat de ruimte en vrij-

heid van het speelveld van de samenleving kan worden verkend en be-
nut (zie 3.2.3).

 - studenten laten oefenen met visiteren om onbekende anderen als ge-
lijkwaardig te kunnen beschouwen (zie 3.2.2).

• subjectificatie in het teken zetten van:
 - het ontwikkelen van het oordeelsvermogen van toekomstige leraren, 

zodat zij hun eigen mening tegen het licht kunnen houden van wat 
collectief officieel is afgesproken (het juiste) om tot een redelijke af-
weging te komen door het stellen van de volgende vragen: wat wil ik 
(gericht op het goede)?, wat moet ik (gericht op het universeel juis-
te)? en wat vind ik (gericht op praktische wijsheid)? (zie tabel 1 en 14). 

 - de kunst van onderbreking, zodat toekomstige leraren bij vanzelfspre-
kendheden vragen leren stellen om te oefenen in hun vrijheid. 
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8.5. REFLECTIE EN DISCUSSIE 

In deze paragraaf reflecteer ik op het onderzoek en stel ik een aantal punten 
ter discussie. Ik begin met het benoemen van de sterkte en de zwakte van het 
onderzoek. Vervolgens blik ik terug op de kernthema’s van het onderzoek: 
de goede burger, de ideale samenleving, normatieve professionalisering en 
goed burgerschapsonderwijs. Ik beschrijf mijn vragen die in de loop van het 
onderzoek zijn gerezen als discussiepunten en onderwerpen voor vervolg-
onderzoek. Ik sluit af met een blik op de toekomst. 

8.5.1. Sterkte en zwakte van het onderzoek

De sterkte van dit onderzoek ligt ten eerste in de analyse en duiding van 
de beelden van de goede burger en de ideale samenleving in het onderwijs 
op de verschillende aggregatieniveaus. Deze beelden geven inzicht in de 
diversiteit aan visies op burgerschap die er op na worden gehouden in het 
onderwijsveld. 

Ten tweede is de sterkte van dit onderzoek dat er vanuit het theoretisch deel 
van dit onderzoek een visie op goed burgerschap in het onderwijs is ont-
staan vanuit de theorie van normatieve professionalisering. Deze visie sluit 
aan bij scholen en educatieve professionals die met burgerschapsonderwijs 
de uniciteit van kinderen willen bevorderen. Ook sluit het aan bij de wens 
van het onderwijs om bildung in het curriculum te borgen. 

Ten derde wil ik de interactie tussen theorie, methodologie en data-analyse 
als sterk punt noemen. Deze interactie levert meer op dan de som der de-
len (Montesano Montessori, Schuman en De Lange, 2012). Het onderzoek 
toont aan dat de theorie van normatieve professionalisering en goed burger-
schapsonderwijs in combinatie met de bevindingen uit de empirie handvat-
ten en inzichten bieden voor het onderwijs om in co-creatie de kwaliteit van 
goed burgerschapsonderwijs te bepalen. 

Het onderzoek bevat ook enkele zwaktes. Zo zijn de data van het empirisch 
onderzoek voornamelijk verkregen uit de middelgrote stad Gouda. De uit-
komsten van het empirisch onderzoek zouden in een vervolgonderzoek ver-
geleken moeten worden met andere steden om de generaliseerbaarheid van 
de data vast te kunnen stellen. 

Een ander punt van zwakte is dat de data uit het empirisch onderzoek zijn 
geclusterd op basis van denominaties. Hoewel deze keuze bewust is gemaakt 
vanwege de opdracht van de overheid om burgerschap in het onderwijs 
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vorm te geven aan de hand van een levensbeschouwelijke visie en/of pedago-
gische visie, hoeft het nog niet zo te zijn dat alle openbare scholen dezelfde 
visie hebben op burgerschap. Ook dat zou in een vervolgstudie nader kun-
nen worden geëxpliciteerd. 

Een andere zwakte van het onderzoek is dat de selectie van de data voor het 
empirisch onderzoek een momentopname is. In die zin is de houdbaarheid 
van het empirische gedeelte gebonden aan een specifiek tijdsbestek. Het 
onderzoek naar de beelden van de goede burger en de ideale samenleving 
in het onderwijs is ook beperkt, omdat het niet is ingebed in een bredere, 
bijvoorbeeld historische en Europese context. Het is een keuze geweest om 
die contexten niet mee te nemen, omdat zij uiteindelijk geen bijdrage zou-
den leveren aan het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Wanneer dit 
onderzoek in een bredere context zou worden ingebed, zouden er meer be-
tekenissen toegevoegd kunnen worden aan de geselecteerde data, wat een 
bijdrage zou zijn aan het verdere wetenschappelijke debat. 

Tot slot ligt de zwakte van dit onderzoek in een beperkte empirische basis. 
Op het niveau van de overheid zijn 4 documenten onderzocht, op het ni-
veau van de schoolorganisaties zijn er 22 schoolgidsen uit slechts 1 plaats in 
Nederland onderzocht en is de conclusie op het niveau van de educatieve 
professionals gebaseerd op 14 interviews. Deze beperkte empirische basis 
heeft tot gevolg dat er geen generaliserende uitspraken kunnen worden ge-
daan omdat 1) niet alle scholen in Nederland zijn onderzocht en 2) het on-
derzoek in een specifieke periode heeft plaatsgevonden, waardoor actuele 
ontwikkelingen niet zijn meegenomen. 

8.5.2. De goede burger

Aan het eind gekomen van het onderzoek naar verschillende beelden van 
‘de goede burger’ in het onderwijs wil ik reflecteren op 1) het bestuderen van 
virtuositeit van anderen, 2) handvatten voor goed burgerschap in relatie tot 
de geesteswetenschappen, 3) ontzuiling en identiteit en 4) het articuleren 
van een visie op goed burgerschap.

Virtuositeit bestuderen van anderen
Biesta (2011b, 2015) pleit ervoor dat leerlingen de virtuositeit van anderen 
kunnen observeren en bestuderen, omdat op die manier ondervonden kan 
worden hoe virtuositeit belichaamd is geraakt in de ander. Virtuositeit is na-
melijk iets dat met de tijd verinnerlijkt raakt. Het bestuderen van de virtuo-
siteit van anderen in het burgerschapsonderwijs betekent dus dat bepaalde 
rolmodellen bestudeerd dienen te worden. Dat wordt, als we Kennedy (2005) 
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moeten geloven, lastig. Hij stelt dat er in Nederland geen burgerschapsrol-
modellen zijn, omdat de Nederlandse overheid geen krachtige nationale 
identiteit communiceert, maar eerder de gewoonte heeft om het bestaan 
van een sterke Nederlandse nationale identiteit te ontkennen. Daarnaast 
wordt volgens Kennedy in Nederland het nationale beeld van ‘de goede bur-
ger’ bemoeilijkt vanwege de fragmentatie van het leven in het publieke do-
mein door de verzuiling. Dit in tegenstelling tot Amerika, omdat daar wel 
nationale burgerschapsrolmodellen in het onderwijs als voorbeeld worden 
gebruikt, zoals bijvoorbeeld: president Jefferson in relatie tot de waarde van 
onderwijs, Lincoln in relatie tot sociale gerechtigheid, activiste Jane Addams 
in relatie tot medemenselijkheid en Martin Luther King in relatie tot maat-
schappelijke betrokkenheid. 

Om de ontwikkeling van virtuositeit een plaats te geven in het burgerschap 
onderwijs is verder onderzoek nodig in hoeverre het Nederlandse onderwijs 
gebruik maakt van rolmodellen in het burgerschapsonderwijs om hun vir-
tuositeit te kunnen bestuderen. Ik vermoed dat er in het burgerschapson-
derwijs wel gebruik wordt gemaakt van rolmodellen, maar ik vraag me af of 
het nationale rolmodellen zijn. Ik denk eerder dat de rolmodellen die in het 
burgerschapsonderwijs gebruikt worden van buiten Nederland komen, zo-
als Gandhi, Nelson Mandela, Moeder Teresa en Martin Luther King. Slechts 
één educatieve professional gaf in dit onderzoek aan dat hij een Nederlander 
als rolmodel voor goed burgerschap beschouwt, namelijk Michiel de Ruyter 
(zie 7.2.2). Mijns inziens zouden er ook andere Nederlanders als rolmodel-
len voor goed burgerschap op te voeren zijn zoals bijvoorbeeld Samuel van 
Houten die in 1874 door middel van het ‘Kinderwetje’ er voor zorgde dat er 
een verbod kwam op het werken in fabrieken voor kinderen jonger dan 12 
jaar. 

Handvatten voor goed burgerschap in relatie tot geesteswetenschappen
In de inleiding (zie 1.1) noem ik dat het mij opviel dat educatieve professio-
nals in het basisonderwijs respect, betrokkenheid en sociale vaardigheden 
noemen als waarden en vaardigheden die bepalend zouden moeten zijn in 
het burgerschapsonderwijs, omdat die waarden en vaardigheden in mijn 
ogen gelden voor de relatie met bekende anderen. In 3.2.2 verwoord ik welke 
principes en vaardigheden in relatie tot onbekende anderen in het publieke 
domein ik bij goed burgerschap vind gelden. Ik hoop daarmee naast de aan-
bevelingen voor het opleidingskader van educatieve professionals ook hand-
vatten aan te reiken voor visievorming op burgerschap in het onderwijs. 

Het eerste handvat dat ik heb willen aanreiken is de ontwikkeling van bur-
gerschap in relatie te brengen met persoonsvorming. Ik heb duidelijk willen 
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maken dat de vorming van ‘de goede burger’ te onderscheiden is van de vor-
ming van ‘een goed sociaal mens’ en de vorming van ‘een goed zelfbeeld’ (zie 
tabel 14). Het tweede handvat betreft de bevordering van de uniciteit van 
leerlingen door leraren in het burgerschapsonderwijs. Door burgerschap op 
te delen in de aspecten van politiek, onbekende ander en publiek domein 
(zie hoofdstuk 3), heb ik voor leraren helder willen maken op welke punten 
zij een visie dienen te vormen om goed burgerschapsonderwijs te kunnen 
geven. Tegelijkertijd besef ik dat mijn bijdrage aan het burgerschapsdebat 
geen eenvoudig implementeerbare methode is, maar een geestesweten-
schappelijke bijdrage is aan het onderwijs. Dat betekent dat ik met mijn 
handvatten geen invullijstje aan scholen aanreik waarmee ze aan de slag 
kunnen, maar dat het een structuur van denken biedt op basis waarvan edu-
catieve professionals met elkaar en anderen in gesprek kunnen gaan over 
goed burgerschap. 

Het was voor mij een uitgangspunt dit onderzoek vanuit de geestesweten-
schappen te doen (zie 1.2 en 1.3), omdat ik de ideologische beelden van goed 
burgerschap in het onderwijs wilde onderzoeken. Door de aandacht die de 
geesteswetenschappen hebben voor het gedachtegoed van mensen, kon ik in 
dit onderzoek de pluriformiteit ten aanzien van goed burgerschap zichtbaar 
maken en waarborgen. Daarmee heb ik net als Freidson (2001), Kunneman 
(2005) en Nussbaum (2010) willen bijdragen aan het redden van de ziel van 
professioneel handelen. Ik bedoel daarmee te zeggen dat ik op die manier 
recht heb willen doen aan de existentiële rol van waarden en inspiratie voor 
de kwaliteit van professioneel handelen (Kunneman, 2006). 

Ik ben er van overtuigd dat dergelijk professioneel handelen (zie 2.3) nodig 
is om ruimte in het onderwijs te kunnen maken voor het bevorderen van de 
uniciteit van leerlingen, zodat leerlingen zich kunnen ontwikkelen tot virtu-
oze burgers.

Ontzuiling en identiteit
Ik heb een structuur aan het onderwijs willen bieden om in co-creatie het 
gesprek te voeren over goed burgerschap, omdat ‘het onderwijs’ het for-
muleren van een visie op goed burgerschap niet eenvoudig blijkt te vinden 
(zie ook 1.1). Op het niveau van de schoolorganisatie zag ik bijvoorbeeld bij 
scholen die onder één bestuur vallen veelal dezelfde teksten terugkomen. 
Waarschijnlijk kopiëren directeuren die teksten van elkaar, of in ieder geval 
delen ervan. Het verraste mij niettemin dat er toch duidelijk verschillende 
visies ten aanzien van burgerschap zijn te destilleren die aansluiten bij de 
identiteit van de scholen. Dat had ik aanvankelijk niet verwacht. De ont-
zuiling is toch al zo ver gevorderd dat ik verwacht had dat de teksten in de 
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schoolgidsen meer op elkaar zouden lijken. Ik vraag mij af wat de oorzaak 
ervan is dat de identiteit van scholen duidelijk te herkennen is in de visie op 
burgerschap. Komt dat omdat scholen tegenwoordig in een tijd van krimp 
zich beter moeten profileren en zo teruggrijpen op de identiteit zoals die be-
schreven staat in de statuten? Is het omdat, zoals Verbrugge (2007) betoogt, 
we het in Nederland tegenwoordig moeilijk vinden om te zeggen wat we 
goed vinden en we het dus fijn vinden als we ergens op kunnen terugvallen? 
Of is het ondanks de secularisering en ontzuiling nog steeds zo dat mensen 
zoeken naar betekenisgeving en dat de schoolgids een plaats biedt om die te 
articuleren in een visie? 

Articuleren van een visie
Dat de schoolgids een plaats is waar scholen gevraagd wordt hun visie te ar-
ticuleren, kan ik mij op basis van de interviews met de educatieve professio-
nals goed voorstellen. Toen ik de respondenten vroeg mee te doen met het 
onderzoek, reageerden ze vrijwel allemaal hetzelfde; ze gaven aan het niet 
eenvoudig te vinden om hun visie op burgerschap te formuleren. Na het in-
terview gaven ze echter allemaal aan dat ze het een fijn gesprek vonden. Ze 
ervoeren dat ze zelf duidelijker voor ogen hadden gekregen wat hun visie op 
burgerschap in het onderwijs is. 

Hierover nadenkend, vraag ik me af of professionals het wel zo moeilijk zijn 
gaan vinden om te zeggen wat ze goed vinden, zoals Verbrugge (2007) stelt. 
Of maken ze geen tijd meer om het gesprek te voeren over wat ze goed vin-
den? Op basis van de interviews heb ik namelijk gemerkt dat mensen prima 
kunnen articuleren wat ze goed vinden, maar dan moet het hen gevraagd 
worden en moet het aansluiten bij hun ervaringen. Daarom vind ik het goed 
dat de overheid aan scholen vraagt om een visie op burgerschap te articule-
ren. Deze visie zou een duidelijke politiek-pedagogische visie moeten zijn 
op de rol van het onderwijs in de bevordering van de uniciteit van kinderen. 
Wanneer een dergelijke visie in het onderwijs ontbreekt, is het gevaar dat 
burgerschapsonderwijs instrumenteel wordt ingezet (Miedema, Veugelers 
en Bertram-Troost, 2013).

Ik constateer ook regelmatig dat lerarenopleiders menen dat studenten het 
te moeilijk vinden om hun visie op de mens en de wereld, waarden en nor-
men te articuleren. Daarom vragen ze het de studenten niet, waardoor toe-
komstige leraren ook niet de gelegenheid krijgen een antwoord te formule-
ren op de vraag wat hun visie, waarden en normen zijn.
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8.5.3. De ideale samenleving

Ten aanzien van de (toekomstige) ideale samenleving zijn bij mij vragen ge-
rezen met betrekking tot het begrip democratie en het begrip pluriformiteit. 

Democratie als ‘heilige koe’
Ik constateer dat op het institutioneel niveau (overheid en schoolorgani-
saties) de huidige samenleving als een gegeven wordt beschouwd. Er is 
niets dat in de samenleving verandert moet worden, er moet alleen een 
aantal problemen worden opgelost die de huidige samenleving bedreigen. 
De bevindingen van dit onderzoek wijzen uit dat er op individueel niveau 
(educatieve professionals) wel degelijk idealen zijn om de samenleving te 
veranderen.

Het verraste mij dat op het niveau van de overheid en schoolorganisaties 
geen beelden van een ideale samenleving werden geschetst. Ik vraag me 
af hoe ik dat moet duiden. Moeten we dan toch met Churchill (House of 
Commons, 11 November 1947) en Fukuyama (2006) concluderen dat we de 
huidige democratische manier van samenleven de minst slechte manier vin-
den? Ik ben geneigd dat op dit moment te beamen, maar ook dat zou nader 
onderzocht dienen te worden. Uit dit onderzoek concludeer ik dat het be-
grip ‘democratie’ in ieder geval als hét leidende principe voor burgerschap 
wordt gezien. Daarnaast wordt de democratie ook als het enige ‘bindmiddel’ 
beschouwd dat we in de pluriforme samenleving nog hebben. 

Van daaruit is het te begrijpen dat de overheid het gebrek aan betrokken-
heid op de democratie als problematisch ervaart. De overheid denkt dat op 
te kunnen lossen door in het burgerschapsonderwijs aandacht te vragen 
voor ‘meer democratie’ (Hendriks, 2006). Dit klinkt net zo bizar als wanneer 
er gezegd wordt: ‘omdat mensen te weinig melk drinken, moet er meer melk 
in de winkels komen’. De overheid lijkt niet te willen kijken naar de diepere 
redenen voor het gebrek aan betrokkenheid op de democratie en ook niet 
naar haar eigen rol daarin. De democratie zelf wordt niet ter discussie ge-
steld, waardoor de democratie de status krijgt van ‘heilige koe’; er mag niet 
aan de democratie worden getornd. 

De democratie is blijkbaar zover ‘geïnstitutionaliseerd’ in Nederland, ‘dat 
het een vanzelfsprekendheid is geworden’ (Berger & Luckmann, 1966). Ik 
vind het noodzakelijk de vanzelfsprekendheid van de democratische orde 
ter discussie te stellen, omdat het een vaststaande orde is geworden. Het 
openbreken van een vaststaande orde houdt een risico in, maar wel een risi-
co – vind ik – dat genomen moet worden, omdat elke vaststaande tot systeem 
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geworden orde sowieso het risico loopt om van binnenuit of van buitenaf 
opgeblazen te worden (Biesta, 2015). Er zijn wel degelijk kanttekeningen te 
plaatsen bij de werking van een democratie (Beunders, 2011). Daarom vind 
ik dat educatieve professionals zich bewust moeten zijn wat zij en anderen 
onder democratie verstaan, wat ze wel en niet goed vinden aan een democra-
tisch bestel en welke uitwerking dat heeft voor hun visie op het geven van 
burgerschapsonderwijs. 

Pluriformiteit 
Het is mij tijdens mijn onderzoek opgevallen dat de uitwerking van het be-
grip ‘democratie’ in de documenten op het niveau van de overheid nogal wat 
tegenstrijdigheden bevat. Enerzijds wordt er met Dewey gezegd dat de demo-
cratie gekenmerkt wordt door ‘agree to disagree’ (zie 5.5.2), maar anderzijds 
moet er in het pluriforme Nederland gewerkt worden aan het ‘oplossen van 
meningsverschillen’. Datzelfde geldt voor de tegenstrijdige samenvoeging 
van sociale integratie met actief burgerschap. Sociale integratie wordt niet 
ingevuld door actief burgerschap, maar door sociale assimilatie. Wanneer 
men namelijk spreekt over sociale integratie in de documenten, moeten al-
lochtonen bekend worden met de Nederlandse cultuur, gewoontes en tradi-
ties. Er is geen sprake van integratie van niet-Nederlandse culturen met de 
Nederlandse. Ik vraag mij daarom af wat de Nederlandse overheid bedoelt 
wanneer zij zegt dat Nederland een pluriforme, multiculturele en democra-
tische samenleving is. 

8.5.4. Theorie van Normatieve Professionalisering en Goed 
Burgerschapsonderwijs

Vanuit het perspectief van de theorie van normatieve professionalisering en 
goed burgerschapsonderwijs wil ik op deze plaats stil staan bij de relatie tus-
sen praktische wijsheid en het wezen van de mens. 

Praktische wijsheid en het wezen van de mens
Dat jongeren moeten leren om bewustzijn en inzicht te ontwikkelen in de 
mimetische begeerte van de mens is voor mij een essentieel punt. In de inlei-
ding (1.1) schrijf ik dat opvallend veel schooldirecteuren een positief mens-
beeld hebben en dat ik me daarbij afvraag of het, gezien de gewelddadige ge-
schiedenis van de mensheid, wel realistisch is om uit te gaan van de idee dat 
de mens in essentie alleen maar ‘goed’ is. Ik zou leerlingen willen leren dat 
in het kiezen voor goed of fout het mechanisme van mimetische begeerte 
meespeelt, dat het kiezen voor het goede bemoeilijkt. 
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De theorie van normatieve professionalisering gaat ervan uit dat de mens 
het inzicht nodig heeft dat hij aan het begin van elke handeling kan kiezen 
om het goede te doen. Dit inzicht is nodig voor het ontwikkelen van prakti-
sche wijsheid. Ik heb erover nagedacht wat de betekenis hiervan is voor het 
bevorderen van de uniciteit van leerlingen in het burgerschapsonderwijs in 
relatie tot het mechanisme van de mimetische begeerte. Zo ben ik uitgeko-
men bij een nieuwe typologie van burgerschap in het onderwijs, namelijk 
virtuoos burgerschap (zie 8.3). De kracht van virtuoos burgerschap ligt er 
voor mij in dat het niet gaat over het ontwikkelen van een bepaalde waar-
heid die iets zegt over het wezen van de mens, maar wel realistisch is over 
waar de mens toe in staat is. Daarmee sluit ik grotendeels aan bij Biesta 
(2015) die gepoogd heeft om een vocabulaire voor het onderwijs te formu-
leren dat het mogelijk zou maken om over onderwijs te denken zonder uit-
spraken te doen over een specifieke visie op het wezen van de mens.

Toch besef ik dat ik met het pleidooi voor virtuoos burgerschap impliciet 
een uitspraak doe over een visie op het wezen van de mens. Ik ga er immers 
vanuit dat de mens, ondanks het mechanisme van de mimetische begeerte, 
in staat is om praktische wijsheid te ontwikkelen die hem in staat stelt zijn 
eigen belang te transformeren in een algemeen belang. Hobbes (1651) en 
Macchiavelli (1513) bijvoorbeeld, zouden een visie op virtuoos burgerschap 
nooit hebben voorgesteld vermoed ik, omdat zij er respectievelijk vanuit 
gingen dat de natuurstaat van de mens alleen gericht is op het eigen belang 
en dat ‘gelijke mensen’ elkaar vooral wantrouwen. 

Zelfs Rawls (2009), die vrijheid en rechtvaardigheid hoog in het vaandel 
heeft in zijn politieke theorie, denkt dat er meer voor nodig is om goed bur-
gerschap te realiseren dan alleen het ontwikkelen van praktische wijsheid. 
Hij acht het doen van gedachtenexperimenten van belang bij het maken van 
politieke beslissingen. Volgens hem moeten beslissers voor het inrichten 
van de openbare orde als gedachtenexperiment een sluier van onwetend-
heid leggen over hun (toekomstige) posities. Onder die sluier is er geen 
onderscheid en is men onwetend van de positie en het belang van de ander. 
Alleen zo zal, volgens Rawls, ieders belang gedekt kunnen worden. Gebeurt 
dat niet, dan zal het recht van de sterken gelden en zal er niet in het belang 
van de zwakkeren worden gedacht. 

Ik vraag me op dit punt in de reflectie af of het niet naïef is om te denken dat 
praktische wijsheid ontstaat wanneer mensen zich bewust zijn van het feit 
dat ze altijd een keuze hebben om het juiste midden te kiezen? Misschien is 
het inderdaad naïef als ik let op de realiteit, waar economische en politieke 
belangen een grotere rol lijken te spelen dan existentiële vraagstukken die 
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gericht zijn op het goede leven voor allen. Toch blijf ik van mening dat, naast 
de mimetische begeerte, ook verantwoordelijkheid (antwoord kunnen ge-
ven op een appel) een wezenlijk aspect van het mens-zijn is. Dat betekent dat 
ik het ‘inhumaan’ acht wanneer mensen alleen een economisch of politiek 
belang moeten dienen. Daarmee doe ik geen uitspraak over wat de antwoor-
den op een appel moeten zijn, maar wel dat ‘het antwoorden’ wezenlijk is 
voor het mens-zijn. Op die manier vind ik met Biesta dat deze visie een ri-
sico betekent voor het onderwijs, omdat alle antwoorden gegeven moeten 
kunnen worden. Het is wel een mooi risico, omdat te midden van pluraliteit 
ieder mens zijn gedachten kan slijpen. Echter, met het ventileren van een 
eigen mening wordt er nog geen praktische wijsheid ontwikkeld. Daarom 
had ik Ricoeur in mijn onderzoek nodig, die doordacht heeft hoe de eigen 
mening geschaafd kan worden aan algemeen geldende regels zodat de ei-
gen mening omgevormd kan worden tot praktische wijsheid. De ethiek van 
Ricoeur bevordert op die manier een moreel leerproces. 

8.5.5. Blik op de toekomst

Zoals elke tijd zijn eigen vragen heeft, zo ook deze. Leven in de eenentwintig-
ste eeuw kenmerkt zich onder andere door globalisering, waardoor de we-
reld kleiner lijkt geworden. Dit proces is halverwege de vorige eeuw ingezet. 
Vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw wordt al gezegd dat de wereld 
een groot dorp is geworden (McLuhan, 1962, 2011). De wereld lijkt kleiner, 
omdat afstanden de laatste decennia virtueel overbrugbaar zijn geworden 
waardoor mensen wereldwijd van elkaar op de hoogte zijn, en daarmee ook 
afhankelijk van elkaar. 

De eenentwintigste eeuw kenmerkt zich tevens door grote technologische 
ontwikkelingen als digitalisering en robotisering, waardoor er op technolo-
gisch gebied steeds meer gerealiseerd kan worden. Deze toename van tech-
nologische mogelijkheden heeft zowel voor- als nadelige effecten op de we-
reld. De voordelige effecten zijn bijvoorbeeld te vinden in de ontwikkeling 
van de gezondheidszorg, waardoor mensen langer een kwalitatief goed leven 
kunnen leiden. De nadelige effecten zijn zichtbaar in de economie en de eco-
logie, omdat de technologische mogelijkheden in een modus-tweeleerproces 
zijn toegepast als antwoorden op praktische vragen en niet in een modus-
drieleerproces, waardoor er geen antwoorden zijn geformuleerd op existen-
tiële vragen (zie 2.3). Het rapport van de ‘Club van Rome’ uit 1972 ‘de grenzen 
aan de groei’ (Meadows, 1972) blijkt grotendeels profetisch te zijn geweest. 
De grenzen van het liberaal kapitalisme, van het vooruitgangsdenken, van de 
monopoliepositie van de rijkste landen zijn voelbaar, omdat het liberaal ka-
pitalisme enkel gericht is op kapitaalvergroting en daar grondstoffen en ar-
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beid instrumenteel voor inzet. Grondstoffen raken daardoor uitgeput en het 
milieu wordt ernstig aangetast. De mensheid zelf is zo doende de grootste be-
dreiging voor het voortbestaan van de planeet aarde geworden. 

Ik heb dit onderzoek gedaan in de jaren tussen 2012 en 2016. In die jaren is 
er veel gebeurd, waardoor het evenwicht in de wereld en daarmee ook in 
de Nederlandse samenleving is verschoven. Ik denk dan aan de geweldige 
stroom vluchtelingen die Europa en dus ook Nederland binnenkomt, aan 
het neerhalen van de MH-17 in 2014 boven Oekraïens grondgebied waarbij 
196 Nederlanders omkwamen, aan de terroristische aanslagen die wereld-
wijd worden gepleegd door o.a. Boko Haram uit Nigeria, Al Qaida en IS uit 
het Midden Oosten en aan de nieuwe politieke balans tussen ‘links en rechts’. 
Als ik aan de toekomst denk, noem ik ook de klimaat-, milieu- en grondstof-
problemen. Als de opwarming van de aarde zo door gaat (2014, 2015 en 2016 
zijn drie jaren op rij waarin de warmterecords zijn verlegd), ligt over dertig 
jaar de helft van Nederland onder water. En als we op dezelfde voet doorgaan 
met consumeren en gebruik van grondstoffen is de aarde over dertig jaar 
uitgeput en lopen we het gevaar niet over voldoende voedsel en energie te 
beschikken.

Al deze ontwikkelingen roepen ‘trage vragen’ op. Vragen waarop niet gemak-
kelijk een eenduidig antwoord gegeven kan worden. Vragen waarop alleen 
‘trage antwoorden’ gegeven kunnen worden. Het zijn complexe vragen die 
raken aan gevoelens van angst. Wanneer angst gaat wortelen in een samen-
leving, maakt volgens de geluksprofessor Veenhoven (2011) tolerantie plaats 
voor racisme (zie 1.1). 

Daarom pleit ik er tot slot nogmaals voor om de onderbreking van de be-
staande orde voortdurend een plaats te geven in de vrije ruimte van het on-
derwijs, de scholè, om vanzelfsprekendheden te kunnen doorbreken, waar-
door naïviteit kan worden voorkomen. Alleen zo kan de vrijheid continu 
beoefend worden in het onderwijs. Doen we dat niet, dan geven we de regie 
van het opbreken van de bestaande orde uit handen. De bestaande orde als 
systeem is namelijk beperkt houdbaar, omdat een systeem vanwege zijn ge-
richtheid op het willen uitoefenen van controle uiteindelijk altijd ofwel van 
buitenaf wordt aangevallen ofwel van binnenuit opengescheurd. 

We dienen gezamenlijk na te denken over de toekomstbehoefte van de ko-
mende generaties voor het realiseren van goed burgerschap. We moeten 
mijns inziens niet krampachtig willen vasthouden aan wat we hebben: stil-
stand is achteruitgang. Het post-modernistisch denken moet daarom over-
gaan in een pre-flakiki-denken. Niet meer ergens ‘na’ leven, maar ergens 
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‘voor’ leven. Wat flakiki betekent? Ik weet het niet, we leven er immers nog 
voor. Het flakiki kunnen we wel vormgeven door het gesprek in co-creatie te 
voeren dat de culturele humuslaag in de samenleving zal voeden. Voeren we 
dat gesprek niet, dan blijft de toekomst ons overkomen. 

Als ik dat betrek op één uitkomst van het onderzoek, dat er in de documen-
ten op institutioneel niveau geen ideaal van de samenleving wordt gepresen-
teerd, gaat er bij mij een bel rinkelen: de toekomst gaat ons dan écht overko-
men. Daarom wil ik afsluiten met de oproep om het gesprek over existentiële 
waarden en normen in de samenleving te voeren en zo regie te houden in 
een samenleving waarin ieders belang onderdeel is van het algemeen belang.
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Bijlage: 
Format interviews educatieve 
professionals

1. Onderwerp
1.1. Wat is een goede burger?
1.2. Wat is een ideale samenleving?

2. Doel
2.1. Twee ervaringen wanneer hij/zij een goede burger was
2.2. Algemene principes van een goede burger
2.3. De betekenis van bovenstaand punt voor wat een ideale /goede samenle-
ving is.

3. Respondent (educatieve professional)
Leerkracht van een bovenbouwgroep uit het primair onderwijs

FASEN:

1. De vraag ‘Wat is een goede burger’ wordt present gesteld. (uitgangspunt)
2. De educatieve professional vertelt een eigen ervaring waarin hij vond dat 

hij een goede burger was. (feiten/verhaal)
3. De educatieve professional verklaart nader zijn gevoel, gedachten en han-

delingen bij de ervaring.
4. De educatieve professional komt tot de kern van de ervaring en formu-

leert daar een specifieke onderzoeksvraag op met betrekking op de uit-
gangsvraag. (handeling/ervaring/oordeel).

5. De interviewer verplaatst zich in de ervaring van de educatieve professio-
nal en vertelt wat zij zou gevoeld, gedacht en gedaan zou hebben. 

6. De interviewer komt met een antwoord op de specifieke onderzoeks-
vraag. (argument/regel)

7. De educatieve professional komt met een antwoord op de specifieke on-
derzoeksvraag. (argument/regel)
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8. De educatieve professional en de interviewer vertellen wat voor hen de 
essentie is van de ervaring. Wat dient er ter harte genomen te worden?

9. De educatieve professional formuleert op basis van bovenstaande fases 
principes en waarden m.b.t. ‘de goede burger’ en ‘de ideale samenleving’.

10. De educatieve professional verwoordt wat er aan kwalificatie, socialisatie 
en subjectificatie zou gedaan moeten worden in het basisonderwijs t.a.v. 
burgerschapsonderwijs.
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Samenvatting

Aandacht voor burgerschap is sinds 2006 verplicht voor het onderwijs. 
Scholen hebben de opdracht van overheidswege zelf een visie op burger-
schap te ontwikkelen vanuit de levensbeschouwelijke of pedagogische vi-
sie van de school en daar zogenaamde ‘horizontale verantwoording’ van af 
te leggen in hun schoolgidsen. In deze studie wordt verslag gedaan van een 
onderzoek naar vigerende visies op ‘goed burgerschap’ in het onderwijs en 
welke ideologische vooronderstellingen daarin meespelen. De visie op goed 
burgerschap is zowel op het institutionele niveau (de overheid, de school-
organisatie) als op het individuele niveau (de educatieve professional) 
onderzocht.

In deze studie wordt onder een ideologie verstaan ‘een samenhangend ge-
heel van voorstellingen en beginselen aangaande de mens, de wereld en de 
toekomst, met behulp waarvan een persoon of groepering diens positie en 
beleid bepaalt en rechtvaardigt’. Dat betekent dat de mens-, wereld- en toe-
komstbeelden en de legitimering daarvan, zoals die een rol spelen in visies 
op goed burgerschap, expliciet worden gereconstrueerd.

De studie is verricht vanuit de theorie van normatieve professionalisering. De 
theorie van normatieve professionalisering is te situeren binnen de fenome-
nologische traditie, met name vanwege de intentie ideologische vooronder-
stellingen en de daaruit volgende normativiteit van instituties en professio-
nals te willen beschrijven, begrijpen en duiden.

Twee specifieke benaderingen daarbinnen, de sociaal constructivistische en 
de existentialistische, vormen de basis van de theorie van normatieve pro-
fessionalisering. Ten eerste omdat in de theorie van normatieve professi-
onalisering mensen de werkelijkheid construeren in relatie tot anderen en 
systemen (instituties). Ten tweede omdat de theorie van normatieve profes-
sionalisering het individu als subject vrij en verantwoordelijk (als uniciteit), 
ziet handelen in diezelfde werkelijkheid. Het subject wordt daarin enerzijds 
gestuurd door het systeem, anderzijds vernieuwt en vervormt het subject het 
systeem door zijn handelen.
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Het doel van dit onderzoek is om 1) de ideologische vooronderstellingen te 
reconstrueren die er ten aanzien van een visie op goed burgerschap in het 
onderwijs leven en 2) aan te tonen welke van die ideologische vooronderstel-
lingen bijdragen aan een visie op goed burgerschapsonderwijs op basis van 
de theorie van normatieve professionalisering.

De hoofdvraag van het onderzoek is: ‘Welke beelden van de goede burger en 
de ideale samenleving in het onderwijs dragen bij aan goed burgerschapson-
derwijs vanuit de theorie van normatieve professionalisering?’.

In die theorie van normatieve professionalisering worden drie niveaus in on-
derzoek onderscheiden, die opgevat dienen te worden als afzonderlijke lagen 
en die niet in een vaste volgorde doorlopen hoeven te worden.

1. Niveau één gaat om het inzichtelijk maken op welke manier en met wel-
ke inhouden (levensbeschouwelijke) normativiteit een rol speelt in het 
professionaliseringsproces van educatieve professionals (beschrijvend).

2. Niveau twee richt zich op het doen van aanbevelingen voor het leerpro-
ces van normatieve professionalisering van educatieve professionals.

3. Niveau drie maakt de (eigen) normativiteit van de theorie van normatie-
ve professionalisering expliciet.

Op basis van deze drie niveaus zijn er drie onderzoeksvragen geformuleerd 
die tot een antwoord leiden op de hoofdvraag van het onderzoek.

1. De eerste onderzoeksvraag bevindt zich op niveau één en is beschrijvend: 
‘Wat zijn de beelden van de goede burger en de ideale samenleving in de 
vormgeving van burgerschapsonderwijs op het niveau van de overheid, 
op dat van de schoolorganisatie en op dat van de educatieve professional?

2. De tweede onderzoeksvraag heeft betrekking op het derde niveau van 
normatieve professionalisering en is interpreterend en duidend: ‘Hoe 
kunnen we de beelden van de goede burger en de ideale samenleving 
duiden vanuit de theorie van normatieve professionalisering en goed 
burgerschapsonderwijs?’.

3. De derde onderzoeksvraag sluit aan bij niveau twee en is een interpreta-
tie van de conclusie van de eerste twee onderzoeksvragen: ‘Welke aanbe-
velingen kunnen aan educatieve professionals worden gedaan op basis 
van het in hoofdstuk twee en drie beschreven theoretisch kader en de be-
vindingen van het empirisch onderzoek?’.
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Theoretisch kader
Het theoretische deel omvat twee hoofdstukken. In hoofdstuk 2 is de theorie 
van normatieve professionalisering beschreven als een perspectief op goed 
onderwijs. Normatieve professionalisering heeft als doelstelling bij te dra-
gen aan zingeving en humaniteit. Om deze doelstelling voor professionals in 
het onderwijs te kunnen realiseren wordt een leerproces van professionals 
beoogd dat hen in staat stelt hun persoonlijk morele en existentiële kader in 
wisselwerking te brengen met hun beroep en de maatschappelijke context.

De persoon van de leraar is daarbij cruciaal, omdat hij zelf die wisselwerking 
tot stand moet brengen. Daarom richt normatieve professionalisering zich 
op de persoonlijk en moreel geladen dimensie van het beroep. Aan de ene 
kant is de leraar onderworpen aan overheidskaders waarbinnen hij zijn werk 
moet doen, aan de andere kant geeft de leraar dagelijks met elke keuze die hij 
maakt iedere keer opnieuw vorm aan goed onderwijs. Dit laatste maakt het 
verschil, omdat de uniciteit van de leraar blijkt in iedere situatie waarin hij 
bewust op basis van praktische wijsheid een keuze maakt. Het onderwijs ver-
andert dan in een mensgericht beroep waar leraren werken die bewust han-
delen en kunnen reflecteren op hun handelen.

Deze leraren schrikken niet terug voor moeilijke en complexe situaties, maar 
kunnen en durven verantwoordelijkheid te nemen voor elke keuze die ze ma-
ken, omdat ze die kunnen verantwoorden naar zichzelf, de ‘bekende’ mensen 
om hen heen en naar onbekende anderen in de maatschappij.

Het zijn ook leraren die hun visie in co-creatie met anderen willen en kunnen 
vormgeven en niet bang zijn afgerekend te worden door superieuren. Zij zijn 
gericht op co-creatie en zien kwaliteit van onderwijs als een verbinding tus-
sen externe eisen en eigen existentiële waarden en normen.

Een normatieve professional kruipt niet weg achter een systeem of organisa-
tie, maar is in staat om zelf op een reflexieve, open en dialogische wijze ver-
antwoordelijkheid te nemen. Wanneer een leraar zich niet bewust is dat er 
in elke onderwijspraktijk een beslissingsmoment is waarin hijzelf de keuze 
heeft om al dan niet bij te dragen aan de uniciteit van de leerlingen, zal hij 
niet geleid worden door praktische wijsheid, maar door irrationaliteit, de si-
tuatie, iemand anders of een systeem.

In hoofdstuk 3 wordt er voortgeborduurd op hoofdstuk 2 door de theorie van 
normatieve professionalisering te betrekken op het nadenken over een visie 
op goed burgerschap in het onderwijs. Dat resulteert in een specifieke visie 
die onderscheiden wordt van andere visies op goed burgerschap. Het onder-
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scheidende betreft met name de opvatting dat goed burgerschapsonderwijs 
is gericht op de relatie tot onbekende anderen in het publieke domein en 
hoe die relatie vorm zou moeten krijgen, zodanig dat de uniciteit van leerlin-
gen wordt bevorderd. Andere reeds bestaande visies op goed burgerschap in 
het onderwijs – aanpassingsgericht, individueel, kritisch-democratisch en 
bezield – richten zich respectievelijk op socialisatie, autonomie, democratie 
en inclusiviteit. 

In deze studie is goed burgerschap in het onderwijs uitgewerkt door een 
visie te geven op 1) het publieke domein, 2) de onbekende ander en 3) poli-
tiek handelen. In het publieke domein draait het om het realiseren van een 
rechtvaardige samenleving om het algemeen belang te kunnen waarborgen. 
Daarvoor dienen de kardinale deugden van wijsheid, moed en matigheid be-
oefend te worden bij wijze van karaktervorming. De deugd ‘wijsheid’ maakt 
namelijk dat de mens in de praktijk kan oordelen over goed en kwaad. De 
deugd ‘moed’ maakt dat de mens het goede durft uit te voeren. De deugd ‘ma-
tigheid’ betreft de transformatie van de wil, zodat de mens in staat is het alge-
meen belang boven het eigen belang te stellen.

Voor wat betreft de visie op de onbekende ander wordt gesteld dat de relatie 
met de onbekende ander gebaseerd dient te zijn op principes van gelijkheid 
en rechtvaardigheid. Door de eigen mening op basis van gelijkheid kritisch 
tegen het licht van de universele opvatting van rechtvaardigheid te houden, 
komt praktische wijsheid tot stand. Dit houdt in dat de praktische wijsheid van 
wat redelijk en billijk is in een specifieke situatie duidelijk wordt. Daarnaast 
gaat het bij de relatie met de onbekende ander in het publieke domein om 
het kunnen toepassen van politieke vaardigheden om datgene wat als rede-
lijk en billijk wordt gevonden te kunnen communiceren.

Subject-wording wordt gezien als de kern van politiek handelen. Daaronder 
wordt de mate verstaan waarin het subject de kunst van onderwerping, on-
derbreking en verschijning kan toepassen. De kunst van onderwerping 
houdt in dat de mens over het vermogen beschikt om binnen gegeven kaders 
vrij te handelen. De kunst van onderbreking is het vermogen om vragen te 
stellen bij wat een ‘vanzelfsprekendheid’ lijkt. De kunst van verschijning gaat 
over het handelen in vrijheid en verantwoordelijkheid als uniciteit. Vrijheid 
is namelijk een voorwaarde om tot eigen morele keuzes te komen.

Het benadrukken van de uniciteit van de mens in het handelen is van belang, 
omdat dit de onvervangbaarheid van de mens centraal stelt. Op het moment 
dat er namelijk een appel op de mens wordt gedaan, moet hij antwoorden. 
Deze ‘eigen’ verantwoordelijkheid maakt de mens tot een uniciteit.
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Methodologisch kader
In deze studie is gebruik gemaakt van een kwalitatieve onderzoeksmethode 
die geïnspireerd is door de Grounded Theory. Door middel van drie fasen van 
coderen worden de mens-, wereld- en toekomstbeelden met hun legitime-
ring expliciet gemaakt om de ideologische vooronderstellingen van goed 
burgerschap te kunnen reconstrueren. Daarvoor zijn de levensbeschouwelij-
ke constructen (ideeën van de goede burger, waarden, toekomstverwachtin-
gen van de samenleving) van goed burgerschap geanalyseerd en ook het ‘wat’ 
(inhoud burgerschapsonderwijs) en het ‘waarom’ (de aanleiding om aan-
dacht aan burgerschap te besteden in het onderwijs) van goed burgerschap. 
De beelden van goed burgerschap zijn geduid in het licht van de theorie van 
normatieve professionalisering en goed burgerschapsonderwijs op de aspec-
ten publiek domein, de onbekende ander en politiek. 

Empirisch deel
Het verslag van het empirische gedeelte van het onderzoek beslaat drie 
hoofdstukken. In hoofdstuk 5 zijn de beelden van de goede burger en de ide-
ale samenleving op het institutionele niveau van de overheid beschreven op 
basis van documenten die als kaderstellend worden gezien voor de imple-
mentatie van burgerschap in het onderwijs.

In hoofdstuk 6 zijn de beelden van de goede burger en de ideale samenle-
ving op het institutionele niveau van de schoolorganisatie beschreven op 
basis van de schoolgidsen uit het primair onderwijs van een representatieve 
middelgrote stad uit de Randstad. De schoolorganisaties zijn geclusterd op 
basis van hun levensbeschouwelijke identiteit: islamitisch, reformatorisch, 
antroposofisch, protestants christelijk, rooms-katholiek, openbaar en alge-
meen/neutraal bijzonder. 

In hoofdstuk 7 zijn de beelden van de goede burger en de ideale samenleving 
op het individuele niveau van de educatieve professional beschreven op ba-
sis van interviews met veertien educatieve professionals die verbonden zijn 
aan de eerder onderzochte schoolorganisaties.

Resultaten
De resultaten van het empirische gedeelte van dit onderzoek vallen in twee-
en uiteen: 1) een analyse van de beelden van de goede burger en de ideale 
samenleving en 2) een duiding van de beelden op basis van de theorie van 
normatieve professionalisering in het burgerschapsonderwijs.       
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Analyse
De beelden van de goede burger en de ideale samenleving op de verschil-
lende aggregatieniveaus laten een variëteit aan burgerschapsvisies zien. 
Opmerkelijk is dat op het niveau van de overheid het beeld van de goede 
burger voornamelijk een aanpassingsgerichte burger is, terwijl de overige 
niveaus een variëteit aan burgerschapsvisies laten zien.

De goede burger is:
1. in het reformatorisch onderwijs een ‘aanpassingsgerichte burger’ die 

vanuit het reformatorisch geloof dienstbaar is aan de samenleving en 
die in harmonie met anderen wil leven. Vanuit dat geloof wil de goede 
burger wel bijdragen aan sociale cohesie, maar niet aan sociale integratie 
met andersdenkenden;

2. in het islamitisch onderwijs een ‘aanpassingsgerichte burger’ die con-
structief vanuit eigen geloof en cultuur wil integreren in de Nederlandse 
multiculturele samenleving;

3. in het antroposofisch onderwijs een ‘bezielde burger’ die ‘naar zijn aan-
leg’ de wereld mede vormgeeft;

4. in het katholiek onderwijs een ‘kritisch-democratische burger’ die kan 
participeren in de samenleving en een bijdrage kan leveren aan de sa-
menleving door mee te helpen aan het oplossen van de problemen in de 
samenleving;

5. in het protestants christelijk onderwijs een ‘kritisch-democratische bur-
ger’ die met gevoel voor identiteit en waarden op een verantwoordelijke 
manier actief kan en wil bijdragen aan de samenleving;

6. in het openbaar onderwijs een ‘individuele burger’ die goed kan functio-
neren, presteren en slagen in de samenleving en die daarnaast goed om 
kan gaan met verschillen in de multiculturele samenleving;

7. in het neutraal/algemeen bijzonder onderwijs een ‘kritisch-democrati-
sche burger’ die zelf bepaalt wat de kwaliteit van de samenleving is door 
zelfbewust deel te nemen aan de samenleving. Ook kan de goede burger 
omgaan met mensen die van hem verschillen.

Dat er in het onderwijs een diversiteit aan visies is ten aanzien van goed bur-
gerschap betekent, formeel gesproken, dat het onderwijs zich inhoudelijk 
niet voegt naar de visie van de overheid op goed burgerschap, maar wel vol-
doet aan de opdracht van de overheid om een burgerschapsvisie te formule-
ren op basis van een levensbeschouwelijke of pedagogische visie.

Deze studie maakt ook duidelijk dat individuele, educatieve professionals 
niet altijd dezelfde burgerschapsvisie hebben als de schoolorganisatie waar 
ze werkzaam zijn. Alleen de burgerschapsvisies - respectievelijk aanpassings-
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gericht, bezield en individueel - van de educatieve professionals uit het refor-
matorisch, antroposofisch en openbaar onderwijs vallen samen met de bur-
gerschapsvisie zoals die beschreven staat in de schoolgids. In het islamitisch 
onderwijs is dat bij geen van de respondenten het geval. Bij het protestants-
christelijk, rooms-katholiek en algemeen/neutraal bijzonder onderwijs 
komt de visie van slechts één van de respondenten overeen met de visie van 
de schoolgids. 

De overheid en de schoolorganisaties communiceren niet of nauwelijks 
een beeld van de ideale samenleving; de samenleving wordt op die niveaus 
als een gegeven beschouwd. Op het niveau van de educatieve professionals 
daarentegen beschrijft 80% van de respondenten wel een beeld van de ideale 
samenleving.

Duiding
Voor wat betreft het politieke aspect in het burgerschapsonderwijs ligt op 
het niveau van de overheid de nadruk voornamelijk op het socialisatiedoel 
van het onderwijs en niet op het doel om bij te dragen aan de uniciteit van 
leerlingen.

Ten aanzien van het vormgeven van de relatie met ‘de onbekende ander’ ligt 
de nadruk op het niveau van de overheid niet op het vormgeven van de rela-
tie tot onbekende anderen, maar juist op het vormgeven van de relatie met 
bekende anderen.

De relatie met de onbekende ander wordt op het niveau van de overheid 
wel genoemd, maar die relatie wordt niet uitgewerkt in de visie op burger-
schapsonderwijs, omdat de aandacht primair uitgaat naar het bekend ma-
ken van de onbekende ander. Daarom gaat op het niveau van de overheid de 
aandacht vooral uit naar het ontwikkelen van sociale competenties en het 
ontwikkelen van het zelfbeeld van leerlingen en niet naar het ontwikkelen 
van praktische wijsheid in relatie tot onbekende anderen in het publieke do-
mein. Wel wordt er deels aandacht besteed aan politieke vaardigheden.

Het bovenstaande geldt grotendeels ook voor het niveau van de schoolorga-
nisatie en de educatieve professional. Wel gaat op het niveau van de school-
organisatie meer aandacht uit naar het ontwikkelen van politieke vaardighe-
den. Op het niveau van de educatieve professional gaat er verhoudingsgewijs 
juist minder aandacht uit naar het ontwikkelen van politieke vaardigheden 
en besteedt circa 20% daarnaast wel expliciet aandacht aan de ontwikkeling 
van praktische wijsheid bij leerlingen.
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Op geen van de drie niveaus wordt genoemd dat burgerschap in het onder-
wijs gericht is op het realiseren van een rechtvaardige samenleving. Wel 
wordt op het niveau van de overheid gesteld dat burgerschapsonderwijs ge-
geven moet worden binnen de kaders van de democratische rechtsstaat. Het 
kader van de democratische rechtsstaat is vervolgens op geen van de drie 
niveaus aanleiding om de uniciteit van leerlingen te bevorderen door ze te 
leren rechtvaardig te oordelen over wat goed of fout is.

Dit onderzoek laat zien dat er in het onderwijs vooral gestreefd wordt leer-
lingen te socialiseren moreel te leren oordelen door het aanbieden van een 
(religieus) moreel kader of door de leerlingen hun mening te laten uiten 
over wat ze zelf goed of fout vinden. 

Virtuoos burgerschap
In dit onderzoek wordt de conclusie getrokken dat een goede burger niet 
pasklaar gevormd kan worden in het onderwijs, maar dat burgerschap in het 
onderwijs wel beoefend kan worden. Vanuit dit perspectief gezien, staat een 
leraar in het burgerschapsonderwijs met lege handen. Hij kan leerlingen niet 
verantwoordelijk maken, hij kan alleen situaties inbrengen vanuit het pu-
blieke domein als plekken der moeite waarin leerlingen kunnen oefenen in het 
vellen van oordelen.

Het voortdurende risico daarbij is dat leerlingen verantwoordelijkheid an-
ders opvatten dan de leraar. Echter, om de uniciteit van leerlingen in het on-
derwijs te bevorderen dienen leraren bereid te zijn dit risico te nemen. Alleen 
wanneer het burgerschapsonderwijs open gehouden wordt om de leerling te 
laten oefenen in rechtvaardig oordeelsvermogen ten aanzien van onbekende 
anderen in het publieke domein kunnen ze daarin voortreffelijk (virtuoos) 
worden.

Een virtuoze burger is een mens die de kunst verstaat te verschijnen in een si-
tuatie waar in het publieke domein een moreel appel op hem wordt gedaan. 
Daarmee staat virtuoos burgerschap voor het vermogen tot wijs, moedig en 
matig handelen in het publieke domein ten aanzien van onbekende anderen. 

Virtuoos burgerschap bevordert de uniciteit van leerlingen door aandacht 
te hebben voor de ontwikkeling van het rechtvaardig oordeelsvermogen van 
leerlingen. Daardoor legt virtuoos burgerschapsonderwijs een basis voor het 
bestaan van pluriformiteit in de samenleving en het voortdurend onderhou-
den daarvan op een rechtvaardige manier. 
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Virtuoos burgerschap beoogt niet alleen het aanleren van kennis en vaardig-
heden, maar daarnaast ook persoonsvorming als karaktervorming om wijs-
heid bij leerlingen te bevorderen ten aanzien van het publieke domein en de 
relatie tot onbekende anderen.

Aanbevelingen
Er worden afsluitend drie aanbevelingen gedaan om virtuoos burgerschap 
in het onderwijs vorm te geven. De aanbevelingen richten zich voornamelijk 
op het niveau van educatieve professionals:

1. Betreed de plek der moeite in burgerschapsonderwijs
Wil het burgerschapsonderwijs een bijdrage leveren aan de bevorde-
ring van de uniciteit van een leerling dan moeten de leraren de plek-
ken der moeite betreden en niet vermijden, omdat een leerling bij 
uitstek daar kan oefenen in praktische wijsheid. Wanneer leraren dat 
doen, kan burgerschapsonderwijs zich afspelen op het grensvlak van 
goed en fout, waardoor een leerling de mogelijkheid en ruimte krijgt 
om te oefenen in het vellen van oordelen aangaande publieke zaken. 
Zo kan een leerling zich ontwikkelen tot een ‘waarlijk mens’ die zijn 
burgerrechten en –plichten verstaat en niet tot een idiotès die alleen 
maar over persoonlijke zaken denkt en spreekt.

2. Maak ruimte voor het bevorderen van uniciteit
In de vrije ruimte (scholè) van burgerschapsonderwijs moet er geëxpe-
rimenteerd kunnen worden met afwijkende gedachten, zodat men el-
kaar kan bevragen op de mogelijke consequenties daarvan.

3. Besteed in het burgerschapsonderwijs evenwichtig aandacht aan kwalifi-
catie, socialisatie en subjectificatie (persoonsvorming)

Naast persoonsvorming zijn ook kennis en vaardigheden nodig om 
tot praktische wijsheid te kunnen komen in een specifieke situaties 
waarin er sprake is van een appel.

Met het ontwikkelen van bovenstaande nieuwe typologie van een visie op 
burgerschap in het onderwijs, virtuoos burgerschap, kom ik schoolorgani-
saties en educatieve professionals tegemoet die de uniciteit van leerlingen 
beogen te bevorderen in het burgerschapsonderwijs.
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Summary

Since 2006, attention to citizenship has been made compulsory in Dutch 
education. The government has assigned schools the task to develop their 
own concept of citizenship in accordance with their philosophical, religi-
ous, and/or educational outlook, and to explain and legitimize this concept 
in their school guides.

This study discusses the results of research done into the current concepts 
about ‘good citizenship’ in education, and the ideological presuppositions 
contributing to these concepts. The concept of good citizenship has been re-
searched at the institutional level (government, school organization) as well 
as at the individual level (the educational professional).

In this study, ideology is defined as ‘a coherent set of representations and 
principles regarding mankind, the world and the future, through which an 
individual or group determines and justifies their position and policy’. This 
means an explicit reconstruction of the concepts of mankind, the world and 
the future and the legitimization of these concepts, as it pertains to views on 
good citizenship.

This study has been conducted from the perspective of the theory of norma-
tive professionalization in order to develop the research tools and to inter-
pret the data. The theory of normative professionalization can be situated 
within the phenomenological tradition, mainly because of the intention to 
describe, understand and interpret ideological presuppositions and the sub-
sequent normativity of institutions and professionals.

Two specific approaches within this theory, the social constructivist appro-
ach and the existentialist approach, form the basis for the theory of norma-
tive professionalization. Firstly because in the theory of normative professi-
onalization individuals construct reality in relation to others and to systems 
(institutions). Secondly because the theory of normative professionalization 
considers the individual, as a subject, acting within this same reality, free 
and responsible, as a unicity. On the one hand the subject is being control-
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led by the system, while at the same time, through the subject’s actions, the 
subject renews and transforms the system. 

The aim of this research is to 1) reconstruct the ideological presuppositions 
that are prevalent in education with regard to a view on good citizenship 
and 2) to show which of those ideological presuppositions are the main con-
tributors to the view of good citizenship education, based on the theory of 
normative professionalization.

The main question of this research is: ‘What images of the good citizen and 
the ideal society prevalent in education contribute to good citizenship edu-
cation in the perspective of the theory of normative professionalization?

In this theory of normative professionalization, three levels of research are 
distinguished, which are meant to be understood as distinct layers, but do 
not need to be addressed in a specific order. Level one strives to provide in-
sight into the ways in which, and with what contents, (philosophical and 
religious) normativity plays a role in the professionalization process of edu-
cational professionals (a descriptive aim). Level two focuses on making re-
commendations for the learning process of the normative professionaliza-
tion of educational professionals. Level three makes explicit the researcher’s 
own normativity of the theory of normative professionalization. These 
three levels helped me to develop the answer on de main (central) research 
question.  

The first research question meets level one and is descriptive: ‘What are the 
images about a good citizen and the ideal society used in the design of citi-
zenship education at the levels of the government, the school organization, 
and the individual educational professional?’

The second research question relates to the third level of normative profes-
sionalization, and is interpretative: ‘How can we interpret the images of the 
good citizen and the ideal society based on the theory of normative profes-
sionalization and good citizenship education?’

The third research question interlaces with level two and is an interpretati-
on of the conclusion of the first two research questions: ‘What recommen-
dations can be made to educational professionals based on the theoretical 
framework as described in chapter two and three, and on the findings of the 
empirical research?’
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Theoretical framework 
The theoretical part of this study is spread over two chapters. Chapter 2 des-
cribes the theory of normative professionalization as a perspective on good 
education. Normative professionalization aims to contribute to sense ma-
king and the wellbeing of humanity. Therefor the educational professional’s 
learning process is facilitated, which will enable them to maintain interacti-
on between their personal moral and existential framework, their profession 
and the social context.

Here teachers are key-players, because they themselves are the one who have 
to establish this interaction. This is exactly why normative professionaliza-
tion focuses on the personal and moral dimension of the profession. On the 
one hand teachers are subject to the government frameworks within which 
they have to work, on the other hand teachers create good education with 
every single choice they make. The latter makes the difference, because the 
unicity of teachers is shown in every situation where they make a conscious 
choice based on practical wisdom.

When the teachers realize that they are not just subject to a system, but that 
their choices determine the qualities of good education, then education is 
changing into a human-oriented profession, with teachers who act con-
sciously, and can reflect on their actions. 

These teachers do not shy away from difficult and complex situations, but 
they are willing and able to take responsibility for every choice they make, 
because they can account for these choices to themselves, the known others 
close by and the unknown others in society. They, also, are teachers who are 
willing and able to develop their vision in cooperation with others, and are 
not afraid to be judged by their superiors. They focus on co-creating and see 
quality of education as a dialogue between external demands and their own 
existential values. Normative professionals do not hide behind a system or 
organization, but are able to take their own responsibility in a reflective, 
open and dialogical manner.

When teachers are not aware that every educational situation has within it a 
moment of decision, in which they have the choice to contribute to the stu-
dent’s unicity or not, they might not be led by practical wisdom, but by irra-
tionality, by someone else, or by the system. 

Chapter 3 builds on chapter 2 by relating the theory of normative professi-
onalization to thinking about the subsequent view on good citizenship in 
education. This results in a specific view that is distinct from other views on 
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good citizenship. The distinction particularly concerns the idea that good 
citizenship education is aimed at the relationship to unknown others in 
the public domain, and what the nature of these relationships should be, 
in such a way that the student’s unicity is advanced. Other already existing 
views on good citizenship in education – adaptation-oriented, individual, 
critical-democratic and spirited – focus on socialization, autonomy, demo-
cracy and inclusivity respectively.

In this study good citizenship in education has been elaborated upon by loo-
king at the aspects of 1) the public domain, 2 ) the unknown other and 3) po-
litics. In the public domain everything is centered around realizing a just so-
ciety, and to secure the general interest. In order to achieve this, one should 
practice the cardinal virtues of prudence, courage and temperance, as tools 
to form one’s character. The virtue of ‘prudence’ enables a person to discern, 
in practice, right from wrong. The virtue of ‘courage’ enables people to dare 
to do good. The virtue of ‘temperance’ enables individuals to transform their 
will, so they can put the general interest before their own.

When it comes to the aspect of the unknown other in the public domain, I 
state that the relationship with the unknown other should be based on prin-
ciples of equality and justice. By critically comparing one’s own opinion, 
based on equality, to universal ideas about justice, practical wisdom will 
come about. This means that the practical wisdom of what is reasonable and 
fair in a specific situation will become clear. In addition, to maintain the re-
lationship to unknown others in the public domain, political skills need to 
be applied, in order to communicate that what is considered just, fair and 
reasonable. 

The process of becoming a subject is seen as the core of politics. By this 
I mean the extent to which a subject could perform the arts of subjection, 
interruption and appearance. The art of subjection means that a person has 
the capacity to act freely within a given framework. The art of interruption 
is the capacity to ask questions about concepts and ideas that seem ‘self-evi-
dent’. The art of appearance is about acting in freedom and responsibility as 
a unicity. Freedom is needed to enable a person to make their own personal 
moral choices. Emphasizing the unicity of the acting person is important, 
because it puts the irreplaceability of the person at the center. Because when 
an appeal is made to individuals, they have to answer. This ‘own’ responsibi-
lity is what makes an individual an unicity.
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Methodological framework
In this study I made use of a qualitative research methodology inspired by 
the Grounded Theory. Using three stages of coding, the concepts of man-
kind, the future and the world and their legitimization are made explicit, in 
order to reconstruct the ideological presuppositions of good citizenship. To 
that end the worldview constructs of good citizenship (ideas about the good 
citizen, values, expectation of the future of society) have been analyzed, as 
well as the ‘what’ (contents of citizenship education) and the ‘why’ (the rea-
sons why to pay attention to citizenship in education) of good citizenship. 
The images of good citizenship have been interpreted from the perspective 
of the theory of normative professionalizing and good citizenship educa-
tion, on the aspects of the public domain, the unknown other, and politics. 

Empirical part 
The report of the empirical part of the research is spread over three chapters. 
Chapter 5 describes the images of the good citizen and the ideal society at 
the institutional level of the government, based on prescribing and regula-
ting policy papers concerning the implementation of citizenship education. 

Chapter 6 describes the images of the good citizen and the ideal society at 
the institutional level of the school organization, based on school guides of 
primary schools in a representative medium-sized city. The school organi-
zations were clustered based on their ideological and/or religious identity: 
Islamic, Orthodox Reformed, Waldorf, Protestant, Roman Catholic, Public 
and confessionally neutral / private education (algemeen bijzonder). 

Chapter 7 describes the images of the good citizen and the ideal society at 
the individual level of educational professionals, based on interviews con-
ducted with 14 educational professionals who work at the previously menti-
oned school organizations.

Results
The results of the empirical part of this research are split up into two parts: 
1) an analysis of the images of the good citizen and the ideal society and 2) an 
interpretation of these images based on the theory of normative professio-
nalizing in citizenship education.

Analysis
At the various aggregation levels the images of the good citizen and the ideal 
society show a range of concepts of citizenship. It is interesting to note that 
at the level of the government the image of the good citizen is mainly that 
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of an adaptation-oriented citizen, while the other levels present a variety of 
views on citizenship.

A good citizen is:

1. in Orthodox Reformed education, an ‘adaptation-oriented citizen’ who, 
inspired by his religious beliefs, leads a life in service to society, and who 
wants to live in harmony with others. Based on that belief, the good citi-
zen wants to contribute to social cohesion, but not to social integration 
with those who think differently;

2. in Islamic education, an ‘adaptation-oriented citizen’ who, with his own 
religion and culture as basis, wants to integrate into the Dutch multicul-
tural society;

3. in Waldorf education, a ‘spirited citizen’ who ‘each according to their na-
ture’, helps to ‘co-create’ the world; 

4. in Catholic education, a ‘critical-democratic citizen’, who is able to 
participate in society and who can contribute to society by solving its 
problems; 

5. in Protestant education, a ‘critical-democratic citizen’ who, based on his 
own identity and values, is able to contribute to society in a responsible 
manner; 

6. in Public education, an ‘individual citizen’ who can function well, per-
form and succeed in society, and who is capable of dealing with plurality 
in a multicultural society; 

7. in confessionally neutral / private education, a ‘critical-democratic citi-
zen’ who decides for himself what the quality of society should be, by self-
assured participation in society. The ideal citizen is capable of dealing 
with all kinds of people .

The simple fact that this study established this variety of concepts of good 
citizenship leads to the conclusion that, formally speaking, when it comes 
to the contents, school organizations do not meet the requests and expecta-
tions of the government’s view on good citizenship. At the same time school 
organizations actually do meet the government’s request to formulate an 
own view on citizenship in accordance with the school’s philosophical, reli-
gious, and educational outlook.

This study also shows that the individual view of the educational professi-
onal does not always correspond with the view on ‘good citizenship’ of the 
school organization he or she is affiliated to. Only the views on citizenship 
– adaptation-oriented, spirited and individual – of the educational professi-
onals working in Orthodox Reformed, Waldorf and Public education respec-
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tively match those stated in their school guides. In the Islamic schools none 
of the respondents’ views match those of the school guide. In the Protestant, 
Catholic and confessionally neutral / private schools, only one respondent’s 
individual view matches that of their school guide.

The government and the school organizations hardly ever communicate a 
view of the ideal society; at these levels society is seen as a given entity. At 
the level of individual educational professionals however, 80% of the respon-
dents does have an own view of the ideal society.

Interpretation
When it comes to the political aspect of citizenship education, at the level of 
the government the main emphasis is on the educational goal of socializa-
tion, not on the aim of contributing to the unicity of the students. 

Regarding to the relationship with the ‘unknown other’, at the level of the 
government, the emphasis is not on forming a relationship with the un-
known other, but on forming a relationship with known others. At the go-
vernment level the relationship to unknown others is mentioned, but it is 
not elaborated upon in the government’s view on citizenship education, 
because the primary focus is on turning the unknown other into a known 
other. For this reason, which seems to be in line with this, at the level of the 
government, the focus is mainly on developing social skills and developing 
the student’s self-image, not on developing practical wisdom related to the 
question how to deal with unknown others in the public domain. However, 
at the government level some attention is paid to developing political skills.

The above is broadly similar to what I discovered at the level of the school or-
ganization and the educational professional, although there were a few diffe-
rences. Firstly, at the level of the school organization more attention is paid 
to developing political skills, while at the level of the educational professio-
nal less attention is paid to developing political skills. Secondly, at the level 
of the educational professional about 20% of the respondents does explicitly 
focus on the development of the students’ practical wisdom.

At none of the levels an aim is mentioned to contribute to the realization of 
a just society in citizenship education. At the level of the government howe-
ver, it is stated that citizenship education should be given within the frame-
work of the democratic constitutional state. At none of the levels however, 
the framework of the democratic constitutional state is considered to be a 
reason to advance the unicity of students by educating them in making just 
judgments on right and wrong.
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This research shows that in education the aim is primarily to socialize stu-
dents by offering them a (religious) moral framework to judge, or by letting 
students express their own opinion about what they think constitutes right 
and wrong.

Virtuosic citizenship
In this research I conclude that a ‘readymade’ good citizen cannot be con-
structed through education, citizenship only can be practiced in education 
itself. Seen from this perspective in citizenship education, teachers come up 
empty-handed. They cannot transform students into responsible citizens, all 
they can do is present situations the way they would occur in the public do-
main, as ‘domains of effort’ (plekken der moeite) where students can prac-
tice the making of just judgments.

The continuous risk in this kind of exercises is that students might have dif-
ferent ideas about responsibilities than their teacher has. However, to advan-
ce the unicity of students in education, teachers need to be willing to take 
this risk. Only when citizenship education will make room for students to 
practice their ability to judge justly in the public domain, students can be-
come virtuous. 

Virtuosic citizens are persons who are able to appear and respond in situa-
tions in the public domain where a moral appeal is made to them. The abi-
lity to show up and respond makes virtuosic citizenship synonymous with 
the ability to act prudently, courageously and temperately towards the un-
known other in the public domain. 

Virtuosic citizenship advances the students’ unicity by paying attention to 
the development of their ability to judge justly. In this way virtuous citizen-
ship education lays a foundation for the existence of plurality in society, and 
helps to maintain it in a just and fair way. 

Virtuosic citizenship does not only intend to gain skills and knowledge, but 
it also aims to help students form their personality and character, and in this 
way to increase their wisdom when dealing with their relationship with un-
known others in the public domain.

Recommendations
Finally I make three recommendations which will help to implement virtu-
osic citizenship in education. These recommendations are aimed mainly at 
the level of the educational professional. 
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1. Enter the ‘domains of effort’ in citizenship education.

If citizenship education aims to contribute to advancing the unicity of stu-
dents, teachers have to enter the ‘domains of effort’ instead of avoiding them, 
because these are the pre-eminent places for a student to develop and prac-
tice their practical wisdom. When teachers enter such domains, citizenship 
education could make room for practicing the making of judgments on is-
sues in the public domain. This way, a student can become a ‘true human 
being’, who understands his civil rights and duties, and will not show up as 
an ‘idiotes’ who is only concerned with individual aspects of life. 

2. Make room to advance unicity in citizenship education.

The students must have room to experiment with divergent ideas, in such a 
way that there is room for discussions about the possible consequences of 
these ideas.

3. In citizenship education, equal attention has to be paid to qualification, 
socialization and subjectification. Apart from subjectification, know-
ledge and skills are also needed to come to practical wisdom in speci-
fic situations in the public domain where an appeal might be made on 
students.

In developing this new typology of a view on citizenship in education, vir-
tuosic citizenship, I intend to support school organizations and educatio-
nal professionals who aim to advance the unicity of students in citizenship 
education.
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