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 Pragmatisch-
realistisch perspectief  

Kritisch-reflectief 
perspectief 

Beroepsgroep 
perspectief 

Persoonlijk 
ontwikkelings- 
perspectief 

Functioneel 
maatschappelijk 
perspectief 

Formeel diplomerings-
perspectief 

Wie: Wat 
vinden 
docenten in het 
belang van hun 
deelnemers als 
het gaat om het 
beeld van hun 
deelnemers? 

Docenten spreken 
hierover in termen van 
deelnemers als onervaren 
doeners die vakinhoudelijk 
gemotiveerd zijn (1) 
Nadruk op deelnemers als 
groentjes in de 
beroepspraktijk (2) 
Nadruk op deelnemer als 
toekomstige collega (3) 
Nadruk op praktische 
talenten van de 
deelnemers 

Docenten spreken 
hierover in termen van 
deelnemers als kritische 
en vernieuwende 
professionals  
(1) Nadruk op deelnemers 
als vernieuwers van de 
praktijk  (2) Nadruk op 
deelnemers als dragers 
van een gedegen 
kennisbasis (3) Nadruk op 
deelnemers als 
beoordelaars van wat 
wenselijk is 

Docenten spreken 
hierover in termen van 
deelnemers als 
gepassioneerde 
representanten van de 
beroepsgroep 
(1) Nadruk op de 
deelnemers als de 
toekomst van de 
beroepsgroep (2) Nadruk 
op deelnemers als 
vaandeldragers van het 
beroep (3) Nadruk op 
deelnemers als belangen-
behartigers van de 
beroepsgroep  

Docenten spreken 
hierover in termen van de 
deelnemers als personen 
op weg naar 
zelfstandigheid (1) Nadruk 
op het onderhouden van 
een persoonlijke band met 
deelnemers (2) Nadruk op 
deelnemers als jonge 
adolescenten die nog veel 
over zichzelf moeten leren 
(3) Nadruk op de 
deelnemers als personen 
met gevoelens en 
verlangens 

Docenten spreken 
hierover in termen van 
deelnemers als  
participanten in het 
alledaagse 
maatschappelijk verkeer 
(1) Nadruk op deelnemers 
als onderdeel van de 
maatschappij (2) Nadruk 
op deelnemers als 
afnemers van 
maatschappelijke diensten 
en producten (3) Nadruk 
op deelnemers als 
zoekende naar hun plaats 
in de wereld 

Docenten spreken 
hierover in termen van 
deelnemers als leerlingen 
die aan de formele 
opleidingseisen moeten 
voldoen 
(1) Nadruk op 
aanwakkeren theoretisch 
interesse van deelnemers 
(2) Nadruk op de ‘docent-
afhankelijkheid’ van 
deelnemers (3) Nadruk op 
de behoefte van 
deelnemers aan structuur  

Typerende 
quotes 

“Mijn deelnemers zijn echt 
doeners, echt praktijk 
mannen, als je ze te lang 
achter een computer zet 
worden ze stront 
vervelend”  
 
“Het zijn de ‘trial and 
error’ mannen. Ze doen 
proberen wat uit maar 
vergeten te analyseren. 
Ze halen niet eerst 
boekenwijsheid om 
vervolgens zaken op een 
rij te zetten, ze kijken wel 
waar het schip strandt”  

“Wij willen ook graag 
theorie terug zien. Het 
gevaar is dat deelnemers 
exact kopiëren wat de 
praktijk begeleider doet, 
die 20 jaar geleden is 
opgeleid. Nieuwe kennis 
die deelnemers 
meenemen zorgt dat de 
praktijk zich verder 
ontwikkelt” 
 
“Ik vind het belangrijk dat 
deelnemers zelf de 
afweging kunnen maken 
of ze griepspuit wel of niet 
nemen en wat daar de 
professionele voor-en 
nadelen van zijn” 
 

“Het is ook een vak dat in 
den lande als “maar 
verzorgende” gezien 
wordt, je veegt wat 
konten af en dat is het 
dan. De beeldvorming van 
het beroep is niet altijd 
juist, het is belangrijk dat 
deelnemers de echte 
waarde van het beroep 
ervaren”  
 
“Je hebt als sector de 
naam dat wij veel 
chemische middelen en 
mest gebruiken. Dat is al 
lang niet meer zo en dat 
moeten onze deelnemers 
uitdragen om van dat 
slechte imago af te 
komen” 

“Dan geef je ze een keer 
een compliment en dan 
zie je ze kijken. Ik zeg 
alleen maar ‘het was 
hartstikke goed wat je 
gedaan hebt’, ja dan 
komen ze met een 
verhaal. Die dimensie van 
het bouwen aan 
zelfvertrouwen is er dit 
jaar pas gekomen” 
 
“Ze zitten in een soort 
identiteitsfase, die is in 
ontwikkeling. Misschien 
hebben ze hun eerste 
seksuele ervaring achter 
de rug, maar weten ze 
wie ze zijn?, wat hun 
drijfveren, verlangens en 
dromen zijn?” 

“De maatschappelijke 
context is belangrijk. Ze 
willen allemaal kinderen, 
trouwen en blijven 
werken, Ze moeten dan 
ook een idee hebben van 
wat bijvoorbeeld 
kinderopvang kost” 
 
“De maatschappelijke 
functie bestaat er uit dat 
je een student de kans 
moet geven om te 
groeien. Bij de studenten 
die ik heb in mijn groep 
denk ik dikwijls; ik kan je 
begeleiden naar een 
beroep, maar als jij daar 
nog veel twijfels en 
onzekerheden over hebt, 
gaan we dat eerst 
bespreken” 

“Je hebt als docent een 
bepaalde autoriteit, maar 
je bent ook nog steeds 
verantwoordelijk voor hun 
veiligheid, dat ze genoeg 
leren, dat ze straks hun 
examens halen, dan moet 
er wel een bepaalde 
afstand in de relatie 
zitten”  
 
“Juist het zoeken naar je 
antwoorden en het zoeken 
naar waar je die 
antwoorden kunt vinden is 
veel belangrijker. Ik 
verwacht niet dat deze 
studenten alle ziektes en 
aandoeningen die ze 
tegen komen, dat ze dat 
gaan onthouden. Dat is 
niet het niveau van deze 
studenten” 
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 Pragmatisch-
realistisch perspectief  

Kritisch-reflectief 
perspectief 

Beroepsgroep 
perspectief 

Persoonlijk 
ontwikkelings- 
perspectief 

Functioneel 
maatschappelijk 
perspectief 

Formeel diplomerings-
perspectief 

Wat: Wat 
vinden 
docenten in het 
belang van hun 
deelnemers als 
het gaat om 
wat deelnemers 
zouden moeten 
leren  

Docenten spreken 
hierover in termen van het 
verwerven van direct 
toepasbare competenties  
(1) Nadruk op het vormen 
van  een realistisch beeld 
van de beroepspraktijk (2) 
Nadruk op het aanpassen 
aan de mores van de 
beroepspraktijk (3) 
Nadruk op 
basisvaardigheden van 
deelnemers ten behoeve 
van directe inzetbaarheid 
in een bedrijf 

Docenten spreken 
hierover in termen van 
leren afstand nemen van 
vanzelf-sprekendheden en 
routines 
(1) Nadruk op buiten de 
kaders leren denken en 
creativiteit (2) Reflecteren 
op eigen handelen kunnen 
verantwoorden van 
handelen (3) Kwaliteiten 
van verschillende 
manieren van werken 
afwegen en daar een 
waardeoordeel over vellen 

Docenten spreken hier 
over in termen van het 
ontwikkelen van 
beroepsengagement  
(1) Nadruk op het inleiden 
van deelnemers in sector 
brede ontwikkelingen (2) 
Nadruk op 
maatschappelijk-
verantwoord kunnen 
ondernemen (3) Nadruk 
op het ontwikkelen van 
een beroeps(groep) 
identiteit 

Docenten spreken 
hierover in termen van het 
verwerven van intra- 
persoonlijke vaardigheden 
(1) Nadruk op het vinden 
van een persoonlijke 
passie door deelnemers 
(2) Nadruk op het leren 
maken van keuzes die 
bijdragen aan het 
welbevinden van 
deelnemers (3)Nadruk op 
het ontwikkelen van 
zelfvertrouwen en 
opkomen voor zichzelf   

Docenten spreken 
hierover in termen van het 
verwerven van functionele 
“life skills” 
(1) Nadruk op 
kernvaardigheden om te 
functioneren in de 
maatschappij (2) Nadruk 
op de weg vinden naar 
maatschappelijke 
instanties (3) Nadruk op 
het leren begrijpen van 
maatschappelijke 
consequenties van 
professionele acties 

Docenten spreken 
hierover in termen van 
het verwerven van te 
examineren competenties 
(1) Nadruk op doorleren 
om kansen op de 
arbeidsmarkt te vergroten 
(2) Nadruk op het behalen 
van  proeve van 
bekwaamheid en examens 
(3) Nadruk op kennis van 
de basis vakken (taal & 
rekenen) 

Typerende 
quotes 
 
 
 
 
 
 
 

“Studenten moeten 
bijvoorbeeld goed kunnen 
luisteren, geen 
discriminerende 
opmerkingen maken, niet 
seksueel intimiderend zijn, 
dat hoort er allemaal bij” 
 
“Ja en als ze die 
basiskennis niet hebben, 
dan kunnen ze in het 
bedrijfsleven heel veel 
dingen niet doen. Het zijn 
maar een paar trucjes die 
ze moeten kennen, 
waarmee ze heel veel 
inzicht krijgen in techniek, 
bijvoorbeeld hoe een 
netwerk werkt”  

“Stel je komt in gesprek 
met een boekhouder, stel 
die zou een advies 
hebben, wat ook nergens 
op gebaseerd is, waarom 
zou je dan met dat advies 
meegaan? Stel jij wilt iets 
in je bedrijfsvoering doen, 
dan vind ik ook dat je 
voor jezelf moet 
onderbouwen waarom je 
die beslissing neemt.” 
 
Je moet heel erg 
nadenken over 'hoe ga ik 
zorgen dat ik me 
onderscheid in de markt'. 
Daar zit dat innoverende 
dus ook gelijk bij van hoe 
kan ik dat op nieuwe 
manieren doen, waar de 
samenleving ook om 
vraagt.” 

“Het sociaal cultureel werk 
wordt steeds verder 
geprofessionaliseerd. 
Studenten zullen steeds 
meer geconfronteerd 
worden met het inperken 
van subsidies en 
speerpunten van 
gemeenten. Studenten 
moeten leren aansluiten 
bij maatschappelijke 
ontwikkelingen” 
 
“Het is natuurlijk 
belangrijk dat we binnen 
onze sector bewuster 
worden van hoe we met 
de planeet omgaan. 
Vroeger was het 
inderdaad van zo doen we 
het al een eeuw, en dat 
blijven we zo doen. Maar 
studenten zullen toch met  
alle nieuwe technologie 
mee moeten, anders 
overleef je niet als 
ondernemer” 

“De eigen ontwikkeling en 
groei van die leerlingen, 
dat vind ik belangrijk. Dat 
ze zelfvertrouwen 
ontwikkelen, dat ze hun 
eigen capaciteiten 
ontdekken. Dat leerlingen 
leren zaken met 
vertrouwen aan te 
pakken” 
 
“Ik vind het belangrijk dat 
leerlingen nadenken over 
waar ze goed in zijn, waar 
ze minder goed in zijn, 
wat bij hun past. Ze 
moeten zich daar bewust 
van worden. Dat zal echt 
nog niet helemaal 
uitgekristalliseerd zijn als 
ze bij ons weggaan.”   
 

“Als studenten een bedrijf 
willen beginnen, dam 
moeten ze leren te 
denken aan hoe ze met de 
bank omgaan, of ze hun 
huis willen borg stellen 
voor hun bedrijf. Als het 
mis gaat kan dat ook privé 
zijn weerslag hebben. Ze 
moeten de zakelijke 
consequenties van hun 
handelen leren inzien” 
 
“Omdat begrijpend lezen 
zo belangrijk is. 
Vanmorgen heb ik het met 
ze gehad over 
laaggeletterdheid. Stel: Je 
kunt een bijsluiter niet 
goed lezen van een 
medicijn. Of je bent later 
groot, en je hebt 
kinderen, en ze komen 
met een brief van school, 
en je begrijpt hem niet 
echt.” 

“De leerlingen moeten 
natuurlijk een bepaalde 
basiskennis hebben wat 
betreft vaktermen - kijk 
als je naar economie kijkt, 
moeten ze gewoon 
termen als solvabiliteit en 
liquiditeit op kunnen 
dreunen. Anders kun je 
ook niet verder, zeg maar. 
De basistermen moeten 
ze inderdaad wel kennen.” 
 
“Ik vind het belangrijk dat 
ze breder worden 
opgeleid dan alleen het 
kunnen runnen van een 
bedrijfje binnen de 
boomteelt. Ze kunnen 
beter voor meerdere 
vakken opgeleid worden 
dan voor één specifiek vak 
om de kans op een baan 
te vergroten” 
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 Pragmatisch-
realistisch perspectief  

Kritisch-reflectief 
perspectief 

Beroepsgroep 
perspectief 

Persoonlijk 
ontwikkelings- 
perspectief 

Functioneel 
maatschappelijk 
perspectief 

Formeel diplomerings-
perspectief 

Waar: Wat 
vinden 
docenten in het 
belang van hun 
deelnemers als 
het gaat om de 
omgeving 
waarin 
onderwijs 
gegeven moet 
worden?  

Docenten spreken 
hierover in termen van de 
leeromgeving ten dienste 
van de beroepspraktijk  
(1) Nadruk op de 
leeromgeving als 
oefenplaats voor de 
praktijk (2) Nadruk op het 
belang van het bedrijf als 
leeromgeving 

Docenten spreken 
hierover in termen van de 
leeromgeving als 
voorbeeld voor de 
beroepspraktijk 
(1) Nadruk op de 
opleiding als plaats voor 
debat en reflectie (2) 
Nadruk op de pluraliteit 
van leeromgevingen 

Docenten spreken hier 
over in termen van de 
leeromgeving als portaal 
naar de beroepsgroep 
(1) Nadruk op opleiding 
als inwijdingsplaats voor 
de beroepsgroep (2) 
Nadruk op opleiding als 
een brede basis voor het  
beroepsveld 

Docenten spreken hier 
over in termen van de 
leeromgeving als een 
beschutte ruimte 
(1) Nadruk op de 
opleiding als veilige 
omgeving voor 
deelnemers(2) Nadruk op 
het betrekken van de 
thuissituatie   

Docenten spreken hier 
over in termen van de 
leeromgeving als toegang 
tot de wereld 
(1) Nadruk op de 
opleiding als voorbereiding 
op de wereld (2) Nadruk 
op de leefwereld buiten de 
opleidingsinstelling 

Docenten spreken 
hierover in termen van de 
leeromgeving als allocatie 
mechanisme  
(1) Nadruk op de 
opleiding als monitorings-
omgeving (2) Nadruk op 
de opleidingsinstelling als 
kwalificerend  instituut   

Typerende 
quotes 
 
 

“Nu help ik ze daarmee op 
school, maar in de 
beroepspraktijk zijn er ook 
collega’s, waarmee je kunt 
overleggen. Het is echt 
een vak waarin je elkaar 
moet helpen, waarin je 
juist gebruik moet maken 
van elkaar.”  
 
“In een stage situatie 
leren leerlingen andere 
dingen; daar moet 
iedereen zich aan de 
regels houden. Het kan 
zijn dat je bedrijfs-kleding 
moet dragen; dat je de 
klant moet groeten. En 
dan doet het er niet toe of 
je het daar wel of niet 
mee eens bent. “ 

“In de opleiding context 
vind ik het belangrijk om 
argumenten voor en 
tegen vaccinaties met de 
studenten kritisch tegen 
het licht te houden.” 
 
 “De kracht van de 
opleiding is dat 
deelnemers vanuit 
verschillende stage 
instellingen en 
organisaties, en hun 
intrinsieke motivatie, 
discussiëren over hoe je 
met cliënten omgaat, daar 
ligt de kracht van de 
opleiding”  

“Wij zijn een van de 
weinige scholen die met 
een machine werkt 
waarmee je groot brood 
kunt maken. Leerlingen 
vinden dat lastig maar in 
ons beroep moet daar wel 
mee leren werken”  
 
“Ik vind het belangrijk dat 
leerlingen in verschillende 
stage-ervaringen opdoen 
zodat ze een breed 
perspectief op het 
beroepsveld ontwikkelen” 

“Ik vind het belangrijk dat 
er een veilig leerklimaat is 
voor de studenten, dat ze 
elkaar helpen en elkaar 
niet uitlachen. Studenten 
mogen aangeven dat ze 
iets niet snappen. Het 
gaat om een open sfeer 
zonder veroordeling” 
 
“Ik bel met ouders om te 
vertellen hoe het gaat met 
hun dochter. Vaak kunnen 
ouders net een extra zetje 
geven wanneer een 
leerling vastloopt . Die 
samenwerking is van 
groot belang”  

“Op de opleiding bieden 
we leerlingen structuur en 
veiligheid terwijl de wereld 
juist flexibiliteit van 
leerlingen verlangt, daar 
moeten we in de opleiding 
ook oog voor hebben.”  
 
“Naast school hebben 
leerlingen nog een heel 
leven waarin ze hun weg 
moeten vinden, we 
moeten school ook niet 
belangrijker maken dan 
het is” 

 “Op de opleiding hebben 
we een studentensucces-
centrum. Daar kunnen 
studenten hulp krijgen 
wanneer ze vast komen te 
zitten in hun 
studievoortgang.”  
 
“In de opleiding gaat het 
uiteindelijk om 
examinering en 
kwalificatie, leerlingen 
moeten wel kunnen laten 
zien dat ze over het 
gewenste niveau 
beschikken”   
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 Pragmatisch-
realistisch perspectief  

Kritisch-reflectief 
perspectief 

Beroepsgroep 
perspectief 

Persoonlijk 
ontwikkelings- 
perspectief 

Functioneel 
maatschappelijk 
perspectief 

Formeel diplomerings-
perspectief 

Hoe: Wat 
vinden 
docenten in het 
belang van hun 
deelnemers als 
het gaat om 
hoe het 
onderwijs aan 
deelnemers 
verzorgd zou 
moeten 
worden?  

Docenten spreken 
hierover in termen van 
model staan voor de 
praktijk in hun denken en 
handelen 
(1) Nadruk op het geven 
van praktijk voorbeelden 
(2) Nadruk op het 
modelleren van 
beroepsgedrag (3) Nadruk 
op het  inrichten van de 
leeromgeving als 
werkomgeving 

Docenten spreken 
hierover in termen van het 
creëren van 
mogelijkheden voor 
reflectie en discussie  
(1) Nadruk op het 
stimuleren van debat en 
discussies (2) Nadruk op 
het stellen van reflectieve 
vragen aan de deelnemers 
(3) Nadruk op het 
inbrengen en bespreken 
van beroepsdilemma’s 

Docenten spreken hier 
over in termen van het 
aanwakkeren van een 
intrinsieke motivatie voor 
het beroep 
(1) Nadruk op het 
ontdekken van de passie 
van deelnemers (2) 
Nadruk op het stimuleren 
van ondernemerschap (3) 
Nadruk op het inslijpen bij 
de deelnemers van de 
ernst van het beroep  

Docenten spreken 
hierover in termen van 
het opmaat begeleiden 
van individuele 
deelnemers 
(1) Nadruk op 
persoonlijke gesprekken 
met deelnemers (2) 
Nadruk op sturing van het 
leerproces door de 
deelnemer (3) Nadruk op 
opmaat gesneden 
begeleiding van 
deelnemers 

Docenten spreken 
hierover in termen van het 
creëren van 
leerervaringen die het 
formele leerplan 
overstijgen   
(1) Nadruk op het 
stimuleren van ervaringen 
die het reeds bekende 
overschrijden (2) Nadruk 
op het bespreken van de 
betekenis van lesinhouden 
voor het dagelijks leven    

Docenten spreken 
hierover in termen van 
docent-sturing en formele 
opleidingsmethoden 
(1) Nadruk op structuur 
en instructie door de 
docent (2) Nadruk op het 
selecteren van leerstof die 
geëxamineerd wordt (3) 
Nadruk op het gebruik van 
formele lesmethoden 

Typerende 
quotes 
 
 
 
 
 
 
 

“het is misschien deels 
ook wel iets dat in me zit, 
een soort 
beroepsdeformatie, 
gewoon snelle acties en 
elkaar daarin helpen. Ja, 
het zou natuurlijk wel 
mooi zijn als ze dat 
gedrag overnemen, ook 
naar elkaar toe” 
 
“Door ze heel praktisch 
met hele praktische 
voorbeelden steeds weer 
gelinkt naar die praktijk 
aan de gang te zetten en 
aan de gang te krijgen, ze 
moeten de praktische 
consequenties van hun 
handelen leren” 

“Het zijn doeners en zij 
leren met name van 
ervaringen; door te doen. 
Ik functioneer als 
rustmoment, ik ga zitten 
met een deelnemer en 
vraag: Kijk er nou eens op 
terug; welke stap heb je 
nou genomen, waar gaan 
we nu verder?” 
 
“Ik vind het belangrijk een 
goede discussie op gang 
te brengen bijvoorbeeld 
over wat bepaald 
telefoons wel en niet 
kunnen. En dan mogen ze 
kritisch vragen aan elkaar 
stellen over de prijs en 
functionaliteiten van 
verschillende telefoons” 

“Kijk je kunt ze wel allerlei 
feitjes en weetjes leren 
maar die kunnen ze overal 
vinden. Onze sector 
verandert bijna dagelijks, 
dat is heel dynamisch. Ik 
wil ze stimuleren na te 
denken over wat bij ze 
past, wat ze met passie 
kunnen doen, dat is voor 
de sector ook belangrijk” 
 
“Ik leg altijd uit aan de 
studenten dat ze hun 
beroep serieus moeten 
nemen en dat ze zichzelf 
serieus moet nemen. Voor 
het beroep van 
verpleegkundige moet je 
daadwerkelijk wel iets 
leren en kunnen” 
 

“Wat ik belangrijk vind is 
dat het haar woorden zijn, 
dan is dat iets van haar 
eigen bewustwordings-
proces. Ik kan het wel 
koppelen aan een breder 
kader, maar in eerste 
instantie moet het bij haar 
vandaan komen” 
 
“Het gaat erom welke 
manier bij studenten past, 
er is niet een manier 
zaligmakend bij het 
rekenen. Als studenten 
dan zeggen van ik doe het 
op deze manier en iemand 
anders weer op een 
andere manier vind ik dat 
tof. Als ze maar een 
manier vinden die ze 
prettig vinden  

“Je bent niet meer heel 
direct met opvoeden 
bezig, maar je probeert 
toch wel wat bredere 
levenslessen mee te 
geven. We hebben twee 
buitenlandexcursies. Ga 
maar mee, ga maar eens 
gewoon bij papa en mama 
weg en ga maar eens zelf 
in Praag of Barcelona 
kijken, ga lekker zelf je 
eten bestellen.”  
 
“Ik vind dat ze op hun 
toekomst voorbereid 
moeten zijn., zodat ze 
zelfstandig door ie 
maatschappij heen 
kunnen wandelen. 
Daarom probeer ik  
opdrachten realistisch te 
maken voor hun dagelijks 
leven ook al zijn ze voor 
het beroep minder 
relevant”    

“En als je praat over 
examinering of 
kwalificatie, dan denk ik 
wel, dat je een bepaalde 
minimum eis moet 
hebben, een bepaald 
gemiddelde, wat iemand 
moet kunnen. En je kijkt 
waar de rek zit om iemand 
naar een hoger niveau te 
tillen, ook richting 
examinering. En dat is wat 
ik dan aan het aftasten 
ben.” 
 
“De lesopbouw is altijd 
hetzelfde. In dit geval was 
het een opfrismoment. 
Dus dat is net wat anders, 
maar anders heeft mijn 
les altijd een vaste 
strategie, altijd een vaste 
indeling en daarbinnen zit 
afwisseling” 
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Pragmatisch-realistische visie 
Deze onderwijs-pedagogische visie geeft uitdrukking aan een pragmatisch realistische oriëntatie ten aanzien van het belang van studenten, in de zin dat studenten worden 
beschouwd als onervaren doeners. Redenerend vanuit dit perspectief worden studenten vooral gemotiveerd door de beroepsgerichte vakken. Vanuit deze visie is het van 
belang dat studenten competenties verwerven die direct in de beroepspraktijk inzetbaar zijn. De leeromgeving waarin studenten verkeren wordt voornamelijk als een 

 Pragmatisch-
realistisch perspectief  

Kritisch-reflectief 
perspectief 

Beroepsgroep 
perspectief 

Persoonlijk 
ontwikkelings- 
perspectief 

Functioneel 
maatschappelijk 
perspectief 

Formeel diplomerings-
perspectief 

Waartoe: Wat 
vinden 
docenten in het 
belang van hun 
deelnemers als 
het gaat om het 
doel van hun 
onderwijs? 

Docenten spreken 
hierover in termen van 
het toerusten van hun 
deelnemers voor de 
bestaande beroepspraktijk 
(1) Nadruk op de 
beroepspraktijk als 
leidend principe voor wat 
deelnemers moeten leren 
(2) Nadruk op de directe 
inzetbaarheid van 
deelnemers in de 
beroepspraktijk (3) 
Nadruk op een reële 
beeldvorming ten aanzien 
van het beroep door de 
deelnemers 

Docenten spreken 
hierover in termen van 
het voorbereiden van de 
deelnemers op het 
verbeteren van de 
bestaande beroepspraktijk 
(1) Nadruk op de 
ontwikkeling van 
deelnemers tot 
onafhankelijke 
professionals (2) Nadruk 
op het opleiden van 
deelnemers tot ‘change 
agents’ die de bestaande 
praktijk verder 
ontwikkelen (3) Nadruk op 
het inleiden van 
deelnemers in de morele 
aspecten van het beroep  

Docenten spreken hier 
over in termen van 
ingroeien van de 
deelnemers in het 
beroepscollectief 
(1) Nadruk op de 
verantwoordelijkheid van 
deelnemers ten aanzien 
van de beroepsgroep als 
geheel (2) Nadruk op 
versterking en verbetering 
van de  maatschappelijke 
positie van de 
beroepsgroep (3) Nadruk 
op een breed perspectief 
op het vakgebied     

Docenten spreken 
hierover in termen van het 
ontwikkelen van 
deelnemers tot gelukkige 
en zelfbewuste personen 
(1) Nadruk op het goed 
doorkomen van de 
formatieve jaren van de 
deelnemers (2) Nadruk op 
het tot wasdom komen 
van persoonlijke talenten 
en passies van 
deelnemers (3) Nadruk op 
het vergroten en 
verdiepen van de 
leefwereld van de 
deelnemers 

Docenten spreken 
hierover in termen van het 
op een adequate manier 
kunnen functioneren in de 
alledaagse maatschappij   
(1) Nadruk op het 
zelfstandig kunnen 
functioneren in de 
maatschappij (2) Nadruk 
op het belang van de 
wereld buiten de directe 
onderwijs en 
beroepscontext (3) 
Nadruk op het 
toekomstige burgerleven 
van de deelnemers 
 

Docenten spreken 
hierover in termen van het 
inzichtelijk maken van de 
toegevoegde waarde van 
een diploma 
(1) Nadruk op het diploma 
als noodzakelijke 
voorwaarde voor een 
succesvolle toekomst (2) 
Nadruk op de 
mogelijkheden voor het 
doorstromen naar vervolg 
onderwijs (3) Nadruk op 
het toewerken en 
voorbereiden van 
deelnemers op het 
eindexamen 

Typerende 
quotes 
 
 
 
 
 
 
 

“Ik vind het belangrijk dat 
ze op een goede manier 
met klanten omgaan, 
natuurlijk voor het bedrijf 
zelf, dan houden ze 
klandizie. Zo lang ze werk 
hebben, hebben ze ook 
werk voor de jongens en 
is dat ook gewaarborgd ” 
 
“Omdat ze straks in het 
veld ook alleen maar 
dingen tegen komen die 
het niet doen. Er is dan 
niemand aan wie ze 
kunnen vragen wat het 
probleem is. Ze moeten 
het zelf oplossen en een 
eigen routine ontwikkelen 
om een storing te vinden.” 
 

“Wat er achter zit, is 
doordat je wat aan de 
studenten mee wilt geven, 
je ook invloed wilt 
uitoefenen op de praktijk. 
Dat je wilt dat daar door 
middel van de deelnemers 
een verbeterslag plaats 
vindt” 
 
“Ik hoop dat wij ze dat 
stukje nadenken alvast  
mee kunnen geven. Dat 
ze nadenken over waarom 
ze iets doen en natuurlijk 
de basis theorie. Ik wil de 
deelnemers naast het 
meegeven van 
basistheorie stimuleren en 
prikkelen om verder na te 
denken” 

“Wij leveren natuurlijk niet 
alleen aan de lokale 
groenteboer of tuin 
centrum, maar onze 
producten gaan de hele 
wereld over, of je nu 
boomtelers hebt of 
akkerbouwers, dan is het 
belangrijk dat studenten 
een beetje weten hoe de 
wereld werkt” 
 
“De beroepsgroep wordt 
geconfronteerd met een 
wereld waarin ze werken 
en een wereld waarin ze 
leven.  De hygiëne-
maatregelen in de wereld 
waarin ze werken betreft 
een hele zwakke groep. 
Studenten moeten zich 
bewust worden dat die 
groep van hun afhankelijk 
is”  

“Het maakt me helemaal 
niet uit waar ze terecht 
komen, als ze maar 
gelukkig zijn. Deze 
leerlingen kunnen op een 
hoofdkantoor terecht 
komen, of een atelier 
waar ze monsters maken 
of naar de kunst academie 
 
“We hebben twee 
buitenland excursies, dat 
vind ik enorm belangrijk ; 
ga maar eens bij pappa 
en mamma weg en ga zelf 
eens naar Praag of 
Barcelona. Dat vinden ze 
in het begin doodeng” 
 

“Ik vind het belangrijk dat 
wanneer deelnemers de 
schoolbanken verlaten en 
de wijde wereld in trekken 
ze inzicht hebben in 
geldstromen, in 
verzekeringen, wat het 
goedkoopst is en hoe je 
dat uitrekent” 
 
“Ik hoop dat ze hun plek 
vinden in de 
maatschappij. Dat is 
natuurlijk het ultieme 
doel. Mijn missie is 
studenten hier weg te 
laten gaan met het 
gevoel; ik heb er wat aan 
gehad en weet nu wat ik 
moet doen” 
 

“De meerwaarde van het 
diploma is dat  je kennis 
hebt opgedaan en dat je 
met die kennis verder 
komt in de wereld en 
meer kans op geluk hebt.” 
 
“Als het gaat om deze 
studenten, dan gaat het 
over kennis rondom de 
modewereld en dan haal 
je uiteindelijk je diploma. 
Met dat diploma hebben 
studenten de mogelijkheid 
om hbo te gaan doen en 
zich weer verder te 
ontwikkelen”  
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oefenplaats voor de beroepspraktijk gezien. Docenten fungeren in hun doen en laten als rolmodel voor het betreffende beroep; ze leven de beroepspraktijk voor. Het doel dat 
nagestreefd wordt is studenten voor te bereiden op de bestaande beroepspraktijk.   
 
Kritisch-reflectieve visie 
Deze onderwijs-pedagogische visie geeft uitdrukking aan een kritisch reflectieve oriëntatie ten aanzien van het belang van studenten, in de zin dat studenten begrepen moeten 
worden als kritische en creatieve professionals. Vanuit deze visie zouden studenten zich vooral in een leeromgeving moeten bevinden die voorbeeldstellend is voor de 
bestaande praktijk. Uitgaande van dit perspectief moeten studenten uitgedaagd worden om op een onderzoeksmatige wijze te kijken naar hun eigen handelen en dat van 
anderen. Docenten vervullen de rol van kritisch klankbord met als doel de leervragen en ervaringen van studenten onderwerp van discussie te maken. Uiteindelijk zouden 
studenten in staat moeten zijn de huidige beroepspraktijk niet als vanzelfsprekend te accepteren maar als een voor verbetering vatbare praktijk. 
 
Beroeps-collectieve visie 
Deze onderwijs-pedagogische visie geeft uitdrukking aan een beroeps-collectieve oriëntatie ten aanzien van het belang van studenten, in de zin dat studenten gepercipieerd 
worden als representanten van de beroepsgroep als geheel. Vanuit dit perspectief vervult de opleiding de functie van toegangspoort naar verschillende professionele 
werkvelden. In lijn met deze visie zouden de bekwaamheden van studenten moeten aansluiten bij ontwikkelingen die een beroepssector-brede en beroepssector-overstijgende 
relevantie hebben. Docenten zien het als hun opdracht studenten te begeleiden bij de verdere ontwikkeling van hun ontluikende beroepsidentiteit. Binnen deze onderwijs-
pedagogische visie is het doel van onderwijs studenten in de gelegenheid te stellen in te groeien in het beroepscollectief.    
 
Persoonsvormende visie 
Deze onderwijs-pedagogische visie geeft uitdrukking aan een persoonsvormende oriëntatie ten aanzien van het belang van studenten, in de zin dat studenten gezien worden 
als jonge adolescenten die zoekende zijn naar hun plaats in de wereld. Volgens deze visie fungeert de leeromgeving als een sociale en veilige oefenplaats afgebakend van de 
buitenwereld gericht op zelfontplooiing van studenten. Studenten zouden met name intrapersoonlijke vaardigheden moeten ontwikkelen die studenten helpen keuzes te maken 
die hun persoonlijke welzijn bevorderen. Vanuit deze onderwijs-pedagogische visie is het gedrag van docenten vooral gericht op het coachen van studenten bij keuzes die 
richting geven aan hun leven. Het doel van onderwijs is studenten te helpen gelukkige en zelfverantwoordelijk volwassenen te worden.  
 
Functioneel-maatschappelijke visie  
Deze onderwijs-pedagogische visie geeft uitdrukking aan een functioneel-maatschappelijke visie ten aanzien van het belang van studenten, in de zin dat studenten gezien 
worden als actieve studenten aan het maatschappelijke verkeer. Volgens deze visie zoude leeromgeving aangrijpingspunten moeten bieden voor studenten die hen helpen zich 
te oriënteren op het maatschappelijke leven. Studenten zouden met name capaciteiten moeten ontwikkelen die hen in staat stellen hun weg te vinden naar gemeentelijke 
instellingen en maatschappelijke organisaties. De docent richt zijn begeleidingsgedrag op het  betekenisvol maken van leerinhouden voor het maatschappelijke leven. Het doel 
van onderwijs is dat studenten succesvol zijn en hun plek vinden in de samenleving als geheel.  
 
Formeel-diplomerende visie 
Deze onderwijs-pedagogische visie geeft uitdrukking aan een functioneel-maatschappelijke visie ten aanzien van het belang van studenten, in de zin dat studenten worden 
beschouwd in termen van hun leerprestaties zoals die in formele curriculum beoogd worden. De opleidingsinstelling wordt gezien als een plaats waar studenten voorgesorteerd 
worden voor de het juiste opleidingsrichting en het juiste opleidingsniveau. Studenten moeten zich vooral de leerinhouden eigen maken die in het formele curriculum 
voorgeschreven worden. De docent richt zijn inspanningen op het adequaat voorbereiden van studenten op formatieve en summatieve beoordelingssituaties. Het uiteindelijke 
doel van onderwijs is dat studenten gediplomeerd hun opleiding verlaten en toegang hebben tot mogelijke vervolgopleidingen. 


