
De zin van beroepsonderwijs 
J e r o e n 0 n s t e n k 

Beroepsonderwijs verdient meer aandacht in het publieke en filosofische debat dan 
het doorgaans krijgt. Ruim de helft van alle leerlingen in het voortgezet onderwijs 
volgt voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, de onderwijsvorm waarin mavo 
en lager beroepsonderwijs sinds augustus 2001 zijn geïntegreerd. Een groot deel 
daarvan leert verder in het middelbaar beroepsonderwijs. Het voorbereidend be
roepsonderwijs is dan ook geen verzamelbak voor de losers van het onderwijsbestel, 
een beeld dat vaak figureert in het publieke debat over jeugdcriminaliteit en de ver
loedering van de samenleving. Tussen de zestig en zeventig procent van alle jonge
ren volgt een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs. Dat kent een zeer bre
de verscheidenheid: in beroepen, in niveaus, in leerwegen; het herbergt 
achterstandsgroepen en toekomstige professionals en bereidt hen voor op een loop
baan, op het leven en, voor een groeiend deel, op doorleren in het hoger beroepson
derwijs, in bedrij fscursussen of tijdens het werk. In de ontwikkeling van Nederland 
en Europa als kennis- en diensteneconomie speelt het beroepsonderwijs een sleutel
rol. Terwijl beroepsonderwijs er ook, meer dan algemeen vormend onderwijs, in 
blijkt te slagen de reproductie van maatschappelijke ongelijkheid te verminderen. 

Beroepsonderwijs is voor steeds meer jongeren een essentieel onderdeel van de 
overgang naar volwassenheid... Zij volgen daarbij steeds minder een vast patroon. 
Zin- en betekenisgeving is problematisch geworden door de sterke individualise
ring, als gevolg van de afnemende vaste sociale verbanden en structuren, de toene
mende ambiguïteit en ambivalentie in het sociale verkeer en de daarmee verbonden 
onzekerheden. In de multiculturele en pluriforme samenleving zijn werk- en ge
zinsverhoudingen veranderd; de traditionele verhouding tussen zorg en arbeid is 
ingrijpend gewijzigd; toenemende individualisering gaat gepaard met het willen 
(maar ook moeten) aanvaarden van meer verantwoordelijkheid voor het eigen leven 
en het eigen levenslot (Schnabel 1999). Er is geen 'standaardbiografie' meer, maar 
een geïndividualiseerde 'keuzebiografie'. Identiteiten worden minder bepaald door 
een community of birth en meer door de community of interest, waar mensen deel van (wil
len) uitmaken omdat ze er op een of andere wijze door worden geboeid, Dat vooron
derstelt wel dat de jongere deze kan ontwikkelen. Hij moet in staat zijn tot 'zelfstu
ring': keuzes maken, richting geven aan persoonlijke ontwikkeling, om kunnen 
gaan met onzekerheden en voortdurend rekening houden met veranderende moge
lijkheden en beperkingen, 
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Ë Ook in arbeidsorganisaties is zelfsturing een belangrijk concept geworden, al 
gaat het meestal om een vorm van Verantwoordelijke autonomie', waarbij de werk
nemer zich verantwoordelijk voelt voor de organisatie en. zijn werk doet zonder con
tinu te worden gecontroleerd, Maar het beroep op zelfsturing is vaak een. versiuie-

^ ring van het verloren gaan van betrokkenheid (Sennett 1998). Eenzaamheid en 
o onverschilligheid, gebrek aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en aan soli-
£ dariteit, worden groter. Bedrijven globaliseren, maar worden ook aangesproken op 
JÜ maatschappelijk verantwoord ondernemen. Betekent dat niet dat werknemers moe

ten leren, niet alleen hun werk te doen, maar ook rekening te houden met zulke uit
eenlopende eisen als inspelen op de klant, werken met oog op kwaliteit én kosten, 
daarbij rekening houdend met milieu of andere maatschappelijke kosten? Vereist 
dat niet bij beroepsbeoefenaars een betrokkenheid bij werk, bedrijf en maatschappij 
die op gespannen voet staat met de tegelijk opdringende tendens naar verzakelij
king, verrijking en. consumeren? En maakt de flexibiliteit, onzichtbaarheid en tijde
lijkheid van modem werk de ontwikkeling van betrokkenheid en vertrouwen in 
zichzelf en anderen niet buitengewoon moeilijk (Sennett 1998)? 

Het b e r o e p s o n d e r w i j s 

Het beroepsonderwijs staat midden in dit spanningsveld en is door zijn omvangrij
ke en heterogene ieerlingpopulatie en door de innige verweving van arbeid en on
derwijs een terrein waar de kernvragen van een "ontologie van het heden* (Boom-
kens 2000) rond identiteit, zin- en betekenisgeving, gemeenschapsvorming en 
ervaring continu aan de orde zijn en opnieuw worden ingevuld. 

In 199^ is een nieuwe wet op het beroepsonderwijs (WEB) in werking getreden. 
Daarmee werd voor de eerste keer het gehele beroepsonderwijs (plus de volwasse
neneducatie) in één wettelijk gereguleerd systeem geïntegreerd. Opleidingsdoelen 
werden vastgelegd in kwalificaties, die gebaseerd moesten zijn op eisen in de be
roepspraktijk. De bedoeling was een flexibel, transparant systeem te creëren dat ef
fectief inspeelde op de wensen van deelnemers en de eisen van het bedrijfsleven. De
ze doelen zijn nog lang niet gehaald. Er zijn te veel (ongeveer zevenhonderd) 
opleidingen, die vaak tamelijk smal zijn en niet attractief voor leerlingen. En nieuwe 

" ontwikkelingen in beroepsvelden worden slecht opgepikt, met name ais ze 'be-
roepsgrensoverschrijdend" zijn. Oorzaken zijn de regelgeving, met name rond de fi
nanciering van opleidingen, gecombineerd met een vaak technocratische invulling 
van kwalificaties. Maar scholen slagen er ook onvoldoende in om aantrekkelijk on
derwijs vorm te geven. De uitval is hoog: tussen de veertig en vijftig procent haalt 
geen diploma.. Nieuwe manieren van lesgeven en begeleiden worden door lang niet 
iedereen even makkelijk opgepikt. Het denken, in termen van theorie en disciplinai
re kennis (de Vakken') in de hogere opleidingen en de nadruk op smalle, technische 
vaardigheden in de lagere opleidingen, blijkt zeer hardnekkig. De wet voorzag ook 
in een groter aandeel binnen de opleiding van leren-in-de-beroepspraktijk, maar de 
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vormgeving hiervan en de integratie binnen, de opleiding blijkt nog vaak een pro- g 
bieem. o 

Beroepsonderwijs leidt op voor werken in een beroep ... dat klinkt vanzelfspre- & 
kend, maar is het niet, Er is toenemend discussie of er eigenlijk nog wel beroepen 
bestaan, en of we niet eerder in termen van flexibiliteit en geïndividualiseerde loop
banen moeten spreken. Mensen werken vaak in andere beroepen en functies dan N 
waar ze voor zijn opgeleid, Sennett (1998) wijst op het verdwijnen van werk en be
roep als betekenisvolle bezigheden, waarmee een belangrijk terrein, van persoonlij
ke en maatschappelijke identificatie en ontplooiing is verdwenen. We zijn op weg 
naar, of al aangeland in, een netwerksamenleving waarin mensen tegelijk afhanke
lijk worden van. wereldwijde netwerken én op zichzelf worden teruggeworpen als 
het gaat om zin. vinden in hun leven. De vraag is of dit onomkeerbaar is, of dat we op 
zoek moeten naar nieuwe invu.lli.ngen van arbeids- en beroepsidentiteiten, minder 7^' 
langs de lijn'van voorgeprogrammeerde opleidingen, beroepen en loopbanen en 
meer langs de lijn van persoonlijke bekwaamheid en identiteitsontwikkeling. 

In zekere zin is de groei van beroepsonderwijs, naast de inherente groei van on
derwijsdeelname, zelf al. een antwoord hierop. Ze is te verklaren, uit de combinatie 
van stijgende eisen en het disfunctioneel worden van traditionele manieren waarop 
mensen hun vakbekwaamheid ontwikkelden in langdurige, stapsgewijze en niet al
tijd even flexibele leer- en socialisatieprocessen in de beroepspraktijk (Onstenk 
1997). De vraag is dan natuurlijk wel of beroepsonderwijs het adequate antwoord is. 
Zijn we niet te ver doorgeschoten en is arbeid niet te ver uit zicht geraakt? De huidi
ge stand van zaken geeft zeker reden tot twijfel. De immanente onderwijslogica 
waarin theorie belangrijker is dan praktijk, en waarin een lineair model van simpel 
naar complex dominant is, staat op gespannen voet met de nieuwe eisen van loop
baan en. beroepspraktijk (Wardekker e.a. 1999). 

O p l e i d e n van brede en k r i t i s c h e b e r o e p s b e o e f e n a a r s 

Onder trefwoorden ais 'probleemgestuurd leren', 'projectgericht leren' en 'compe
tenties' is er binnen het beroepsonderwijs een interessante wending gaande (ACOA 
1999; Onstenk 2000). De kern daarvan is een betere voorbereiding op de daadwerke
lijke beroepspraktijk, gecombineerd met aandacht voor de ontwikkeling van per
soonlijke bekwaamheid. Competent of vakbekwaam handelen vereist het op ade
quate wijze kunnen omgaan met de eisen, verwachtingen, problemen en dilemma's 
die zich (kunnen) voordoen binnen en tussen de verschillende aspecten van de kern-
opgaven van het beroep. In de moderne beroepsuitoefening is 'persoonlijke' hande
lingscompetentie die beroepsbeoefenaars in staat stelt in uiteenlopende situaties ta
ken te verrichten en problemen op te lossen essentieel 

Opleidingen moeten zich richten op een breed veld van functies en bovendien 
voorbereiden op een professionele loopbaan. Het gaat om het leggen van een basis 
voor verdere competentieontwikkeling in de loopbaan. Twee verschuivingen vallen 
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daarbij op (Onstenk 1997)* In de eerste plaats wordt meer aandacht besteed aan het 
leren omgaan met opgaven, onzekerheden en dilemma's in de beroepsuitoefening. 

1 In hun werk komen beroepsbeoefenaars met complexe problemen in aanraking, 
7 waarbij een. oplossing en een aanpak worden verwacht. Deze complexe situaties vra-
^ gen adequate actie, die vereist dat de juiste routine wordt gekozen en dat bij dilem-
o ma's, tegenstrijdigheden of moeilijk verenigbare alternatieven een situationeel ver-
.£ antwoorde keuze wordt gemaakt. In de tweede plaats kijkt men niet meer alleen 
£j naar de vaktechnische inhoud van een functie, maar ook naar de organisatorische 

condities en de samenwerkingsvormen waarin wordt gewerkt. De opkomst van 
platte organisaties waar in teams wordt gewerkt, en de erkenning dat veel kennis in 
feite collectiefis, vormen daarbij belangrijke achtergronden. 

Om ontwikkeling van. een dergelijke brede vakbekwaamheid mogelijk te ma
ken, zijn moderne leertrajecten opgebouwd uit een serie verschillende leeractivitei
ten en leeromgevingen, waarvan projecten, beroepspraktijkvorming, praktijksimu
laties en probleemgestuurd onderwijs deel uitmaken. Daarbij wordt gestreefd naar 
de integratie van verschillende soorten kennis (gecodificeerde én situationele), vaar
digheden en houdingen. Leren in de praktijk maakt integraal deel uit van het be
roepsonderwijs. Maar leerlingen doen alleen relevante ervaringen op als ze echt par
ticiperen in de praktijkgemeenschap van het beroep: echt en relevant werk, 
contacten met experts, meemaken hoe de expert omgaat met dilemma's. Ook in het 
schoolse onderwijs moeten deelnemers vanaf het begin van de opleiding kennis 
kunnen maken met reële beroepsopgaven en problemen. Dus geen overdracht van 
theorie zonder inzicht in waar die voor nodig is. Er wordt geleerd aan de hand van 
levensechte problemen en een holistische benadering van volledige producten, al 
zullen die in het begin relatief simpel zijn. Dan begint een opleiding bouwkunde 
niet met contextloze informatie over baksteen, dakconstructies, fimdamenten of 
bouwvoorschriften, maar bijvoorbeeld met het ontwerpen en op schaal bouwen van 
een tuinhuis in een volkstuincomplex, aan de hand waarvan, technische problemen, 
ontwerp en vormgeving, regelgeving, maar ook het rekening houden met bewo-
nerswensen of milieu-eisen kunnen worden gethematiseerd. Benodigde informatie 
om problemen op te lossen wordt zelf gezocht, geïnterpreteerd en verwerkt; keuzes 
voor bepaalde oplossingen moeten worden verantwoord. Omdat de problemen bo
vendien worden aangepakt in een gesimuleerd bouwteam leert men ook samenwer
ken, vergaderen en. compromissen sluiten. Men leert complexe arbeidshandelingen 
verrichten, daarbij voorkomende problemen herkennen en hanteren, en een me
thodische, professionele aanpak ontwikkelen. 

Burgerschap en de p e d a g o g i s c h e o p d r a c h t van 
b e r o e p s o n d e r w i j s 

Door de aandacht voor de beroepspraktijk krijgt het beroepsonderwijs ook meer te 
maken met fundamentele normatieve en ethische vragen. Dat wordt nog versterkt 
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doordat beroepsonderwijs, mede door zijn brede leerlingpopulatie, ook een belang- | 

rijke schakel vormt in het bevorderen van sociale cohesie en maatschappelijke ver- o 

antwoordelijkheid. In het verleden speelde beroepsonderwijs een rol bij de discipli- % 

nering en normalisering van de arbeidersklasse (Onstenk 1997}- Nu zijn algemene 3» 

vorming en de persoonlijke ontplooiing wettelijk expliciet als doelstelling van het 0 

beroepsonderwijs geformuleerd, niet als tegenstelling, maar in het verlengde van de M 
voorbereiding op het beroep. Volgens een advies van de Onderwijsraad (1998) moet < 
beroepsonderwijs ook opleiden voor burgerschapscompetenties, die betrekking 
hebben op het sturen van de eigen, levensloop op velerlei maatschappelijke terrei
nen. Deze moeten worden afgeleid van eisen, die vanuit een turbulente arbeids
markt (loopbaancompetenties, employability), de persoonlijke levenssfeer en maat
schappelijke participatie aan het individu worden gesteld. Dit advies heeft geleid tot 
een discussie, waarin dit is uitgewerkt als het vermogen met individueel verant
woordelijkheidsbesef te kunnen, functioneren in het publieke domein, dat wil zeg
gen in de maatschappij te participeren als actief burger en daarbij zelfstandig, ver
antwoord en kritisch te handelen (Onstenk 2001). Burgerschapscompetenties 
bestaan uit: kennis, vaardigheden en houdingen met betrekking tot het in politiek, 
sociaal, cultureel en economisch opzicht adequaat en verantwoordelijk kunnen 
functioneren in de maatschappij, op basis van normatief en waardenbewust hande
len. 

Hierin vallen de ook elders in het publieke debat opduikende accenten te her
kennen, gericht op normen en waarden en op rechten én plichten van burgerschap. 
In deze neorepubiikein.se opvatting (Van Gunsteren 1998) wordt burgerschap ge
zien ais een ambt, dat voor iedereen openstaat, maar waar wel eisen aan zijn verbon
den, en waarvoor competenties nodig zijn zoals het beheersen van een of meer talen, 
omgaan met anderen en jezelf en het omgaan met loyaliteitsconflicten die kunnen 
voortkomen uit de verschillende posities die men als individu inneemt. Nauta 
(2000) onderscheidt op vergelijkbare wijze vier competenties voor de moderne bur
ger: het vermogen tot identificatie en tot representatie, aanspreekbaarheid (verant
woordelijkheid willen nemen) en weerbaarheid (opkomen voor eigen belangen). 
Voor het verwerven van dergelijke competenties zijn sociale, economische en cultu
rele hulpbronnen vereist. En ze hangen nauw samen met identiteitsvorming: Wie 
ben ik? Wat is mijn plaats in de samenleving? Wat beteken ik in en voor de samenle
ving? (Wardekker, Meijers en Wijers 1999). 

Burgerschapscompetenties vormen daarmee een toespitsing van de pedagogi
sche 'opdracht' van het onderwijs. Die wordt breder omschreven als persoonlijk
heidsvorming, sociale competentie of het vermogen tot zelfsturing. Dit is een thema 
dat ook in het basis- en voortgezet onderwijs (Ten Dam en Volman 1999; Van Oenen 
2001), in het jeugdbeleid (Dieleman en Van der Lans 1999) en in het welzijnsbeleid 
(Hortulanus en Machielse 2002) aan de orde wordt gesteld. Zoals eerder gesteld is 
het individu in toenemende mate aangewezen op zijn eigen competenties, op het 
vermogen deze continu te ontwikkelen en de bereidheid deze in te zetten in een ver-
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anderlijke en ambivalente omgeving. Daarbij zijn. essentieel het vermogen tot zelf
reflectie en zelfsturing, het vermogen, om een eigen identiteit te ontwikkelen als 

7 participant in diverse maatschappelijke verbanden, het vermogen om een kritische 
? afweging te kunnen maken tussen eigen en algemeen belang, het vermogen (voort-
^ durend) te leren en ontwikkelen, de bereidheid om constructief bij te dragen en mee 
o richting te geven, aan de ontwikkeling van de samenleving. Zelfsturing betekent 
g niet het te allen tijde doorzetten van je eigen wensen of het handelen zonder invloed 
£2 van buitenaf, maar juist het vermogen tot zelfbepaling en beheerste zelfontplooiing 

waarbij tegelijk rekening gehouden wordt met eisen van de arbeidsmarkt, de sociale 
omgeving en de publieke ruimte. Het is het richting kunnen geven, aan een per
soonlijke ontwikkeling en daarbij rekening w êten te houden met veranderende mo
gelijkheden en. beperkingen. De doorzettende individualisering en flexibilisering 
dwingen het individu om het vermogen tot zelfstandigheid en kiezen te ontwikke
len, maar maken tegelijk aandacht voor de ontwikkeling van maatschappelijke be
trokkenheid en verantwoordelijkheidsbesef noodzakelijk, zowel met het oog op so
ciale cohesie als ten behoeve van eigen geborgenheid en ontwikkeling. Zelfsturing 
in deze zin moet gecombineerd worden met het vermogen om zichzelf te identifice
ren met, en. zich vrijwillig en met een zekere bestendigheid te binden aan, (delen 
van) de samenleving en op basis daarvan tot handelingsplannen te komen en deze 
plannen te realiseren (Wardekker e.a. 1999). 

B u r g e r s c h a p en beroep 

Waar vroeger de rol ais arbeider streng gescheiden was van de rol als citoyen, zijn er nu 
tal van overlappingen en grensoverschrijdingen. Van werknemers worden in toene
mende mate competenties verwacht die te maken hebben met het functioneren in 
organisatorische en communicatieve verbanden en gemeenschappen. Er is een toe
genomen ruimte - maar daarmee ook een opdracht - om op eigen verantwoordelij
ke wijze, en vanuit eigen normen en. waarden, bij te dragen aan de ontwikkeling van 
de maatschappelijke eenheid (team, bedrijf, beroepsgroep) waar men deel van uit
maakt, Naarmate de werknemer meer ruimte krijgt om zijn werkomgeving te ver
beteren en veranderen, zowel met het oog op proces- en productverbetering als met 
het oog op beter werk, kan ontwikkeling van inzetbaarheid samengaan met de ont
wikkeling van maatschappelijke verantwoordelijkheid en van persoonlijke moge
lijkheden. Werknemers zullen in toenemende mate geconfronteerd worden met 
belangrijke organisatorische, maatschappelijke en persoonlijke dilemma's waarbin
nen verantwoorde en situationeel adequate keuzes moeten worden gemaakt. Een 
kritische houding maakt integraal onderdeel uit van brede vakbekwaamheid en 
burgerschapscompetenties. 

Hierbij gaat het ook om de ethische dimensie in het beroepsleven zelf Normati
viteit is belangrijk in professionele ontwikkeling (vergelijk Kunneman 1996). Ten 

50 



1 

o 
N 

O 

onrechte worden 'uitvoerende' professionals als verpleegkundigen vaak nauwelijks g 
gehoord in normatieve debatten: over de zorg, bijvoorbeeld rond al. of niet gedwon- c 

gen voeding van. demente bejaarden (Harbers 2001). De deskundigheid van de % 
werkenden, die in de beroepspraktijk zelf deze debatten voeren of, op zijn minst, ' g. 
vormgeven in praktisch handelen, moet serieus genomen worden, In het beroeps
onderwijs moet men dan de verpleegkundigen voorbereiden op dergelijke debatten 
en de daaraan gekoppelde onzekerheid en meningsverschillen over wat juist' han
delen is. Het onderwijs kan helpen daarbinnen een eigen positie te kiezen en in
vloed te hebben op dit debat, maar kan dit alleen als men zelfde beroepspraktijk se
rieus neemt, en. daadwerkelijke praktijkervaringen inbouwt, inclusief de -S 
uiteenlopende meningen daarbinnen. Leerlingen moeten verschillende situaties 
meemaken, waarin de overweging verschillend, kan uitvallen. Via dergelijke con
frontaties kunnen leerlingen hun eigen vermogen tot zingeving en ethisch hande
len veel beter ontwikkelen dan. in een les filosofie of ethiek van het zorghandelen, al 
kunnen die natuurlijk ondersteunen bij reflectie en feedback op de ervaringen. Dit 
is overigens iets anders dan wat het onderwijs nu vaak doet. In veel gevallen besteedt 
men nauwelijks aandacht aan. normatieve kwesties of aan andere dan technische 
kwaliteitsvragen. Als men dat wel doet, heeft men vaak een 'pro-actieve? opstelling 
en poneert een juiste' positie die tegenover de praktijk wordt gezet. De opleiding 
kiest positie, maar leert niet de leerling om positie te kiezen of in een veranderende 
praktijk te handelen. Het effect daarvan is vaak de praktijkschok: bij de eerste de 
beste serieuze confrontatie met de praktijk blijkt de leer er niet tegen opgewassen. 
'Zo doen. wij dat hier niet' is een veelgehoorde opmerking van stagebegeleiders of 
inwerkers. Het stellen en beargumenteren van de vraag 'waarom niet, ais het toch 
beter, verstandiger of menswaardiger is', heeft men veelal niet geleerd en daardoor 
rest vaak alleen de keus aanpassen aan de heersende praktijk of een. andere werkplek 
zoeken waar men wel hetzelfde denkt en doet. 

Ook in andere beroepen spelen in toenemende mate milieu, discriminatie, so-
ule rechtvaardigheid of het voorkomen van fraude een rol Op uitvoerend niveau 

^rden de effecten van bedrijfsgerichte ethiek voelbaar. Er wordt zowel vanuit be-
rsgerichte filosofie a la Van. Luijk als vanuit het bedrijfsleven zelf regelmatig ge-

_ic voor beroepsethiek en integriteit in de beroepsuitoefening, Werknemers wor
den geacht alertheid te bezitten ten opzichte van veelvoorkomende criminaliteit en 
integriteitsrisico's: het beoordelen van zakelijke partners, alertheid en onderkennen 
van mogelijke fraude, voorkomen van diefstal, integriteit bij inkopen en opdrach
ten, aannemen van gunsten, eigen gebruik van goederen van werkgever, zwart werk, 
signaleren van misstanden et cetera. Opvallend, is dat in deze pleidooien, de ethische 
rol van de bedrijfsleiding zelf en-het maatschappelijk verantwoord handelen vaak. 
behoorlijk impliciet blijven. 
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"O B e r o e p s o n d e r w i j s , i d e n t i t e i t en bekwaamheden 

Zowel in beroeps- als burgerschapsvoorbereiding staan zelfsturing en. verantwoor
delijkheid, bekwaamheid en persoonlijke binding centraal Het vermogen om met 

^ de kernproblemen, en kerndilemma's van het beroep om te gaan, maakt een. belang-
o rijk onderdeel uit van vakbekwaamheid. Het onderwijs moet de persoonlijke be-
.£ trokkenheid van de leerling bij het beroep bevorderen en de leerling .ruimte bieden 
£ vorm te geven aan zijn eigen combinatie van bekwaamheden. 

Vermaatschappelijking van het onderwijs is de beste garantie voor een goede 
voorbereiding op burgerschap (Ten Dam en Volman 1999; Dieleman en Van der 
Lans 1999). Leerlingen kunnen niet opgevoed worden tot adequaat, autonoom en 
betrokken handelen als ze in en door het onderwijs niet serieus genomen worden en 
met respect behandeld. De school is onderdeel van de publieke ruimte, die kan. bij
dragen aan - of belemmerend werken voor - de ontwikkeling van verantwoordelijk-
heidsbesef (RMO 2000). Een bijdrage aan burgerschapsvorming kan. gevonden wor
den in het creëren van kleinschaligheid en geborgenheid binnen de grotere 
organisatorische eenheden, in activerende vormen van onderwijs en in meer aan
dacht voor vorming en de ontwikkeling van het vermogen tot analyseren, redeneren 
en communiceren. Burgerschapcompetenties zullen een herkenbare plek moeten 
krijgen binnen het curriculum en expliciet in het primaire proces aan de orde moe
ten worden gesteld. Voorkomen moet echter worden dat er verschoolsing ('we ma
ken er een vak van') plaatsvindt. Ook moet terdege rekening gehouden worden met 
de in veel 'neofiinkse' pleidooien voor de benadrukking van normen en waarden -
en trouwens ook van verantwoordelijke autonomie - meeklinkende poging om de 
disciplinerende en normaliserende werking van het onderwijs nieuw leven in te bla
zen. 

Het centraal stellen van beroeps- en burgerschapscompetenties vormt niet al
leen een uitdaging aan de inhouden van het onderwijs, maar ook en vooral aan de 
vormgeving van het onderwijs en van de schooi als leef- en werkomgeving. Ais bur
ger en als beroepsbeoefenaar moet men eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen 
voor het werk, voor de (levens)ioopbaan en voor maatschappelijke participatie. Er 
moet niet alleen aandacht zijn voor kennis, maar ook voor normatieve en ethische 
vragen, voor emoties en voor ervaringen. Er moet ruimte zijn voor creativiteit en het 
formuleren van eigen meningen en actieperspectieven. Dit impliceert dat er aange
sloten moet worden bij betekenisvoile situaties en ervaringen op verschillende so
ciale, politieke, culturele en economische terreinen van werk en burgerschap. Be
langrijk is om problemen en thema's te kiezen die op dat moment voor de 
deelnemers relevant en uitdagend zijn en aansluiten bij hun wereld. 

Daarbij ligt wel het gevaar op de loer dat er een tweedeling ontstaat tussen de 
laag niveau-opleidingen, waar een nadruk wordt gelegd op vaardigheden en sociale 
redzaamheid, en de hoog niveau-opleidingen waar meer aandacht besteed wordt 
aan reflectie, vormgeving van het eigen leven, keuzes en bredere maatschappelijke 
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participatie (Ten Dam en. Volman 1999). Er moeten nieuwe didactische vormen wor- | 
den ontwikkeld om juist ook op lagere niveaus communicatief vermogen en o 
kritische reflectie te bevorderen (Onstenk 2000). «y 

Met het belangrijker worden van de normatieve, organisatorische en sociaal- S-
communicatieve dimensies in het beroepshandelen en de daartoe benodigde 0 

competenties verschuiven, traditionele scheidslijnen tussen algemene en beroeps- N 
vorming-en tussen beroepskwalificaties en maatschappelijk-culturele kwalificaties < 
(Kraayvanger en. Höveis 1998). Dit betekent geen veralgemenisering. Uit de geschie- _̂ 
denis van het lager beroepsonderwijs blijkt duidelijk dat dit ertoe leidt dat de oplei
ding minder aantrekkelijk wordt voor de meeste leerlingen zonder dat er een reële 
verhoging van algemene vorming plaatsvindt. De tegenovergestelde oplossing lijkt 
veel perspectiefrijker. De vormende en ontplooiende waarde van. beroepsopleidin
gen zelf kan vergroot worden door te mikken op het vergroten, van het vermogen 
van de deelnemer tot competent en zelfbepaald handelen. Waarden als zelfstandig
heid, nieuwsgierigheid, creativiteit en teamgeest kunnen in het beroepsonderwijs 
een nieuwe invulling krijgen. Docenten moeten van instructie en overdracht van 
oplossingen en theorieën overstappen op coachen en stimuleren dat leerlingen zelf 
vragen gaan stellen en op zoek gaan naar antwoorden. Dat stelt niet minder, maar 
meer eisen aan. hun eigen inhoudelijke en didactische vakbekwaamheid en motiva
tie. 

Vernieuwingen in het beroepsonderwijs moeten steeds balanceren en bemidde
len tussen de nieuwe eisen en mogelijkheden in de beroepspraktijk en de wensen 
van leerlingen. Het beroepsonderwijs is daarbij geen lakei van bedrijven, maar moet 
inspelen op de dilemma's en discussies die zich in de beroepspraktijkgemeenschap, 
en in de bredere maatschappelijke context, afspelen. Zelfstandig leren, vermogen tot 
ethisch handelen en de ontwikkeling van bekwaamheden staan of vallen met de 
motivatie en geboeidheid van de leerling. Maar dat houdt niet in dat men,zonder 
meer uitgaat van de (markt)vraag van de leerling. Leerlingen moeten ondersteund 
worden bij het ontwikkelen van eigen belangstelling en het stapsgewijs uitzetten 
van leertrajecten op maat. Er moeten veel mogelijkheden worden geboden voor 
oriëntatie en verkenning, voor kennismaken met beroepsdilemma's en praktijkge
meenschappen, voor verandering en overstap naar andere beroepsmogelijkheden, 
kortom voor het ontwikkelen van een mede op eigen bekwaamheden gebaseerde ar-
beidsidentiteit. 
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