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SAMENVATTING 

 
 
Opvoeden is ‘hot’ en dat is niet voor niets. Immers in de huidige tijd wordt hard geroepen om actie tegen een 

vermeende normvervaging. Om uiteenlopende redenen meent de oudere generatie dat vroeger de tijden beter 

waren en dat vroeger tenminste nog opgevoed werd. Weer anderen, met name jonge mensen, kunnen zich hierbij 

weinig voorstellen. Zij moeten er niet aan denken terug te gaan naar een tijd waarin de individuele vrijheid 

ingedamd wordt door een betuttelende opvoeding. Hoe dan ook, de meningen over wat goed opvoeden is en hoe 

dat anno 2009 dient te gebeuren, lopen sterk uiteen. Wat in ieder geval opvalt in de discussie over opvoeden is 

dat het hier gaat om een zinvol en actueel onderwerp dat een ieder aangaat. 

 

Deze studie gaat over opvoeden in waarden en normen in een samenleving in de 21ste eeuw. Waarden en normen 

worden hierin geïnterpreteerd in het licht van een gemeenschappelijk moreel besef, dat idealiter een loodsfunctie 

heeft binnen een waardenpluralistische samenleving. Het vraagstuk in deze studie betreft de mogelijkheid om 

binnen de huidige sociaal-culturele omstandigheden, een gemeenschappelijkheid in moreel opzicht te 

bewerkstelligen. De opvoedingsproblematiek wordt verder besproken aan de hand van een aantal relevante 

ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving, die het denken over waarden, normen en opvoeden ingrijpend 

hebben doen veranderen. Ook wordt in deze studie gekeken naar vormen van opvoeden en de functie die 

opvoeding in deze moderne tijd dient te hebben. Hiertoe wordt de Brede School voorgesteld als een instituut dat 

een waardevolle bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke moreel besef. 
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INLEIDING 

 
 

 
 
 
 
In dit verhaal wordt beschreven hoe een vader in een alledaagse situatie zijn zoon een waardevolle levensles 

leert. De moraal van dit verhaal, ‘wie goed doet, goed ontmoet’, geeft aanzet voor gesprekken over actuele 

morele vraagstukken. Er is namelijk veel te doen over de huidige opvoedingspraktijk en het denken hierover. 

Men zou zich kunnen afvragen of situaties vergelijkbaar met die van bovenstaand verhaal nog actueel zijn. 

Ontmoet men elkaar nog in de huidige samenleving en zo ja, wat onderneemt men tijdens deze sociale 

praktijken? Zijn de omstandigheden waarin deze ontmoeting plaatsvindt bevorderend voor het moraalbesef?  

Op deze vragen kan geen sluitend antwoord gegeven worden. Zonder al te diep hierop in te gaan kan 

gesteld worden dat men in Nederland veel aandacht besteedt aan voorzieningen in het kader van 

maatschappelijke activering, culturele vorming en socialisering. Daarvan getuigen onder andere talrijke 

gemeentelijke projecten die in nauwe samenwerking met wijkinstellingen en buurtbewoners worden uitgevoerd. 

Ook de populariteit van literatuur waarin ingegaan wordt op het sociaal welzijn van kinderen en factoren die 

hierbij van belang zijn geeft blijk hiervan.  

Desondanks vinden maatschappelijke discussies die gaan over het thema opvoeden en die nauw 

samenhangen met het sociaal welzijn met uiterste voorzichtigheid plaats. Immers, bevordering van het sociaal 

verantwoordelijkheidsgevoel vergt moraliserend optreden. Dit kan echter overgaan tot betutteling en in het 

ergste geval de individuele vrijheid zelfs in het gedrang brengen. Toch kunnen we er niet omheen, want er moet 

steeds opnieuw opgevoed worden. Opvoeding gaat over normen die gegrond zijn in waarden die het menselijk 

Het verhaal van de echo.  

Een man en zijn zoon lopen in het bos. Plotseling struikelt de jongen en omdat hij een scherpe pijn voelt roept hij: "Ahhhh". Verrast 

hoort hij een stem vanuit de bergen die "Ahhhh" roept. Vol nieuwsgierigheid roept hij: "Wie ben jij?", maar het enige antwoord dat 

hij terugkrijgt is: "Wie ben jij?" Hij wordt kwaad en hij roept: "Je bent een lafaard!", waarop de stem antwoordt: "Je bent een 

lafaard!" Daarop kijkt de jongen naar zijn vader en vraagt: "Papa, wat gebeurt hier?" 

De man antwoordt: "Zoon, let op!" en hij roept vervolgens: "Ik bewonder jou!" De stem antwoordt: "Ik bewonder jou!" De vader 

roept: "Jij bent prachtig!" en de stem antwoordt: "Jij bent prachtig!" De jongen is verbaasd, maar begrijpt nog steeds niet wat er aan 

de hand is. 

Daarop legt de vader uit: "De mensen noemen dit ECHO, maar in feite is dit het LEVEN!  

Het leven geeft je altijd terug wat jij erin brengt. Het leven is een spiegel van je handelingen. Als je meer liefde wilt, geef dan meer 

liefde! Wil je meer vriendelijkheid, geef dan meer vriendelijkheid! Als je begrip en respect wenst, geef dan begrip en respect. Wil je 

dat mensen geduldig en respectvol met je omgaan, geef dan geduld en respect! Deze natuurwet gaat op voor elk aspect van ons 

leven".  

 

Het leven geeft je altijd terug wat jij erin brengt, het is geen toeval, maar een spiegel van je eigen handelingen. 
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handelen en samenleven reguleren. Hiermee rekening houdend dient zich de volgende vraag zich aan: vanuit 

welk waardenbesef voeden we in deze tijd op en wat is daarin ideaal? 

 

Een gemeenschappelijk waardenbesef is geen overbodige luxe, zeker niet in een samenleving met veel en 

verschillende culturen. Hierin ontstaat namelijk een situatie waarin het sociale leven geregisseerd wordt aan de 

hand van waarden die ingebed worden in daarbij behorende cultuurtradities. Wanneer deze cultuurtradities en 

waarden inhoudelijk verschillen op onder andere sociale vraagstukken die van algemeen belang zijn, kan dit 

vergaande gevolgen hebben. Hierbij valt te denken aan minder sociale cohesie of bijvoorbeeld ook segregatie 

van (culturele) groepen.  

In haar studie naar de religieuze ontwikkeling van christelijke en moslimleerlingen in een 

interreligieuze context, spreekt Ter Avest-De Jonge (2003) over waardenpluralisme. Zij stelt dat normerende 

opvattingen die de leden van een bepaalde cultuurtraditie sociaal verbinden, het sociaal verkeer aanzienlijker 

zullen gaan regelen, naarmate men op een hoger niveau socialiseert. Hierbij heeft waardenpluralisme een 

belangrijk effect op het gemeenschappelijk denken over onder andere het opvoeden en de moraal in de 

samenleving. Aangezien opvattingen over morele opvoeding ontlokt worden aan de waarden die typerend zijn 

voor een bepaalde cultuurtraditie, gaat waardenpluralisme in een samenleving gepaard met uiteenlopende visies 

over wat een gedegen morele opvoeding is. 

Toch kan een samenleving niet zonder samenhang. Er zal dus gezocht moeten worden naar een gulden 

middenweg tussen het cultureel-authentieke en de gemeenschappelijke waarden. Een gemeenschappelijk 

waardenbesef is hier van toegevoegde waarde, omdat het zal moeten uitstijgen boven de verschillende 

cultuurtradities en mensen sociaal zal moeten binden. Dit kan door morele opvattingen die crosscultureel zijn en 

die betrekking hebben op rechten en plichten van goed burgerschap in het publieke leven te benadrukken. Goed 

burgerschap manifesteert zich in onder andere sociaal gedrag, verantwoordelijkheidsgevoel tegenover anderen, 

hulpbereidheid en gezagsgetrouwheid (Dekker, De Hart, De Beer & Hubers, 2004). Dit zijn waardenopvattingen 

die het algemeen belang van de hele samenleving dienen.  

Een gemeenschappelijk waardenbesef is als het ware een oriëntatiepunt van waaruit men richtlijnen 

afleidt voor het moreel gedrag. Een gemeenschappelijk waardenbesef zoekt in moreel opzicht naar raakvlakken 

en verbinding tussen de verschillende cultureel bepaalde visies over opvoeding, waarden, normen en regels. 

Sterker nog, zij integreert ze. Toch is dit gemeenschappelijk waardenbesef geen ‘Haarlemmerolie’ waarmee 
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uiteenlopende sociaal- maatschappelijke vraagstukken opgelost kunnen worden. Een gemeenschappelijkheid in 

moreel opzicht is in principe niet bedoeld om sociale problemen op individueel niveau op te lossen. 

 

Hoe dan ook menen Boutellier, De Beer en Van Praag (2004) dat normerende instellingen zoals 

sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties, culturele instellingen, welzijnscentra en scholen een waardevolle 

bijdrage kunnen leveren aan het stimuleren van een gemeenschappelijk waardenbesef. Zij kunnen als het ware 

een doorgeefluik zijn voor het benadrukken van gemeenschappelijke waarden in het publieke leven. Zij kunnen 

in eerste instantie een preventieve rol vervullen door gedragsregels voor te schrijven aan hun leden. Ook kunnen 

deze ideële organisaties, zij het in beperkte mate, corrigerend optreden tegen ongewenst gedrag door gebruik te 

maken van sancties. Op deze manieren kan sociale participatie en cultuurvorming ontlokt worden aan de 

maatschappelijke betrokkenheid en morele overtuiging van mensen. 

Uit de zojuist genoemde voorbeelden van normerende instellingen wil ik in dit onderzoek, uiteraard in 

het verlengde van bevordering van morele consensus, aandacht besteden aan de school. De reden hiervan is dat 

berichtgeving in de media en ook literatuur, bij mij vaak de indruk wekken dat de school potentieel heeft om de 

samenleving te vormen. Althans dat behoort zij te hebben. Hierbij is van belang dat de schoolcapaciteit en de 

benutting ervan verhoogd worden. Ook het feit dat de school tussen het privé en het publieke domein in ligt, 

maakt haar als achtergrond geschikt voor een gemeenschappelijke waardenoriëntatie. Immers, in de school 

kunnen de invloedsferen van de primaire opvoedingsmilieus gezin, school en maatschappij geïntegreerd worden. 

Dit betekent dat de waarden waarop de afzonderlijke milieus hun opvoedingspraktijken gronden samenkomen in 

het schooldomein. 

In zijn boek, waarin hij de lezer wegwijs maakt in de begeleidende school als de school voor de 21e 

eeuw, stelt Deen (1997) dat één van de belangrijke doelen van de school cultuurreproductie is. Dit doel kan 

volgens hem gerealiseerd worden wanneer de school het gezamenlijke cultuurgoed dat het kind zich eigen moet 

maken waarborgt. In de school behoort het kind ondersteund te worden in zijn leerontwikkeling door kennis te 

maken met zaken buiten zichzelf. Aan de hand van het zelfstandig en interactief uitvoeren van taken leert het 

kind zichzelf en de eigen capaciteit kennen. Even belangrijk is dat het kind gestimuleerd wordt tot betrokken 

participatie aan schoolactiviteiten. Aan de betrokkenheid van het kind bij de schoolactiviteit waaraan het 

deelneemt, is zijn waardering ervoor af te leiden. Afgezien van empirisch onderbouwde beweringen kan men 

ervan uitgaan dat het vormingsgehalte van een schoolactiviteit of taak hoger is naarmate het engagement van het 

kind daarin groeit. Wanneer de school dus doelmatig een aanbod ontwikkelt, waarin het kind uitgenodigd wordt 
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tot betrokken participatie, kan zij actief bijdragen aan de bewustmaking van het moreel besef dat 

gemeenschappelijk is. 

Maar er is nog meer te doen om de sociale functie van de school en in het bijzonder haar vermogen het 

kind sociaal en moreel te vormen. Volgens Miedema (2000) heeft de school de belangrijke taak de leerling te 

assisteren in het dubbele proces van socialisatie en individualisatie, zodat hij een competente lid van de 

samenleving kan worden. De traditioneel georganiseerde en ingerichte school blijkt niet langer voldoende 

toegerust te zijn voor haar opvoedingstaak in de samenleving. Ook de aloude visie op hoe de school deze roeping 

dient te vervullen schijnt ontoereikend te zijn geworden. Het besef groeit dat ideaal gezien de -op cognitieve 

kennis gerichte- didactische taak en de -op sociale kennis gerichte- pedagogische taak van de school 

ineengestrengeld moeten zijn (Miedema, 1997). Op deze manier wordt het vormingsgehalte van de school 

geoptimaliseerd en tegelijkertijd de kans verhoogd op een maximale benutting van deze specifieke 

schoolcapaciteit. Van belang wordt dat de school een breed draagvlak en deskundigheid ontwikkelt waarmee zij 

zichzelf adequaat kan handhaven in de huidige complexe sociale structuren op dit gebied. In lijn hiermee wordt 

het belang van een Brede School, die gekenmerkt wordt door een breed draagvlak en deskundigheid, 

gesuggereerd. Zo’n school zou beter in staat zijn zichzelf succesvol te handhaven in een samenleving die hogere, 

zowel cognitieve als sociale, eisen stelt aan haar leden.  

  

Evenwel kleeft volgens Turkenburg (2005) bezwaar aan de perspectiefvolle verwachting ten aanzien van de 

sociale functie van de school en haar hieraan gerelateerde vormingskracht. Deze bedenking kan verwoord 

worden in het besef dat er grenzen zijn aan de pedagogische opdracht van de school. De aanname dat het 

onderwijssysteem en, in het bijzonder, de pedagogische opdracht van de school in staat zijn uiteenlopende 

sociale problemen op macroniveau op te lossen is niet steekhoudend. Hierbij past, om dicht bij de scope van 

deze studie te blijven, de interpretatie dat het irreëel is te verwachten dat de school in haar eentje dé oplossing 

kan zijn voor de gevolgen van een versnipperde morele samenhang en een verhoogde morele pluriformiteit.  

Toch kunnen we niet om het feit heen dat de school waardevol is voor het welzijn van de samenleving. 

De school en de maatschappij beïnvloeden elkaar continu, maar ook ontwikkelen zij zich tegelijkertijd aan 

elkaar. Dit houdt in dat het in een dynamische samenleving zinvol is te bestuderen hoe maatschappelijke 

ontwikkelingen de school beïnvloeden en haar nieuwe sociale rollen voorschrijven. Naar aanleiding van mijn 

persoonlijke interesse in de onderwerpen moreel besef en brede schoolontwikkeling, bestudeer ik in deze studie 

hun integratie in lijn met de volgende vraagstelling:  
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Hoe kan de Brede School bijdragen aan een gemeenschappelijkheid in moreel opzicht binnen een 

waardenpluralistische samenleving? 

Mijn verwachting is dat de Brede School het potentieel heeft om bij te dragen aan een gemeenschappelijkheid in 

moreel besef binnen de huidige maatschappelijke pluriformiteit. Deze veronderstelling berust op een aantal 

hierna te noemen punten. Allereerst wordt er in de Brede School ruimte georganiseerd voor participatie in een 

breder sociaal verband, maar tegelijkertijd gericht op specifieke behoeften van haar doelgroepen. Zodoende 

wordt de betrokkenheid van de doelgroep beter gestimuleerd. Het belang dat men dus hecht aan een activiteit die 

de Brede School aanbiedt, bepaalt zijn betrokkenheid erbij en de mate van participatie. Hierdoor kunnen morele 

overtuigingen van mensen eerder in kaart gebracht worden en het inzicht in hun handelingen vergroot worden. 

Van hieruit kan men dan doelmatig werken aan het verder vormgeven van het moreel besef van de doelgroepen 

in de Brede School. Ten tweede geeft de Brede school vanwege haar rijke contextuele leeromgeving een zinvolle 

weerspiegeling van de complexe sociale structuren in de samenleving. Op deze manier wordt het kind als het 

ware binnen een minimaatschappij opgevoed.  

 

Om te komen tot een aanvaardbare conclusie die in lijn zal zijn met mijn verwachtingen, structureer ik mijn 

beschrijvingen in deze studie aan de hand van de volgende deelvragen: 

1. Welke maatschappelijke ontwikkelingen zijn het waardenpluralisme in de Nederlandse samenleving 

voorgegaan? 

2. Welke taak heeft morele opvoeding in het jaar 2009? 

3. Wat is het potentieel van de Brede School en hoe kan dit samenhangen met een gemeenschappelijkheid 

in moreel opzicht?  

 

Het doel van deze studie is vanuit een systematisch onderbouwde interpretatie het belang van de Brede School 

bij een gemeenschappelijkheid in moreel opzicht te beschrijven. Hiervoor besteed ik aandacht aan het belang van 

een gemeenschappelijk moreel besef in lijn met waarden, normen en gedrag. Ook sta ik stil bij het belang van 

een gemeenschappelijk waardenbesef in de brede schoolcontext.  

Ik realiseer mij dat ik in deze studie twee brede onderwerpen behandel. Om deze reden is het onhaalbaar 

om een uitvoerige en volledige beschrijving te geven van elk van de onderwerpen. Zo zal ik in deze studie geen 

aandacht besteden aan de definiëring van gedragsproblemen bij het kind en de contextuele ontwikkeling ervan. 

Ook wordt geen aandacht besteed aan het aspect van participatie van ouders en kinderen aan activiteiten van de 
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Brede School. Wel wordt in hoofdlijnen gekeken naar het pedagogisch potentieel van de Brede School dat haar 

waardevol maakt voor een waardenoriëntatie binnen een pluralistische context. Mijn voorstel is dan ook deze 

studie te beschouwen als een globale verkenning en beschrijving van morele opvoeding in het kader van 

pedagogische praktijken in de Brede School.  

 

Deze beschouwing heb ik in de tijd afgebakend door literatuur te raadplegen die maatschappelijke morele 

ontwikkelingen in Nederland vanaf WOII tot heden behandelen. De geraadpleegde literatuur verschafte mij 

bruikbare informatie waarmee ik een vollediger beeld kon krijgen van de achtergrond van het huidig moreel 

besef. Grofweg kan het zoekplan behorende bij deze reviewstudie onderverdeeld worden in drie zoekrondes, 

afgezien van het tussentijds raadplegen van aanvullende relevante literatuur. Men kan aan de hand van de 

gekozen interpretatie van de in deze studie gebruikte literatuur komen tot de hierboven genoemde verwachting, 

wanneer de hierna beschreven zoekstrategie gevolgd wordt. 

Allereerst heb ik me breed georiënteerd op het onderwerp morele opvoeding. Tijdens deze eerste 

oriëntatieronde heb ik mij voornamelijk toegespitst op Engelstalige (wetenschappelijke) artikelen en heb ik de 

zoektermen ‘moral education’, ‘religious education’ en ‘religieus onderwijs’ gebruikt. Mijns inziens dekten 

vooral de Engelse zoektermen beter de lading van een combinatie van de woorden onderwijs en opvoeding en 

zou ik hiermee beter geholpen zijn voor een eerste oriëntatie. Naderhand heb ik besloten slechts een aantal titels 

uit de gevonden literatuur over ‘religious education’ te betrekken in mijn analyse. De titels hierover heb ik 

uitgesloten, omdat er nog weinig Nederlandstalige literatuur over religieus onderwijs bestaat die ik later, indien 

nodig, zou kunnen raadplegen. Grotendeels zijn de titels gevonden in de database ‘Omega’. Na de eerste 

zoekronde heb ik een globale voorlopige vraagstelling geformuleerd aan de hand waarvan ik de eerste gevonden 

informatie in grote lijnen heb verwerkt.  

 Bij de volgende zoekronde zijn zowel Nederlandstalige boeken als relevante artikelen geraadpleegd. 

Een aantal titels zijn mij aanbevolen tijdens mijn thesisbegeleiding en weer andere zijn gevonden via onder 

andere de Nederlandse centrale catalogus ‘Picarta’, ‘Google Boeken’ en de online catalogus ‘Worldcat’. Bij deze 

zoekronde zijn de zoektermen ‘morele opvoeding’, ‘waardeontwikkeling’, ‘pedagogische opdracht’ en 

‘onderwijs’ gebruikt. Aan de hand van de uitwerking van deze nieuw gevonden literatuur is de oorspronkelijke 

vraagstelling en geschreven tekst gewijzigd en aangevuld. 

 Na feedback over de reeds geschreven tekst is de vraagstelling vastgesteld en de structuur van de tekst 

gedetailleerd uitgewerkt. Het merendeel van de in deze laatste zoekronde geraadpleegde literatuur gaat over het 
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onderwerp de Brede School. Hiervoor zijn de zoektermen ‘Brede School’, ‘participatie’ en de combinatie van 

‘Brede School en morele opvoeding’ gebruikt.  

Dit verslag is grotendeels het resultaat van de uitvoering van de hierboven beschreven zoekacties. In de hierna 

volgende hoofdstukken wordt allereerst ingegaan op de maatschappelijke ontwikkelingen die het huidig moreel 

besef zijn voorgegaan. Hierin wordt aandacht besteed aan de verandering die de samenleving heeft doorgemaakt 

van homogeen naar pluralistisch. Ook passeren enkele belangrijke veranderingen in de sociale morele consensus 

de revue. Ter afsluiting van het eerste hoofdstuk wordt stilgestaan bij veranderingen in pedagogische opvattingen 

over de maatschappelijke functie van onderwijs en opvoeding.  

 In hoofdstuk 2 volgen een aantal werkbare omschrijvingen van de begrippen waarden, normen en 

gedrag. Daarop volgt een beschouwing van waardeontwikkeling volgens de waardenontwikkelingstheorie van 

Hermans. Dit hoofdstuk eindigt met een korte beschrijving van een aantal benaderingen in de 

waardenopvoeding. 

 In het derde hoofdstuk wordt aandacht geschonken aan de implicaties van morele opvoeding anno 2009. 

Allereerst wordt aan de hand van een aantal opvattingen over de pedagogie beschreven wat de ideale moderne 

opvoedingspraktijk inhoudt. In de afsluiting van dit hoofdstuk wordt een korte inleiding gegeven op het 

onderwerp de Brede School en haar pedagogisch potentieel voor een waardenoriëntatie. 

 Hoofdstuk 4 geeft een nadere introductie op de Brede School. Aan bod komen een aantal feiten over de 

brede schoolontwikkeling, zoals een beschrijving van het Brede Schoolconcept en haar ontstaansgeschiedenis. 

 In het laatste hoofdstuk wordt het potentieel van de Brede School direct gekoppeld aan haar kansen voor 

morele opvoeding binnen een pluralistisch pedagogisch milieu. Er zal specifiek ingegaan worden op de integratie 

van waarden en normen in de pedagogische praktijken van de Brede School en de implicaties hiervan voor het 

kind, het gezin en de gemeenschap.  
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I. EEN SAMENLEVING IN BEWEGING 

 

In de inleiding is het idee achter een gemeenschappelijk waardenbesef geïntroduceerd. Ik heb kort uitgelegd wat 

het belang van morele consensus is in een pluriforme maatschappij en hoe normerende instellingen, in het 

bijzonder de school, hierin een rol kunnen spelen. In de hiernavolgende paragrafen sta ik stil bij het huidige 

denken over waarden en opvoeding in de Nederlandse samenleving.  

 

 

1.1 MODERNE PEDAGOGISCHE OPVATTINGEN OVER DE MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIE VAN 
OPVOEDING EN ONDERWIJS 

 

Het spanningsveld tussen pedagogische en didactische praktijken is vandaag nog actueel. In de discussie over 

onderwijs en opvoeding gaat het nog altijd over de verhouding tussen de autonomie van het opgroeiende kind, de 

vormende invloed van de opvoeder en de eisen die vanuit de samenleving gesteld worden aan dit 

opvoedingsproces. In zijn boek, waarin hij een aantal problemen in opvoeding en onderwijs en hun 

achtergronden behandelt, beschrijft Vriens (2007) maatschappelijke ontwikkelingen die traditionele opvattingen 

over onderwijs en opvoeding en hun maatschappelijke functie hebben doen veranderen. Vóór 1900 stond de 

vormende invloed van de opvoeder en de leerstof centraal in onderwijs- en opvoedingspraktijken. In deze tijd 

was het onderwijs gericht op een elite die zich voorbereidde op de vervulling van maatschappelijke of cultureel 

gewenste functies. Naderhand ontstond er brede aandacht voor de inbreng en rechten van het kind en liepen 

traditionele pedagogische opvattingen een flinke deuk op. Sterker nog, de gedachten over de autonomie van het 

kind kregen rond 1960 nieuw leven ingeblazen onder de naam antiautoritaire opvoeding. Alhoewel klein in 

aantal, kreeg de groep pedagogen die deze pedagogische opvattingen aanhing veel aandacht. Men ging gezag als 

verdacht zien omdat het de rechten van het kind zou aantasten. In 1980 bereikten deze ontwikkelingen een 

climax met het volledig autonoom verklaren van het kind. Het besef dat er een kans bestond dat het kind door 

een slechte opvoeding geschaad kon worden, leidde antipedagogen tot de conclusie dat alle opvoeding een 

aantasting was van het fundamentele zelfbeschikkingsrecht van kinderen. Deels als gevolg van deze 

ontwikkelingen ontstond de behoefte aan actueler onderwijs. Dit onderwijs zou beter moeten aansluiten op 

moderne opvattingen over opvoedingspraktijken. Niet langer beschouwde men onderwijs waarbij er een 

duidelijke gezagsverhouding bestond tussen de meester en het kind als bevorderlijk voor een optimale 

kindontwikkeling.  
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De multiculturalisering van de samenleving oefende grote druk uit op de sociale functie van scholen. De school 

stond voor de opgave de opvoedingsmilieus van verschillende culturen te integreren in één schoolplan dat alle 

kinderen evenveel kansen bood tot een optimale (leer)ontwikkeling. Hieruit volgt dat de school moest voldoen 

aan een aantal randvoorwaardelijke eisen, wilde zij een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de 

kindontwikkeling. Zo moest zij onder meer voldoende kwalitatieve ruimte aanbieden voor participatie in breder 

sociaal verband, gericht op specifieke behoeften van doelgroepen. Ook diende de school een leerrijke omgeving 

in te richten die een juiste weerspiegeling zou zijn van de samenleving waarin het kind, uiteindelijk als een 

moreel autonome persoon, door het leven zou gaan. 

Tegenwoordig wordt nog altijd het belang van het werken vanuit de behoeften van het kind benadrukt. 

Hierbij waardeert men zinvolle interactie met de schoolomgeving in met name de pedagogische praktijken van 

de school. Scholen die hun onderwijs- en opvoedingspraktijken centreren rond de (levens)ervaring van het kind, 

gaan in de huidige samenleving voor een brede aanpak en zetten doelgericht alle middelen in die hierbij nodig 

zijn.  

 

Al met al kan gesteld worden dat dit moderne gedachtegoed over opvoeding en onderwijs en hun functie in de 

samenleving gaandeweg gevormd werd door generaties heen en in samenhang met maatschappelijke 

ontwikkelingen. Echter, om te kunnen begrijpen hoe een bepaald gedachtegoed in een samenleving is ontstaan, 

is het nodig om terug te gaan in haar geschiedenis. Hiertoe besteed ik in de tweede paragraaf aandacht aan 

ontwikkelingen in de sociale kaart die het traditioneel waardenbesef in Nederland hebben beïnvloed. In lijn 

hiermee behandel ik ten slotte veranderingen in de maatschappelijke morele consensus die de Nederlandse 

samenleving ingrijpend hebben doen veranderen.  

 

 

1.2 VERANDERINGEN IN DE SOCIALE KAART: VAN HOMOGEEN NAAR PLURALISTISCH  

 

Ter Avest-De Jonge (2003) beschrijft hoe in de laatste decennia van de twintigste eeuw de Nederlandse 

samenleving ingrijpend is veranderd. De voorheen monoculturele en verzuilde maatschappij veranderde in een 

multiculturele, ontzuilde en geseculariseerde samenleving. De lange immigratietraditie die ver teruggaat in de 

geschiedenis van Nederland heeft een grote impact gehad op het sociaal-culturele landschap van de samenleving. 

Van oudsher zijn er bevolkingsgroepen geweest die een beter bestaan wensten en hiervoor naar Nederland 

emigreerden. De maatschappelijke positie van de immigranten veranderde al naar gelang men ging inzien dat zij 
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geen tijdelijke gastarbeiders waren, maar nieuwkomers die zich blijvend vestigden. Dit impliceerde dat nieuwe 

culturen deel gingen uitmaken van de samenleving.  

Nederland staat bekend als een land waar men tolerant is en diversiteit waardeert. In lijn hiermee zien 

we dat de immigranten de vrijheid kregen om, voor zover mogelijk, met behoud van de eigen cultuur te 

integreren. Het verschil tussen de verschillende culturen mocht er zijn. Dit kon men zelfs beschouwen als een 

verrijking van de monocultuur van voorheen, mits er interactie gestimuleerd werd tussen de verschillende 

aanwezige culturen. Vanuit de veronderstelling dat men in een samenleving met gelijksoortige levenszaken te 

maken kreeg, ongeacht zijn cultuur, werd de mogelijkheid voor deze interactie aannemelijk.  

Echter, de ervaring leert dat het (gedeeltelijk) loslaten van de eigen cultuur ten gunste van integratie, 

ondanks alle goede voornemens, niet makkelijk is. De zichtbare aanwezigheid van andere culturen en hun 

behoudende opstelling ten opzichte van de eigen cultuurtraditie ging langzamerhand meer opvallen. Ook werd 

het duidelijk dat de aanwezigheid van andere culturen gepaard ging met andere waarden en normen die de 

sociale omgang dermate beïnvloedden. 

 Gaandeweg ging men beseffen dat de open geworden samenleving ook meer onzekerheid en risico’s 

met zich meebracht. Het werd duidelijk dat door een sterk toegenomen vrijheid in de multiculturele samenleving 

de morele coherentie aangetast werd. Het traditionele maatschappelijke waardenoriëntatiepunt werd vervangen 

door morele pluriformiteit (Boutellier et al., 2004). Sociale consensus over de moraal was dus niet goed meer te 

vinden in een collectief aan idealen of levensbeschouwingen. Men ging maximale vrijheid waarderen en 

nastreven, maar tegelijkertijd wilde men ook maximale veiligheid. Daar waar sommigen vooral de schaduwzijde 

van de toegenomen vrijheid benadrukten, gingen anderen juist de voordelen ervan, zoals meer mogelijkheden en 

aandacht voor onder andere minderheidsgroepen, burgerschapsvorming en mensenrechten, waarderen (Miedema 

& Bertram-Troost, 2008).  

 

Andere belangrijke ontwikkelingen die, net als de multiculturalisering, van grote invloed waren op het 

gedachtegoed over opvoeding en onderwijs zijn de secularisatie en ontzuiling van de samenleving. Zoals reeds 

gezegd, werd de Nederlandse samenleving beschouwd als homogeen. Echter, hierbij was een kanttekening wel 

op haar plaats. In Nederland was tot de jaren zestig van de twintigste eeuw sprake van een sterk verzuilde 

samenleving. Voor die tijd betrof de homogeniteit van de samenleving voornamelijk de etniciteit van de 

bevolking. Op andere gebieden van het maatschappelijk en cultureel leven was er een sterke verdeling van de 

samenleving in zuilen. Men socialiseerde binnen een bepaalde zuil die zijn eigen kerk, krant, omroep, 
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maatschappelijke organisaties, scholen en dergelijke had (Walford, 2001). Hierbij hadden de kerk en 

vertegenwoordigers van vooraanstaande religieuze stromingen grote macht en reguleerden zij het 

maatschappelijk leven volgens hun traditionele dogma’s. Het doel van de verzuiling was om de sterk verdeelde 

samenleving bijeen te houden. 

 In de jaren ‘50 werden de eerste tekenen van secularisatie en ontzuiling zichtbaar. In WOII was het 

leggen van enig sociaal contact tussen de zuilen al mogelijk. Echter, door de opkomst van de moderne media, die 

de wereld opengooide, ontstond een versneld proces van afbrokkeling van de verzuiling, dat gepaard ging met 

secularisatie. De ontwikkeling van de ontzuiling heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het gevoel van onzekerheid, 

omdat waarden en normen begonnen te vervagen. Meer dan ooit tevoren was men nu op zichzelf aangewezen 

om een identiteit te zoeken binnen zowel privésferen als sociale milieus uit het publieke leven.  

 

Kortom, de Nederlandse samenleving is in de loop van de tijd veranderd van homogeen naar pluralistisch. Het 

gemeengoed aan sociaal en moreel besef begon grotendeels als gevolg hiervan af te brokkelen. Men had in 

toenemende mate steeds minder houvast aan het moreel gemeenschappelijke. Deze morele en opvoedkundige 

desoriëntatie bracht grote veranderingen in de sociale morele consensus. Deze ontwikkelingen worden in de 

volgende paragraaf behandeld. 

 

 

1.3 VERANDERINGEN IN DE SOCIALE CONSENSUS OVER MORELE ORIËNTATIES  

 

Opvoeden staat in directe verbinding met waarden die de cultuur dragen. Wanneer deze in de cultuur verankerde 

waarden niet meer vanzelfsprekend zijn, ontstaat onzekerheid over hoe opvoeders het kind kunnen grootbrengen. 

Voor veel alledaagse zaken uit het openbare leven begon de sociale consensus over wat ethisch acceptabel en 

maatschappelijk gewenst was te vervagen. In lijn hiermee spreekt Traas (1988), in zijn boek over 

maatschappelijke ontwikkelingen en hun invloed op de opvoedingspraktijk en het denken daarover, van de 

reïnterpretatie van de waarden goed en kwaad in een snel en sterk veranderende samenleving. 

 Verschuivingen in relationele verhoudingen binnen het gezin lieten zich navenant met de afbrokkeling 

van de morele consensus duidelijk merken in opvoedingspraktijken. Als men bedenkt dat een gemeenschappelijk 

waardenbesef de spelregels tussen menselijke activiteiten bepaalt, volgt dat morele waarden van belang zijn voor 

het uitwerken van gedragscodes (Mönnink & Ogg, 1993). Immers, levensbeschouwelijke opvattingen, waarden 

en normen zijn conditionerend voor de omgeving waarbinnen het individu socialiseert en opgroeit tot een 
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autonome morele persoon. Het handelen van het moreel individu zal hiermee in verband staan met publieke 

deugden. Dit betekent dat in de opvoeding in het gezin, men zich oriënteert op bestaande consensus over het 

moreel autonoom geachte individu. Hiermee wordt een belangrijk verband tussen de individuele morele 

ontwikkeling en een gemeenschappelijk waardenbesef aangegeven. Wanneer deze morele consensus weg zou 

vallen dan zou dit serieuze implicaties hebben voor de morele opvoeding. 

 

Vriens (2007) geeft in detail zijn visie over problemen en achtergronden in de opvoeding en onderwijs zoals die 

zich in de tijd hebben ontwikkeld in de Westerse cultuur. Hierin wordt onder andere duidelijk dat er 

fundamentele veranderingen zijn geweest in de gemeenschappelijke morele oriëntatie. Een belangrijke 

verandering is de ondermijning van de opvoedingsnorm volwassenheid. Traditiegetrouw berustte de 

opvoedingsrelatie tussen de opvoeder en het kind op een gezagsverhouding. Hierbij was de opvoeder 

verantwoordelijk voor het kind dat nog onvoldoende inzicht had in wat goed voor hem was betreffende zijn 

toekomst. Verder was de volwassene volgens de traditionele gezagsverhouding het voorbeeld voor het kind. De 

volwassenheid vertegenwoordigde de toekomst en diende als oriëntatiepunt voor het kind. Dit houdt in dat deze 

volwassenheid de norm aangaf voor een zelfstandige persoon die een succesvol bestaan leidde. Hierin lag de 

legitimering van de hiërarchische gezagsverhouding tussen de opvoeder en het kind, waarbij het kind zou leren 

zich te richten op de waarden en normen van de volwassene.  

Naderhand is er een herinterpretatie van de norm zelfstandigheid, welke typerend was voor de 

volwassenheid, opgetreden in de westerse cultuur. Men is het belang van zelfstandigheid zelfs bij jonge kinderen 

steeds sterker gaan benadrukken. Hoe eerder het kind in de opvoeding leerde onafhankelijk te worden van de 

opvoeder en groeide in zelfstandigheid, hoe hoger men dit waardeerde als een gedegen voorbereiding op het 

volwassen bestaan. Vanaf de jaren ‘80 van de twintigste eeuw kwam de gezagsrelatie tussen de opvoeder en het 

kind nog verder onder druk te staan door nieuwe pedagogische inzichten. Ouders moesten hun kinderen gaan 

benaderen als personen die zelf een grote inbreng konden hebben in de eigen ontwikkeling. De gedachte 

hierachter was dat het kind in principe zelf het beste wist wat deze inbreng betekende voor zijn alledaagse leven. 

De hiërarchische opvoedingsrelatie werd een democratischer verhouding tussen als het ware twee gelijkwaardige 

partners. Men ging spreken van een overgang van een bevelshuishouding naar een onderhandelingshuishouding.  

 

Overigens werd afzwakking van de norm volwassenheid door de opkomst van de massamedia verder in de hand 

gewerkt. De oorzaak hiervan was de toenemende populariteit van de massamedia waarin kritische vragen werden 
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gesteld over de legitimiteit van de traditionele opvoedingsrelatie tussen de opvoeder en het kind. De massamedia 

stelden de volwassen wereld als het ware grenzeloos open voor het kind. Het kind werd via de media 

voortdurend geconfronteerd met de verharding van de maatschappij. Hierbij werd het kind niet of nauwelijks 

voorbereid op een confrontatie met dingen die zelfs voor volwassenen ‘zwaar’ zijn. De gedachte achter deze 

ontwikkelingen was dat men ervan uitging dat hoe eerder het kind geconfronteerd werd met de werkelijkheid, 

hoe hard die ook mocht zijn, hoe beter dat was voor de ontwikkeling van de zelfstandigheid van het kind. Men 

vergat hierbij echter een belangrijk gegeven. Immers, het eerder opengaan van de volwassenenwereld voor het 

kind, leidde er niet automatisch toe dat het eerder volwassen werd dan wanneer het zorgvuldig ingeleid werd in 

de ‘grote mensen wereld’.  

Ook hebben de massamedia op de volwassene de nodige invloed uitgeoefend, waardoor de 

gezagsverhouding tussen de opvoeder en het kind minder hiërarchisch werd. Vroeger werd er voornamelijk 

gebruik gemaakt van in schrift gestelde communicatievormen. Bij het leren werd hierdoor eerder een beroep 

gedaan op het abstract denkvermogen. Dit werd gaandeweg tot een hoger niveau ontwikkeld naarmate men 

groeide en volwassen werd.  

Tegenwoordig zien we echter dat de moderne media met name in beeldtaal communiceren. Deze 

concrete taalvorm prikkelt het concreet denkvermogen, maar stimuleert in veel mindere mate het abstract 

denkvermogen dat typerend is voor de volwassenheid. Bijgevolg kan men afleiden dat aanpassing aan de cultuur 

als het ware op een lager niveau ging plaatsvinden als men bedenkt dat tegenwoordig de media een 

cultuurelement zijn (Traas, 1988). In dit verband spreekt Vriens (2007), in navolging van Postman en Dasberg, 

van ‘infantilisering’. Hierbij is er sprake van een socialisatie van boven naar beneden, hetgeen dus betekent van 

abstract-volwassen naar concreet-kinderlijk. Door de infantilisering ontstond de situatie dat de opvoeder zelf niet 

langer adequaat de verantwoordelijkheid voor het kind op zich kon nemen.  

 

In de samenleving ontstond er dus een afzwakking van de consensus over morele oriëntaties. Het kan vervolgens 

interessant zijn nader te bekijken welke concrete eisen de moderne samenleving en morele opvattingen stellen 

aan hedendaagse onderwijs- en opvoedingspraktijken. Alvorens uit te weiden over implicaties van de 

dynamische samenleving voor een bijdetijdse opvoedingspraktijk, wordt in het volgende hoofdstuk stilgestaan 

bij een gedetailleerder beschrijving van het begrip waarden. Hierin zal uitgelegd worden dat het belangrijk is het 

begrip waarden binnen de juiste context te interpreteren bij de behandeling van aanverwante vraagstukken. 
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II. WAARDEN IN DE OPVOEDING 

 

Men zou kunnen zeggen dat het begrip waarde een containerbegrip is. Het is niet zo makkelijk om een 

eenduidige definiëring ervan te geven, omdat het een leefwereldbegrip is. Leefwereldbegrippen ontlenen hun 

betekenis aan de context van alledaagse, vaak wisselende situaties. Daarom hebben zij nauwelijks een vaste 

betekenis, omdat deze situaties -en daarmee ook de begrippen- vaak een grote subjectieve component hebben. 

Waarden, normen en gedrag zijn aanverwante begrippen en dienen bij een waardenbeschouwing 

idealiter in samenhang geanalyseerd te worden. Een explicitering van de contextuele interpretatie van het begrip 

waarde in een specifieke situatie is dus noodzakelijk. Op deze manier kan een completer beeld verkregen worden 

van de werkzame aspecten in de ontwikkeling van het waardenbesef. In dit hoofdstuk wordt in lijn met de 

doelstelling van deze studie het begrip waarde in samenhang met de begrippen normen en gedrag omschreven.  

 

 

2.1 DEFINITIES: WAARDEN, NORMEN EN GEDRAG 

 

Uit een vijftiental omschrijvingen die de zoekmachine ‘Encyclo’ aangeeft van het begrip waarde, valt op dat dit 

begrip kan verwijzen naar een objectieve of een subjectieve zaak. In het geval dat waarde in de objectieve zin 

gebruikt wordt kan het gaan om een getal, een kwantitatieve betekenis van een eenheid, of een economische 

betekenis. Waarde in de subjectieve zin duidt een belang aan en het verwijst naar een in de toekomst ideale 

situatie die men nastrevenswaardig vindt. Mönnink en Ogg (1993, p. 52) definiëren waarde in de subjectieve zin 

als “het op basis van een analyse van een zaak, gebeurtenis of praktijk (situatie) (meest) adequaat geachte 

handelingsmotief”. Deze analyse gaat om personen die vanuit eigen referentiekader betekenis verlenen aan 

zaken. Hierbij kunnen ethische zaken onderscheiden worden in drie dimensies, te weten de subjectieve 

benadering, de gedragsbenadering en de objectieve benadering. Overeenkomstig deze benaderingen kan een 

morele kwestie betrekking hebben op respectievelijk het gevoelsmatige, het karakteristieke en het inzichtelijke 

van een waardenaspect. Om deze reden is het essentieel om bij het genereren van een ethische competentie 

vanuit één van deze benaderingen te omschrijven of definiëren wat de situationele betekenis van een waarde is.  

 

In deze studie staat de gedragsbenadering van waarden waarin gezindheden en het karakteristieke kenmerkend 

zijn centraal. Binnen de gedragsbenadering waarmee in deze studie waarden en de stimulering van een 
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gemeenschappelijk waardenbesef beschouwd worden, hebben uitspraken betrekking op het ethisch gedrag en 

attitudes die het goede gedrag bevorderen. In gangbare opvoedingspraktijken wordt doorgaans de 

gedragsbenadering en de daarbij behorende attitude die het gewenste ethisch gedrag moet stimuleren beschouwd 

als situatieoverstijgend. Dit betekent dat het niet in de eerste plaats gaat om de persoonsgebonden 

(waarde)voorkeuren, maar om algemene aanbevelingen voor goed gedrag dat maatschappelijk gewenst is.  

Wanneer men te maken heeft met een discrepantie tussen het waardenbesef dat een persoon op een 

gegeven moment heeft en het getoonde gedrag, dan is er sprake van het ontbreken van de juiste attitude en 

ethisch inzicht. In dit geval zal het doel van de gedragsbenadering zijn het inzicht van deze persoon in de 

algemeen aanbevolen waarden te vergroten, waardoor naar alle waarschijnlijkheid het gewenst gedrag 

uiteindelijk zal volgen. Het begrip gedrag dient hier geïnterpreteerd te worden als de manier waarop iemand zich 

gedraagt, handelt, zijn gang gaat en zijn houding laat zien (http://www.encyclo.nl/). Het objectieve gedrag dient 

afgemeten te worden aan het geheel van nastrevenswaardige attitudes die cultureel gegeven zijn en waarover in 

het maatschappelijk belang consensus bestaat (Mönnink & Ogg, 1993). Hieruit kan afgeleid worden dat het niet 

vertonen van moreel gedrag gelijk staat aan het afwijken van die waarden waarover consensus bestaat.  

 

Overigens heeft gedrag een nauw verband met normen die beschouwd kunnen worden als gedragsregels en –

voorschriften. Normen zijn regels die voor alle handelingen en gedrag vastleggen wat men wel of niet moet doen 

en ze worden doorgaans van buitenaf opgelegd. Normen komen voort uit onder andere groepsbelangen, 

maatschappelijke belangen of vormingsidealen die in het teken staan van de volwassenheid als vormingsdoel 

(Vriens, 1999). Hierbij ontlenen normen hun werking aan de middelen die ingezet worden om een norm te 

hanteren. Normen kunnen bewust geformuleerd worden, maar vaak worden zij bepaald aan de hand van de 

tijdgeest.  

De rol die normen spelen binnen waardenbenadering is dat zij de opvoedingsdoelen bepalen. Normen 

zijn verwachtingen en verwachtingspatronen die het kind zich tijdens zijn jeugd eigen maakt en waaraan het zijn 

gedrag aanpast. Binnen de gedragsbenadering past de verantwoording van het ontstaan van normen voor een 

belangrijk deel uit maatschappelijke belangen. Hierin zijn opvoedingsnormen tegelijkertijd een afspiegeling van 

maatschappelijke belangen van groepen en zorgen ze ook voor een verbetering en instandhouding van publieke 

sociale structuren.  
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Binnen de huidige samenleving, die zich laat karakteriseren als waardenpluralistisch, is het een uitdaging om, 

vanuit algemeen geldende normen, opvoedingsdoelen te formuleren. Immers, wat doe je als consensus over 

datgene wat cultureel verankerd is en betrekking heeft op een nastrevenswaardig geachte attitude en gedrag, 

afbrokkelt vanwege toeslaande pluriformiteit (Boutellier et al., 2004; Vriens, 2007)? Op deze vraag en andere 

aanverwante aspecten zal verderop  in deze studie op worden ingegaan. Het is de moeite waard om vooralsnog 

vanuit een theoretische invalshoek te behandelen hoe waardenontwikkeling tot stand komt.  

 

 

2.2 EEN THEORETISCHE BESCHOUWING OVER ONTWIKKELING 

 

Zonder de intentie hier volledig te zijn illustreer ik een aantal hoofdzaken uit de waarden-ontwikkelingstheorie 

van Hermans. In zijn theorie neemt Hermans (1974) als uitgangspunt ‘het waarderen’ als cognitieve oriëntatie 

van de persoon en centreert dit rond de ervaring die de persoon opdoet door zijn handelen. In dit handelen 

onderscheidt hij een ‘actueel ik’ en een ‘symboliserend ik’. De actuele ik vertegenwoordigt het ervaringscentrum 

dat identiek is in de tijd. Hierin komen de verschillende ervaringen (gebieden en gevoelens) samen en worden ze 

georganiseerd. Het symboliserend ik betekent dat de actuele ik telkens verschillende ‘ikken’ aanneemt. Het 

representeert telkens variërende posities in het ervaringsproces. Dit symboliserend ik is van belang omdat het 

kind hiermee kan leren vanuit de positie van anderen te kijken naar zijn eigen handelen. Zo kan het kind een idee 

krijgen van hoe anderen zijn gedrag ervaren. Ook kan zodoende de waardering die het kind heeft voor zijn eigen 

handelen beïnvloed worden.  

 

Het waardenbesef dat een mens heeft komt tot stand door en tot uiting in interactie met anderen. In dit kader kent 

Hermans interactie en participatie, die in deze context staan voor ervaring, een belangrijke rol toe in het 

ontwikkelen van zedelijk gedrag. Hierbij is ervaring “een gebeurtenis die aan de interne zijde haar betekenis 

ontleent aan de gevoelens en aan de externe zijde betrekking heeft op een waardegebied” (Hermans, 1974, p. 

334). Verder stelt hij dat een waardegebied datgene is “waarop de persoon op enigerlei wijze affectief betrokken 

is en dat van actueel belang is in zijn huidig ervaringsproces” (p. 338).   

Een ervaring heeft dus een affectieve- en een waarderingszijde die in relatie tot elkaar staan. Iets 

ervaren zonder affectieve betrokkenheid is ondenkbaar. Affect op zichzelf bestaat niet en is altijd verbonden aan 

de persoon. Affect is direct gerelateerd aan belangrijke aspecten van de leefwereld, waarbij deze aspecten de 

waardegebieden vertegenwoordigen. De affectkant van een ervaring heeft betrekking op de persoonlijkheid van 
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de persoon en de waarderingszijde betreft de leefwereld van de persoon. Het ervaren kan twee vormen 

aannemen, namelijk: je hebt een gevoelsmatige betrokkenheid op iets, of je bent door iets gevoelsmatig 

aangesproken. Dit steeds òf ervaren van iets òf gevoelsmatig aangedaan worden door iets, wordt afgebakend en 

geëxpliciteerd met het begrip waarderen. Met waarderen wordt datgene aangeduid dat iemand in zijn wereld als 

belangrijk en betekenisvol ervaart.  

 

Het waardegebied kan zo breed en inhoudelijk gevarieerd geformuleerd worden als de persoon dat zelf wil. Een 

belangrijk aspect van deze waardegebieden is dat zij niet per definitie hoeven te leiden tot het ontstaan van 

oneindig veel waardegebieden. Een waardegebied ontstaat door associaties van gebeurtenissen. Volgens 

Hermans hebben waardegebieden een associatieve zuigkracht. Dit betekent dat in het algemeen gebeurtenissen 

eerder geassocieerd zullen worden met bestaande ervaringen die het gevoelsmatige van een persoon in een 

waardegebied intensief hebben aangesproken, of zijn betrokkenheid hebben geprikkeld, dan met gebeurtenissen 

die dit niet doen.   

De ontwikkeling van het ervaringsproces bij Hermans hangt dus samen met de affectie en waardering 

waarmee de persoon een gebeurtenis ervaart. Succes in het stimuleren van gewenst gedrag en het afleren van 

ongewenst gedrag is afhankelijk van de mate van bewuste verantwoordelijkheid die de persoon ervaart in een 

gegeven tijdruimtelijke situatie (Mönnink & Ogg, 1993). Wanneer men gewenst gedrag wil bevorderen bij het 

kind, dan is het belangrijk de ervaringen die het belangrijkst en meest waardevol zijn voor het kind in kaart te 

brengen. In doelgerichte interactie met het kind kan de opvoeder het kind helpen ervaringen met gewenst gedrag 

te associëren met deze betekenisvolle waardegebieden. Op deze manier wordt het waardegebied uitgebreid en 

kwalitatief verbeterd ten gunste van de ontwikkeling van het gewenst gedrag.  

In het geval dat men ongewenst gedrag wil afleren dan moet men het kind laten ervaren wat de 

gevolgen van zijn gedrag zijn. Het bewust ondervinden van de gevolgen van zijn sociaal ongewenst gedrag 

ontlokken dan een onplezierige emotie bij het kind. Dit zal er uiteindelijk toe moeten leiden dat het kind zich 

afkeert van het sociaal ongewenst gedrag. In het kader hiervan spreekt Hermans (p. 334) van de dissociatie van 

een waardegebied wat hij definieert als “een wijze van organiseren waarbij een gebied in een positie van 

isolement wordt gebracht, waardoor de ontwikkeling ervan geremd wordt.“ 

 

Uit de waardenontwikkelingstheorie van Hermans kan in het kader van de schoolse praktijk geconcludeerd 

worden dat het belangrijk is om aan, in ieder geval, twee aspecten evenredig aandacht te besteden. In de eerste 
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plaats benadrukt Hermans´ theorie de actieve rol van de lerende in het leerproces. Daarbij is de mogelijkheid 

voor het opdoen van ervaring, hetgeen gelijk staat aan participatie en interactie met anderen, een voorwaarde 

voor de ontwikkeling van het waardenbesef van het kind. Ten tweede dient de opvoeder een coachende rol te 

hebben en zorgt hij voor de ondersteuning van het leerproces. Hierbij kan de coach het kind helpen bewust zijn 

ervaringen te beschrijven om gericht te kunnen werken aan de ontwikkeling van het gewenst gedrag.  

Al met al kan gesteld worden dat de thema´s waarden, normen en opvoeding nog altijd populair en 

actueel zijn. Dit blijkt uit tal van initiatieven die men onderneemt om kansrijke vernieuwingen op het gebied van 

moreel onderwijs en morele opvoedingspraktijken voort te brengen. In het volgende gedeelte zal een aantal 

waardenbenaderingen die men kan gebruiken in pedagogische praktijken kort behandeld worden. 

 

 

2.3 OPVOEDING TOT WAARDEN: BENADERINGEN 

 

Er is brede overeenstemming over de noodzaak en maatschappelijke relevantie van aandacht voor waarden en 

normen in opvoeding en onderwijs. In een authentieke leeromgeving die kenmerkend is voor de huidige sociale 

verbanden dient men continu te streven naar optimalisering van morele opvoeding. Om aan haar onderwijs- en 

opvoedingspraktijken invulling te geven kan een school kiezen uit een viertal benaderingen (Mönnink en Ogg, 

1993). Deze zijn waardenoverdracht, waardenverheldering, waardencommunicatie en waardenoriëntatie. De 

laatste jaren lijkt ook het zogenoemde deugdenonderwijs furore te maken, al is deze nog niet tot de school 

doorgedrongen.  

 

In de doeloriëntatie waardenoverdracht is het pedagogisch gehalte laag. De leerling heeft geringe inbreng. De 

vigerende waarden van bijvoorbeeld de school of de leerkracht zijn hier de norm en men heeft de ambitie de 

nastrevenswaardig geachte waarden over te dragen aan de leerling. Aansluiting bij de reguliere lespraktijk is 

problematisch omdat de leerling weinig kans heeft om kritische vragen te stellen bij de lesstof. Hierdoor kan de 

leerling onvoldoende actief en betrokken met de lesstof aan de slag gaan om zijn inzicht in de besproken waarde 

te vergroten. Waardenoverdracht wordt beschouwd als weinig effectief omdat zij het kind onvoldoende 

mogelijkheden biedt op een constructieve manier zich de leerstof toe te eigenen. Wil men het kind 

verantwoordelijkheid leren, dan geniet een werkwijze waarbij hij actief betrokken wordt bij de waardeleerstof de 

voorkeur boven een werkwijze waarbij het kind passief de waardeles ondergaat.  
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Het doel van waardenverheldering is het kind te begeleiden in zijn bewustwording en ontwikkeling van de eigen 

waarden en normen. Hierbij is de belevingswereld van de leerling de voornaamste inhoud. Een methode die men 

hierbij gebruikt is het labelen van de waardenopvattingen van het kind. Hierdoor wordt het kind geholpen bij het 

benoemen van de eigen waarden. Desondanks wordt het pedagogisch gehalte hier als laag beschouwd omdat de 

waardenlesstof voor het kind pas relevant wordt wanneer identificatie met de aangedragen waarde mogelijk is. 

Echter, wanneer in deze benadering een koppeling gelegd zou worden met de handelingsconsequenties van de 

besproken waarden in de lesstof, ongeacht welke deze zijn en wat het aansluitingsgehalte bij de belevingswereld 

van het kind is, kan het pedagogisch gehalte verhoogd worden.  

 

Bij waardencommunicatie worden leerlingen getraind in het afwegen van de waarden waarvoor ze kiezen. De 

inbreng en keuzevrijheid van de leerlingen zijn hierbij belangrijk. Deze benadering is toepasbaar binnen een 

waardenpluralistische context. De leerling leert hierin namelijk te participeren in de communicatie waarin 

besproken wordt welke waarden en normen idealiter richting geven aan het menselijk handelen. Het 

waardenvormingsproces gaat hierbij samen met de betekenis die men toekent aan een waardenovertuiging. 

Hierbij wordt de legitimiteit van een waarde bewezen middels een argumentatieve dialoog. Het pedagogisch 

gehalte van deze benadering wordt beschouwd als hoog, omdat de leerling de mogelijkheid heeft zelf te kiezen 

voor een bepaalde zienswijze op een handeling of gedrag, en deze vanuit de eigen waardenovertuiging 

verantwoordt in de dialoog. Desondanks is aansluiting bij de lespraktijk problematisch, omdat bij deze 

benadering de inhoud teveel berust op de argumentatieve dialoog. Dit verhoogt het risico dat enkel het 

filosoferen over waarden tot doel verheven wordt en het daardoor te abstract wordt voor de leerling. 

 

Volgens Mönnink en Ogg (1993) verdient de benadering waardenoriëntatie de voorkeur omdat in deze 

onderwijspraktijk de educatieve leerroute expliciet gecombineerd wordt met de ethische praktijk. Het 

pedagogisch gehalte is hier hoog en de leerling wordt gestimuleerd tot een betere afweging en beargumentering 

van zijn meningsvorming over waarden. Hij leert over de functionaliteit van de waardenleerstof in relatie tot een 

intentionele vorming van zijn persoonlijke waardenoriëntatie. Hierbij zullen leerling en leerkracht op basis van 

de leerstof hun interactieve relatie vormgeven. 

 

Tenslotte is er nog een relatief nieuwe praktijk waarin men streeft naar karaktervorming als geïntegreerd 

onderdeel van het onderwijs, namelijk het deugdenonderwijs. Bij het deugdenonderwijs streeft men ernaar het 
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beste in het kind naar boven te halen en zodoende zijn karakter te vormen door te focussen op zijn deugden. 

Hiermee worden waarden en normen bespreekbaar gemaakt (Gencer, 2009). Deze bespreking kan nu 

plaatsvinden ongeacht de barrières van geloofsovertuigingen en culturele achtergrond. Volgens Linda Kavelin 

Popov (Popov, 2005), de initiator van het deugdenproject, gaat het om het erkennen van een deugd, het gidsen 

ervan en daarmee corrigeren van gedrag. Een strategie die men hierbij kan gebruiken is allereerst het aanspreken 

van het kind op zijn gedrag door hierbij zijn deugden als uitgangspunt te gebruiken. Het herkennen van 

leermomenten en het stellen van duidelijke grenzen zijn ook effectief. Ook werkt het eren van de geest en het 

kunnen vervullen van de rol van een spirituele kameraad goed als strategie. Het kind kan hierdoor leren dat er 

ruimte en respect bestaat voor zijn spiritualiteit.  

 

Resumerend kan gesteld worden dat er verschillende waardenbenaderingen zijn voor opvoedingspraktijken en 

dat een oriëntatie op waardenopvoeding in de 21ste eeuw, zeker binnen de schoolse context, typerend is voor een 

waardenpluralistische samenleving. In het verlengde hiervan past de vraag hoe deze opvoedingspraktijken er 

tegenwoordig idealiter eruitzien. In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op deze vraag door licht te werpen 

op een aantal kernelementen van een potentieel waardevolle opvoedingspraktijk.  
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III. WAT HOUDT MORELE OPVOEDING ANNO 2009 IN? 

 

We leven in een tijd waarin opvattingen over opvoeding op scherp gesteld moeten worden. Het opgroeiend kind 

heeft moreel besef nodig om een levensvisie te vormen en om voorzien te worden in de fundamentele menselijke 

behoefte van verantwoorde zingeving. Dit leert het kind al naar gelang het participeert in het sociale leven, dat 

min of meer de voedingsbodem is voor het ontwikkelen van moreel besef. Hierin heeft de opvoeder de 

verantwoordelijkheid het kind structuur en duidelijkheid te geven over sociale rollen in de samenleving. Tevens 

begeleidt de opvoeder het kind op weg naar zelfstandigheid in het innemen van zijn maatschappelijke positie 

binnen de samenleving. 

In dit hoofdstuk zal een beschrijving worden gegeven van een ideële opvoedingspraktijk die actueel is 

voor deze tijd. Vervolgens wordt ter inleiding van haar rol in morele opvoeding dit hoofdstuk afgesloten met een 

korte beschouwing van het pedagogisch potentieel van de Brede School. 

 

 

3.1 EEN OPTIMALE OPVOEDINGSPRAKTIJK 

 

Volgens Traas (1988) zijn er in de opvoedingsmilieus gezin, school en maatschappij waardevolle elementen 

aanwezig die bij kunnen dragen aan de vormgeving van een moderne opvoedingspraktijk.  

Belangrijke aspecten zoals gewoonten, rituelen en tradities uit het opvoedingsmilieu gezin, moeten weer een 

centrale rol krijgen. Zij zorgen namelijk voor het ontstaan van hechte sociale banden tussen de gezinsleden, van 

waaruit men later in bredere samenlevingsverbanden socialiseert. Daarnaast biedt het gezin zowel het kind als de 

volwassene geborgenheid, veiligheid en affectie. Bovendien vertegenwoordigt het gezin idealiter een rolmodel 

voor het kind, een oriëntatiepunt voor een nastrevenswaardig doel waarmee het zich kan identificeren. Deze 

belangrijke kenmerken van het gezinsmilieu dienen, aangepast aan de context van het menselijk samenleven 

buiten het gezin om, terug te komen in sociale relaties. Voor de moderne opvoedingspraktijk houdt dit in dat het 

kind geborgenheid, veiligheid en genegenheid aangeboden moet krijgen binnen een interactieve 

opvoedingsrelatie. 

 

In het geval van de school kan men denken aan de verschillende functies die zij vervult in het ontwikkelproces 

van het kind. Hierbij is het belangrijk dat de school evenwicht creëert tussen haar kennis- en opvoedingsidealen. 
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Zo helpt de school het kind onafhankelijker te worden van het gezin. Naarmate de schoolloopbaan van het kind 

vordert, wordt zijn bestaan steeds verder naar buiten gericht (Vriens, 2007). In de school wordt het kind 

ondersteund in zijn kennismaking met objectieve zaken buiten zichzelf en in zijn identificatie met taken en 

opgaven. Hierdoor leert het kind zichzelf, zijn capaciteiten en beperkingen kennen. De school leert het kind 

sociale vaardigheden in de omgang met leeftijdsgenoten en biedt hem een dag- en levensritme aan.  

 Een optimale opvoedingspraktijk binnen de school zou zich dus moeten toespitsen op de integrale 

ontwikkeling van het kind (Martin, 1995). Volgens Deen (1997) heeft deze school een aantal kenmerken. 

Allereerst is zij leerlinggericht omdat de leerling en zijn belangen centraal staan. Vervolgens heeft deze school 

een flexibele organisatie die past bij haar moderne opvoedingspraktijk. Deze school vangt het kind deskundig en 

persoonsgericht op en treedt hierin begeleidend op. Zij laat zich door de diversiteit onder haar leerlingen 

inspireren om een breed en verrijkt ontwikkelingsaanbod te creëren. Kenmerkend is dat deze begeleidende 

school variabele werkvormen gebruikt, zodat zij rekening kan houden met de verschillen in leerstijlen, motivatie 

en leertempo van haar leerlingen. Bovendien weet zij de leerstof en de belangstelling van de leerling te koppelen. 

De leerling wordt hierbij gemotiveerd voor het functionele basispakket van de school, maar ook krijgt hij ruimte 

om zelfstandig keuzes te maken die beter aansluiten bij zijn persoonlijke interesse. Een vijfde kenmerk van een 

school met een optimale en bijdetijdse opvoedingspraktijk is het stimuleren van sociale interactie en creativiteit. 

De school erkent het belang van sociale leerprocessen en hun invloed voor andere leerprocessen waaraan het 

kind deelneemt. Ten slotte waarborgt deze school een open oordeelsvorming door het kind te betrekken bij de 

beoordeling van eigen werk, en hem toe te rusten met een gedegen beoordelingsvermogen. Het kind leert op 

deze manier te reflecteren en het eigen leerproces te evalueren.  

De pedagogische opdracht in dit prototype school berust op de grondvorm samenwerken. Hierin 

functioneert de leraar als een facilitator. Hij heeft aandacht voor de signalen die de leerling uitzendt. Ook is de 

begeleidende leraar oprecht, heeft hij inlevingsvermogen en respecteert hij de leerling. Tenslotte verstaat deze 

leraar zijn vak en is hij sociaal. Miedema (1997) noemt, in een artikel over de pedagogische opdracht van de 

school, een viertal punten waaraan leerkrachten in Nederlandse scholen prioriteit geven. Allereerst zou de 

leerkracht de pedagogische relatie met de leerling als fundamenteel moeten beschouwen. Bovendien vindt de 

leerkracht dat de leerling een besef over goed en kwaad moet ontwikkelen. Verder moet de leerling reflecteren 

over hoe mensen kunnen en dienen samen te leven. Ten slotte vindt de leerkracht dat hij impliciet en expliciet 

een voorbeeld moet zijn voor de leerling van hoe te relateren tot je medemens.  
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Tenslotte is het opvoedingsmilieu maatschappij ook van groot belang bij het vormgeven van moderne 

opvoedingspraktijken in de huidige tijd, waarin het kind geconfronteerd wordt met tal van ongunstige 

maatschappelijke ontwikkelingen. Denk hierbij aan het ontbreken van een duidelijk toekomstperspectief en een 

vaak onzekere arbeidsmarkt. Ook problematische relaties, groepsdruk in sociaal verband en gezinsuitval maken 

het er niet makkelijker op voor het kind (Deen, 1997). Te midden van dit alles weten ouders vaak zelf ook niet 

waar ze aan toe zijn en weet het kind vervolgens niet waar hij met zijn frustratie heen moet. Juist in deze 

omstandigheden, waarin de maatschappij het veel meer laat afweten bij het bieden van een stabiel oriëntatiepunt, 

dient men bewust aandacht te schenken aan haar vormingsvermogen. In de maatschappij zijn er bestaande 

verhoudingen en daarmee samenhangende waarden die de opvoedingsmilieus gezin en school bepalen (Traas, 

1988). Deze komen op tweeërlei manieren tot stand. Enerzijds door de media, radio, televisie, jeugdbladen en 

dergelijke die allemaal een pedagogisch effect hebben op het kind, al is dit in lijn met de opvattingen van de 

programmamakers. Op deze manier krijgt als het ware de ‘anonieme massa’ aardig wat invloed op de (morele) 

ontwikkeling van het kind. Anderzijds stelt de maatschappij tal van samenhangende voorzieningen in. Hierbij 

valt te denken aan clubhuizen, jongerencentra en vormingscentra die de opvoedingsactiviteiten van het gezin, 

maar ook de school, idealiter aanvullen, controleren en verbeteren.  

 

Een ander belangrijk element dat ook gerichte aandacht verdient in een moderne opvoedingspraktijk is de 

ervaring zelf. In zijn beschrijving van de participatiepedagogiek van de filosoof John Dewey stelt Berding 

(1999) dat ´het ervaren´ even belangrijk is als het opgevoed worden zelf. Met andere woorden, zonder de 

betrokkenheid van het kind is opvoeden simpelweg niet mogelijk. Het kind moet de mogelijkheid tot 

meervoudige participatie aan diverse sociale praktijken krijgen (Dewey, 1999). Dit houdt in dat in de rijke 

ervaringen die het kind in deze pedagogische praktijken opdoet, het accent gelegd moet worden op de volledige 

lichamelijke interactie van het kind met zijn omgeving. Vorming is sociaalconstructivistisch georiënteerd en 

persoonsgebonden. Hierbij komt de ontwikkeling van het gewenste gedrag op gang door doen en ondergaan van 

de opvoedingsactiviteiten.  

  Het vormingsproces berust op het sociaal communicatief handelen waarbij mensen culturele en 

symbolische betekenissen met elkaar delen. Deze communicatie vereist onvermijdelijk deelname aan deze 

betekenisverlening, door mensen te betrekken in sociale praktijken. De ontwikkeling die het kind doorloopt naar 

morele autonomie zal dus niet gefaseerd verlopen, van passieve toeschouwer in de eerste levensjaren naar 
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actieve participant als volwassene. Veeleer dient men hier de (morele) kindontwikkeling te beschouwen als een 

intensivering en vermenigvuldiging van zijn participatie aan een toenemend grote hoeveelheid sociale praktijken.  

Aan Dewey’s visie over opvoeding, waarin gesteld wordt dat de groei van het kind geen doel heeft, en 

dat het volwassen worden geen doel is van de kindertijd, geeft Berding (1999) een bruikbare interpretatie. Het 

leren van het kind geschiedt niet aan de hand van een vooraf vastgesteld en geregistreerd ontwikkelproces, dat 

door leerpsychologische opvattingen ingedeeld wordt in hiërarchisch geordende elkaar opvolgende fasen. Het 

leren van het kind vindt plaats aan de hand van interactionele handelingsmogelijkheden die het kind, in 

toenemende mate, aangeboden krijgt naarmate het zijn ontwikkelingsproces doorloopt. Bovendien heeft het leren 

in elk van de onderscheiden fasen dezelfde waarde. In het kader van de kindontwikkeling spreekt men dan 

veeleer van leerervaringen die vroeger of later opgedaan worden, dan van leermomenten die op een hoger of 

lager niveau plaatsvinden. De groei van het kind gebeurt in latere tijden op basis van ervaringen die voller en 

rijker zijn van betekenis, maar daarmee niet per definitie, qua ervaringscontext, beter zijn.  

 Het belang van de ervaring van het kind in opvoedingspraktijken dient dus als reëel en actueel 

beschouwd te worden en niet zozeer als een voorbereiding op latere “betere” ervaringen. Daarmee wordt 

opvoeden gelijkgesteld met het leven zelf (in de interpretatie van een werkwoord), en niet als een voorbereiding 

op het leven (in de interpretatie van een zelfstandig naamwoord). Het doel van de opvoeding staat volgens de 

opvatting van Dewey voor een leidende gedachte waarmee het groeiproces van het kind aangestuurd kan 

worden. Dit doel dient flexibel te zijn om toepasselijk te zijn voor specifieke situaties en het moet ingebed zijn in 

de ervaringscontext. De rol die de school hierin heeft is tweeledig. In de eerste plaats is de school een ‘motor’ 

achter de ontwikkeling van de maatschappij en ten tweede geeft de school een selectieve weerspiegeling van 

sociale veranderingen (Dewey, 1999). De school introduceert en leidt het kind als het ware in in het leven in de 

cultuur. Hiertoe rust zij het kind toe voor zijn sociale en economische positie door hem te betrekken bij 

uiteenlopende culturele processen. Datgene wat het kind dan in school leert en doet, is gericht op zijn volwaardig 

functioneren in de samenleving later. 

 

Kortom, de school die doelmatig investeert in de integratie van eigentijdse pedagogische praktijken is geschikt 

om te voorzien in een evenwichtige kindontwikkeling op zowel cognitief als emotioneel gebied. Dit zal een 

school zijn die haar draagkracht zowel kwalitatief als kwantitatief uitbreidt, door respectievelijk een brede 

deskundigheid met lokale voorzieningen te combineren. Het is een school waarin het belang van de ervaring van 

het kind centraal staat en ingebed wordt in een leerrijke ervaringscontext. Deze school heeft een flexibele 
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organisatie met variabele werkvormen en zij stimuleert sociale interactie. Het is een school waarin ruimte 

gecreëerd wordt voor een morele pedagogische oriëntatie in een brede schoolnetwerk.  

 

 

3.2 RUIMTE VOOR EEN PEDAGOGISCHE ORIËNTATIE IN DE BREDE SCHOOL 

 

Uit de voorgaande paragraaf, waarin de ideale opvoedingspraktijk anno 2009 gekenschetst wordt, volgt dat 

kernvoorwaarden voor alle opvoeding samen te vatten zijn in drie elementen. Deze zijn een leerlinggerichte 

benadering, interactieve sociale participatie, oftewel het opdoen van ervaring, en tenslotte een rijke, waardevolle 

leeromgeving. Voor de school die van meerwaarde wil zijn voor een integrale ontwikkeling van het kind 

betekent dit dat zij aan deze condities moet voldoen.  

 Deze school erkent het bestaan van een dynamische maatschappij en neemt volwaardig deel aan de 

samenleving. Zij volgt maatschappelijke ontwikkelingen op de voet en past zich zonodig aan. Als gevolg hiervan 

zullen haar onderwijs- en opvoedingspraktijken doorgaans onderhevig zijn aan veranderingen om actueel en 

relevant te blijven. Dit betekent dat in het kader van de sociaalcommunicatieve interactie tussen de leerling en de 

leerkracht, zij continu met en van elkaar zullen leren. Immers, telkens wanneer zij te maken krijgen met 

(ver)nieuw(d)e leeromgevingen en eisen van resultaat ten aanzien van het leerproces, worden zij hierin 

uitgedaagd innoverend en flexibel om te gaan met hun zelfontwikkeling. 

 

Fullan (1992, 1993), die in zijn werken veel aandacht heeft voor het innovatief vermogen van scholen ten 

behoeve van de succesvolle kind- en schoolontwikkeling, stelt dat de school die effectief functioneert 

gegrondvest is in wat hij noemt ‘moral purpose’. Moral purpose wordt omschreven als de wezenlijke bijdrage 

van de leerkracht aan de sociale ontwikkeling van het kind. Deze bijdrage gaat in de kern dus verder dan enkel 

het geven van onderwijs aan het kind. Moral purpose betreft de achterliggende beweegredenen van de leerkracht 

voor zijn handelen wanneer hij het kind steunt in zijn kritische cultuurvorming. Hierbij draagt de leerkracht zorg 

voor het toegankelijk maken van informatie door doelgericht een interactieve communicatie met het kind tot 

stand te brengen (Fullan, 1999). Hardeveld en Van Post (1993) en Van Oenen, Van der Zwaard en Huisman 

(1999) zeggen in overeenstemming hiermee dat voor het goed functioneren van de school, niet alleen gekeken 

moet worden naar de doelmatigheid van het onderwijs. Men dient evenzeer aandacht te besteden aan het 

welbevinden en functioneren van de leerkracht. In samenhang hiermee dient men ook rekening te houden met 
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randvoorwaardelijke factoren die van invloed zijn op de optimale ontwikkeling van het kind en het goed 

functioneren van de school.  

Hoek (2005) stelt dat de overheid de Brede School gebruikt als een beleidsinstrument om lokaal het 

sociaal-maatschappelijk welzijn te bevorderen voor de schoolomgeving en de buurt, met daarbij gerichte 

aandacht voor de (leer)ontwikkeling van het kind. In deze kern is de Brede School wezenlijk anders dan 

traditionele scholen die zich sterk oriënteren op het formuleren en behalen van cognitieve doelen met betrekking 

tot de kindontwikkeling. In een Brede School waarin men zich bewust inzet voor het functioneren vanuit het 

ideaal ´it takes a whole village to raise a child´, zal er ook meer ruimte zijn voor het gemeenschappelijke. Deze 

instelling, die als het ware de ‘moral purpose’ van de Brede School is, voegt meer waarde toe aan haar 

maatschappelijk belang. In dit kader hangt de succesvolle brede schoolontwikkeling samen met de mate waarin 

zij erin slaagt de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Evenzeer van belang is dat men een 

doorgaande ontwikkelingslijn realiseert in het leerproces van het kind en hiervoor een sluitend netwerk om hem 

heen creëert. Hiertoe is de kwaliteit van de multidisciplinaire samenwerking van uiterst belang. Door de 

uiteenlopende deskundigheid in het brede schoolnetwerk kan men de kindontwikkeling vanuit verschillende 

invalshoeken benaderen. Hierdoor kan men een integrale analyse maken en een vollediger beeld krijgen van 

factoren die in onderwijs- en opvoedingspraktijken de kindontwikkeling belemmeren. Dwars door de 

verschillende deskundigheden en de daarbij behorende werksoorten heen komt men tot een draagvlak voor een 

gezamenlijke visie over relevante oplossingen. Dit partnerschap dient evenwel gebaseerd te zijn op een 

gemeenschappelijke agenda, open communicatie en samenwerking.  

 

Uit diverse studies op het gebied van ‘community schools’ in Amerika vatten Blank, Melaville en Shah (2003) 

de resultaten samen. Volgens hen levert de community school, vergeleken bij een traditionele openbare school, 

op een drietal terreinen een belangrijke winst op als het gaat om het pedagogisch potentieel van de school. 

Allereerst wendt de community school additionele hulpbronnen aan en verlicht zij de taakbelasting van haar 

personeel. Ook biedt de community school leerkansen aan die de ontwikkeling van zowel academische als non-

academische competenties stimuleren. Ten slotte stimuleert de community school de ontwikkeling van sociaal 

kapitaal, via netwerken en samenwerkingsverbanden die het leerproces ondersteunen. Deze netwerken en 

samenwerkingsverbanden zijn kansrijk en versterken de gemeenschap.  

 De Brede School, een Nederlandse naam voor de community school, heeft een basisaanbod aan 

activiteiten, programma’s en diensten die gericht zijn op de integrale kindontwikkeling. Daarbij worden ouders 
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en buurt ook tot de doelgroepen van de Brede School gerekend. In de Brede School staat de integrale 

kindontwikkeling centraal (Kruiter, 2002). Hierdoor wordt de succesvolle ontwikkeling en reikwijdte van de 

Brede School vergroot wanneer de sociale ontwikkeling van het kind en de leefbaarheid rond de school en in de 

buurt verbeterd worden. De verschillende doelgroepen van de Brede School zijn in dit geval betrokken bij en 

participeren actief in haar activiteiten en programma´s. Op basis van gedeelde visies over de invulling van 

bijdetijdse opvoedingspraktijken is het aannemelijk dat de Brede School voldoende basis heeft voor een morele 

pedagogische oriëntatie. Immers, zij gebruikt een brede deskundigheid die bestaat uit veelzijdige en flexibele 

werkvormen. Hierbij werkt de Brede School vraaggestuurd vanuit lokale behoeften. Wanneer men vanuit 

specifieke belangen gebruik maakt van het aanbod van de Brede School, kan deze in het kader van morele 

opvoeding haar doelgroepen aansturen. Immers, de Brede School kan in dit geval functioneren als een 

doorgeefluik van gemeenschappelijke waarden die van belang zijn voor de sociale ontwikkeling van het kind. In 

lijn hiermee inventariseren Toes en Seuren (2003), in een onderzoek naar de Brede School, haar meerwaarde 

voor verschillende relevante doelgroepen. Zo zouden onderwijs- en opvoedingspraktijken binnen de brede 

schoolse context gedragsproblemen van het kind verminderen en zijn contact met de opvoeder verbeteren. Op 

deze manier ondersteunt de Brede School de thuissituatie waar de eerste fundamentele opvoeding van het kind 

plaatsvindt. Tenslotte stimuleert de Brede School een verantwoordelijkheidsgevoel voor de eigen ontwikkeling, 

de school en de buurt bij haar doelgroepen, en draagt zij bij aan de verbetering van de leefbaarheid in de school 

en haar omgeving. 

 

Het pedagogisch denken over de functie van onderwijs en opvoeding heeft belangrijke veranderingen ondergaan, 

waardoor men gaandeweg een eigentijdse visie heeft ontwikkeld over de sociale functie van de school en 

opvoeding. Deze visie hield in dat opvoedingspraktijken kindgericht moesten zijn. Minstens even belangrijk 

werden de aspecten sociale interactie en participatie in een contextueel leerrijke omgeving. Deze drie elementen 

zouden geïntegreerd moeten worden in opvoedingspraktijken die adequaat kunnen inspelen op de behoeften van 

de moderne samenleving. In samenhang hiermee worden tevens de behoeften van ouders, schoolomgeving en 

buurt doelmatig aangepakt. Hierbij laat men zich leiden door lokale maatschappelijke behoeften om de 

pedagogische praktijken van de Brede School vorm te geven vanuit een gedeelde visie die leidend is voor de 

doelgerichte samenwerking. In het volgende hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het potentieel van de Brede 

School om deskundig in te spelen op de steeds klemmender wordende noodzaak tot gezamenlijke actie in de 

opvoeding van het kind.  
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IV. DE BREDE SCHOOL- HET POTENTIEEL VAN EEN BREDE 

DESKUNDIGHEID 

 

Medio jaren negentig ziet men het belang in van een krachtenbundeling voor onderwijs dat beter inspeelt op de 

cognitieve en sociale ontwikkelingsbehoeften van het kind dat opgroeit in de 21e eeuw. Men kan zeggen dat de 

introductie van de Brede School een op deze tijd toegesneden antwoord wil zijn op de gespannen relatie tussen 

de kennis- en opvoedingsidealen van de school. De Brede School krijgt de opgave te bemiddelen tussen 

enerzijds een meer waardevolle opvoeding en meer leefbare samenleving voor het kind en anderzijds een 

verbetering van de schoolprestaties van het kind.  

 

 

4.1 WAT IS DE BREDE SCHOOL? 

 

Grinten, Walraven, Broekhof en Studulski (2007) definiëren de Brede School als een school met een netwerk 

waarin instellingen uit verschillende maatschappelijke sectoren zoals, opvang, welzijn, zorg, sport en cultuur 

geïntegreerd worden tot één samenhangend geheel aan voorzieningen. Er zijn verschillende benamingen voor de 

Brede School in gebruik. Enkele daarvan zijn Brede Buurtschool, Vensterschool, Open Wijkschool en 

Forumschool (Van der Hoek, 2005). Elke benaming heeft betrekking op het schoolconcept waarop in een 

bepaalde Brede School het accent gelegd wordt.  

Gramberg (z.j.) onderscheidt vijf brede schoolprofielen, te weten het kansenprofiel, het 

verrijkingsprofiel, het zorgprofiel, het opvangprofiel, het wijkprofiel en de multifunctionele accommodatie 

(MFA). De profielen bieden richting bij de visieontwikkeling en formulering van de pedagogische doelstellingen 

van de Brede School. Deze zijn ingegeven door lokale sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. De meest 

voorkomende profielen zijn het kansenprofiel, opvangprofiel en buurtprofiel (Lieftink & Wervers, 2007). Met 

het kansenprofiel richt men zich op de bestrijding van onderwijsachterstanden op het gebied van taal, rekenen en 

algemene kennis (Grinten, Walraven, Studulski & Hoogeveen, 2004). Bij dit profiel is het van essentieel belang 

de brede schoolactiviteiten goed te laten aansluiten op het schoolcurriculum. In het opvangprofiel voorziet men 

in beter aansluitende opvang van kinderen in samenhang met de tijdsbesteding van ouders. Dit profiel wordt 

vooral gebruikt in nieuwe (VINEX) wijken. In het buurtprofiel staat de bevordering van sociale samenhang 

centraal door middel van het aanbieden van gepaste lokale voorzieningen. 
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4.1.1 Het concept van de Brede School  

Het concept van de Brede School wordt gedragen door een multidisciplinaire samenwerking. Deze is met name 

gericht op het aanbieden van een kansrijke combinatie van onderwijs, educatie en samenhangende 

voorzieningen. Door met dit aanbod in te spelen op de leer- en ontwikkelbehoeften van het kind zou het zich 

integraal kunnen ontwikkelen. Enerzijds omdat het kind, naarmate het groeit en zich verder ontwikkelt, meer 

vermogen ontwikkelt om te leren. Anderzijds wordt deze integrale kindontwikkeling ook bevorderd al naar 

gelang het kind meer leert, omdat het zodoende zijn ontwikkelingsmogelijkheden uitbreidt (Vriens, 2007). 

Wanneer het leerproces van het kind zodanig gearrangeerd wordt dat zijn leervermogen vergroot wordt, zal dit 

het in staat stellen om steeds zelfstandiger en verantwoordelijker het eigen leven vorm te geven. 

 

De multidisciplinaire samenwerking in de Brede School kan plaatsvinden op drie onderscheiden niveaus 

(Lieftink en Wervers, 2007). Het laagste niveau is ‘face to face’; hierin organiseren de brede schoolpartners elk 

hun eigen activiteiten en zorgen daarbij voor organisatorische afstemming. Zij maken dan afspraken over het 

gezamenlijk gebruik van de ruimten en voorzieningen die opgenomen zijn in het schoolnetwerk. Inhoudelijke 

afspraken die op dit samenwerkingsniveau gemaakt kunnen worden betreffen het samenhangend koppelen van 

de extracurriculaire activiteiten aan het schoolcurriculum. De kerndoelen van dit curriculum blijven de basis, en 

de extra activiteiten in het kader van de Brede School worden ingekocht.  

 Het tweede samenwerkingsniveau is ‘hand in hand’; op dit niveau programmeren en evalueren partners 

hun activiteiten op basis van ontwikkelingsdoelen van het kind. Hiervoor zorgen zij voor onderlinge overdracht 

en afstemming door onder andere duidelijk verantwoordelijkheden voor een specifiek programma of activiteit te 

beleggen. Met andere woorden, vanuit een gezamenlijke actie werken de verschillende deskundigen aan een 

doorgaande lijn in het aanbod van de Brede School, dat nog wel afgestemd is op het schoolcurriculum. 

 Het laatste en hoogste niveau van de multidisciplinaire samenwerking in de Brede School is ‘cheek to 

cheek’; hierin is er sprake van het gezamenlijk formuleren van ontwikkelingsdoelen. Op basis van deze doelen 

ontwikkelt en programmeert men zowel eigen als gezamenlijke activiteiten in een doorgaande lijn. Door deze 

gemeenschappelijke aanpak kan men ook leren over de deskundigheid en werkwijze van de partners. Met 

betrekking tot het schoolcurriculum is er sprake van een doorgaande lijn gefundeerd op een gemeenschappelijke 

visie van alle partners.  
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Samenwerking tussen diverse partners vormt zodoende het fundament en kwalitatief potentieel van elke Brede 

School. Idealiter worden voorzieningen en de expertise uit de verschillende disciplines ruimtelijk geclusterd. 

Echter veel belangrijker is dat men in één concept samenwerkt vanuit een gezamenlijke visieontwikkeling door 

alle partners (Valkestijn & Studulski, 2006). Op deze manier wordt het potentieel van de Brede School 

vermeerderd doordat de visie en doelen met betrekking tot de kindontwikkeling breed gedragen worden.  

 

4.1.2 Doelstellingen van de Brede School 

De Brede School heeft tot doel te bemiddelen bij de integrale aanpak en verbetering van de ontwikkelingskansen 

van het kind uit kansarme leefmilieus (Toes & Seuren, 2003). In haar dissertatie doet Walrecht (2006) onderzoek 

naar de invoering van Vensterscholen in Groningen. Hierin bespreekt zij de implementatiestrategie die 

gehanteerd is bij de invoering van het Brede Schoolconcept in Groningen. Walrecht stelt dat Brede Scholen de 

volgende doelstellingen kunnen hebben: sociaal-maatschappelijke doelen, sociale doelen, doelen met betrekking 

tot ouders, cognitieve doelen en organisatiedoelen. De sociaal-maatschappelijke doelen zijn gericht op 

bevordering van participatie van kinderen en ouders aan educatieve en recreatieve naschoolse activiteiten. Ook 

richt men zich met deze doelen op de verbetering van maatschappelijke voorzieningen, ten behoeve van de 

arbeidsparticipatie van ouders. Met de sociale doelen van de Brede School streeft men ernaar de sociale en 

sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind te stimuleren. Onderwijsachterstanden moeten voorkomen worden 

middels het formuleren van concrete cognitieve doelen. Doelen met betrekking tot ouders betreffen de 

stimulering van hun betrokkenheid en het bieden van ondersteuning bij het opvoeden. De organisatiedoelen, 

oftewel intermediaire doelen van de Brede School, zijn gericht op het schoolproces. Deze doelen richten zich 

onder andere op het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende partners en het creëren van een 

sluitend netwerk.  

 Zo zal men bijvoorbeeld in het opvangprofiel, dat van toepassing is op sociaaleconomisch sterke wijken 

en nieuwe (VINEX) wijken, voornamelijk gericht zijn op sociaal-maatschappelijke en sociale doelen. Hierbij zal 

het dan gaan om educatieve en recreatieve activiteiten gecombineerd met opvang ter ondersteuning van 

tweeverdienersgezinnen. Bij het achterstandenprofiel worden cognitieve doelen en doelen met betrekking tot 

ouders benadrukt, waardoor er veel gerichter aandacht ontstaat voor het schoolcurriculum en gezinssituaties.  

 

Resumerend is de Brede School een multidisciplinair partnerschap dat gebaseerd is op een brede deskundigheid. 

Door een integratie van de cognitieve- en opvoedingsidealen in de Brede School, is men beter toegerust om de 
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ambities van de ideale opvoedingspraktijk anno 2009 te realiseren. Immers, hierin wordt het activiteitenaanbod 

van de Brede School doelmatig gekoppeld aan de belangstelling van haar doelgroepen. Hierin erkent men de 

meerwaarde van een krachtenbundeling om niet alleen het kind integraal op te voeden, maar ook om gezinnen en 

de gemeenschap te versterken. In het volgende gedeelte wordt ter nadere introductie van de Brede School kort 

ingegaan op haar ontstaansgeschiedenis.  

 

 

4.2 HET ONTSTAAN VAN DE BREDE SCHOOL IN NEDERLAND 

 

De Brede School is een reactie vanuit lokale overheden geweest op verschillende maatschappelijke 

ontwikkelingen. In de jaren negentig van de twintigste eeuw ontstond er veel belangstelling voor een 

samenwerking tussen onderwijsorganisaties en instellingen uit de sectoren zorg, welzijn, cultuur en educatie. 

Deze belangstelling berustte op de opvatting dat een partnerschap tussen scholen en buitenschoolse instellingen, 

in combinatie met aanvullende voorzieningen in de school, waardevol zou zijn voor het stimuleren van de 

onderwijs- en ontwikkelingskansen van het kind. Deze visie was een uitvloeisel van het stimuleringsbeleid van 

de jaren zeventig van de vorige eeuw waarin men zich richtte op het aanpakken van onderwijsachterstanden en 

het bevorderen van ontwikkelingskansen. Hierin kreeg men oog voor het belang van een betere pedagogische 

afstemming tussen de verschillende leef- en opvoedingsmilieus waarin het kind opgroeide namelijk de school, 

het gezin en de buurt. Eén van de eerste initiatieven die in lijn was met deze nieuwe aandacht voor integratie van 

onderwijs-, zorg- en vrijetijdsvoorzieningen en die binnen het onderwijsachterstandenbeleid ontstond was de 

Brede School (http://www.vosabb.nl/).  

Brede scholen zijn halverwege de jaren negentig van de vorige eeuw ontstaan. In Nederland werden de 

eerste Brede Scholen in de steden Groningen en Rotterdam geopend. In Rotterdam werden ze bekend onder de 

gangbare naam de ‘Brede School’ en in Groningen werden ze ‘Vensterschool’ genoemd. Eén van de belangrijke 

gedachten achter de ontwikkeling van de Brede School was extra ondersteuning bieden aan kinderen en gezinnen 

die hieraan behoefte hadden vanwege armoede of een achterstandspositie. Bovendien heeft de toenemende 

arbeidsparticipatie van beide ouders in het gezin de maatschappelijke vraag doen ontstaan naar beter 

aansluitende opvang voor het kind. Een andere belangrijke maatschappelijke ontwikkeling waarop de Brede 

School inspeelde was de sterk veranderende bevolkingssamenstelling in scholen. Allochtone kinderen die zich 

met hun familie vestigden in Nederland en naar school gingen, beheersten vaak nog in onvoldoende mate de taal. 

Hierdoor liepen ze onder andere een onderwijsachterstand op. Door de zaken die de onderwijsachterstand 



 
 

33 

veroorzaakten bij de kindontwikkeling integraal aan te pakken vanuit een brede deskundigheid, verkreeg de 

school meer ruimte voor het verzorgen van haar onderwijs.  

De Brede school zou dus een brede aanpak bieden voor het oplossen van onderwijsachterstanden en 

uiteenlopende opvoedingsproblemen. Ook moest zij de leerkracht ontlasten van bijkomende taken die te maken 

hadden met verschillende sociale en emotionele problemen van het kind. Bovendien moest de Brede School het 

kind leren zichzelf te handhaven in een pluralistische samenleving, en respectvol om te gaan met mensen uit 

verschillende culturen. Door ook de ouders activiteiten en programma’s aan te bieden in combinatie met 

samenhangende voorzieningen in de buurt, creëerde men mogelijkheden om gedragsproblemen bij het kind 

integraal aan te pakken. Tegelijkertijd kon men ook werken aan de verbetering van het opvoedingsklimaat thuis, 

op school en in de buurt. Het is begrijpelijk dat vanuit al deze grote verwachtingen ten aanzien van de Brede 

School de vraag gesteld wordt hoe haar pedagogisch milieu zich leent voor een morele opvoeding in een 

pluralistische context. Deze vraag komt in het laatste hoofdstuk aan de orde. 
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V. DE BREDE SCHOOL- MORELE OPVOEDING IN EEN PLURALISTISCH 

PEDAGOGISCH MILIEU 

 

Het pedagogisch potentieel van de Brede School biedt goede kansen voor eigentijdse opvoedingspraktijken. In 

dit hoofdstuk wordt allereerst beschreven hoe het normen- en waardenaspect belichaamd wordt in het Brede 

Schoolconcept. Ter afsluiting van dit hoofdstuk geef ik in het kort mijn interpretatie van de rol die de Brede 

School idealiter heeft in het teken van het bevorderen van gemeenschappelijkheid in moreel opzicht. 

 

 

5.1 DE INTEGRATIE VAN WAARDEN EN NORMEN IN HET PEDAGOGISCH CONCEPT VAN DE 
BREDE SCHOOL 

 

 5.1.1 De meerwaarde van het pedagogisch klimaat binnen een multidisciplinair netwerk  

De Brede School biedt een gunstig klimaat voor de inbedding van een eigentijdse morele opvoeding. Dit komt 

allereerst het kind ten goede, omdat de Brede School het kind een ‘minimaatschappij’ aanbiedt, waarin hij kan 

socialiseren (Toes & Seuren, 2003). Het kind krijgt de ruimte tot meervoudige participatie in diverse sociale 

praktijken. Op deze manier komt het kind al in een vroeg stadium in aanraking met belangrijke aspecten van het 

alledaagse sociale en dus ook de diversiteit in de samenleving. Dit staat tegelijkertijd voor een belangrijk 

waardenaspect die het Brede Schoolconcept belichaamt namelijk, dat het kind leert dat het deel uitmaakt van een 

groter gemeenschapsverband. Hierbij wil de Brede School het kind leren zichzelf thuis te voelen in de 

samenleving.  

Ook wil men het kind zich in de Brede School laten oriënteren op de waarde ‘eenheid in diversiteit’. 

Hierin dient de opvoeding en ontwikkeling van het kind, in relatie tot zijn leefomgeving en sociale omgevingen, 

centraal te staan. Wat men hiermee kan en wil bereiken is dat het kind leert op verschillende manieren deel te 

nemen aan de samenleving. Hiervoor leert het kind hoe het zelfstandig kan optreden en voor zichzelf kan 

opkomen. Ook wil men bereiken dat het kind leert rekening te houden en samen te werken met anderen, ondanks 

bestaande verschillen. Dit kan het kind leren door respect te hebben voor de veelheid aan normen en waarden in 

de samenleving. 

  

Ook komt het pedagogisch klimaat in de Brede School de opvoeders, dat zijn in de eerste plaats de leerkracht en 

de ouders, maar ook de deskundige partners uit de verschillende maatschappelijke sectoren, ten goede. Wat 
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betreft de leraar dient hij verschillende rollen te kunnen vervullen in zijn functie. Vriens (2007) stelt dat de leraar 

een pedagoog, begeleider en leraar moet kunnen zijn. In lijn hiermee dient hij verstand te hebben van kinderen 

en van verschillende aspecten die van belang zijn bij de opvoeding van kinderen. Ook is het belangrijk dat de 

leraar als voorbeeld kan dienen voor het kind. Vanuit deze voorbeeldrol kan de leraar het kind verder inleiden in 

de cultuur en de samenleving. De leraar moet inzicht hebben in groepsprocessen en in de begeleiding van 

leerlingen. Tenslotte dient hij ook vakkennis en didactisch inzicht te hebben en deze kunnen toepassen in de 

praktijk. 

 De complexe rolvervulling waarmee de leraar in onderwijs- en opvoedingspraktijken anno 2009 te 

maken krijgt, is indicatief voor de alledaagse sociale praktijken waaraan de volwassene deelneemt. Immers, ook 

in de huidige samenleving dient een persoon een aantal rollen gelijktijdig te kunnen vervullen in sociale relaties 

van uiteenlopende aard. Het kunnen vervullen van verschillende rollen heeft als voordeel dat de leraar zelf ook 

oefent, leert en zichzelf verder ontwikkelt in het opvoeden van het kind. Hierdoor kan de leraar sociaal 

competenter worden in zijn maatschappelijke participatie aan een veeleisende moderne samenleving en hierin 

een rolmodel zijn voor het kind.  

Het belang van ouders bij het pedagogisch klimaat van de Brede School komt met name aan bod in de 

stimulering van ouderbetrokkenheid en eventueel activering van ouderparticipatie. Hiervoor formuleert men in 

de Brede School sociale doelen. Walrecht (2006) noemt als voorbeeld voor het realiseren van deze sociale 

doelen schoolactiviteiten zoals programma´s voor ouders om de thuisopvoeding te stimuleren. Ook 

ouderbijeenkomsten voor informatie-uitwisseling over bijvoorbeeld de eigen cultuur, kinderen en hun behoeften 

zijn hierbij denkbaar. Op deze manier kunnen de verwachtingen ten aanzien van de opbrengsten van de 

opvoeding van het kind, zowel van het gezin als van de school, in kaart gebracht en verenigd worden. Dit is 

uiterst belangrijk in een tijd waarin de pedagogische verwachtingen van ouders meer uiteen lopen dan in het 

verleden.  

 

Anders dan de traditionele school, waar het waardenaspect doorgaans aan bod komt middels reguliere lesstof, 

biedt de Brede School extra ondersteuning bij de morele vorming van het kind. De Brede School betrekt 

bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk of consultatiebureaus bij de opvoeding van het kind en geeft ouders 

zodoende concrete begeleiding en opvoedingsondersteuning. Door heldere en sluitende afspraken te maken voor 

de multidisciplinaire samenwerking in het brede schoolnetwerk, kan men verkokering beter voorkomen. Dit 

draagt ertoe bij dat de aanpak van de verschillende samenwerkende instellingen meer gestroomlijnd wordt. 
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Hierdoor kan men een grotere impact bereiken. Concreet valt hierbij te denken aan bijvoorbeeld een correcte 

overdracht van zorg door de partners uit het schoolnetwerk. Dit bevordert de duurzaamheid van de geboekte 

resultaten in de opvoeding van het kind. Wanneer de samenwerkende instellingen in het brede schoolnetwerk 

open zijn over hun werkwijzen en elkaar hierover vragen stellen, dan wel suggesties geven, kunnen zij van 

elkaar leren. Dit kan ertoe leiden dat zij zichzelf verbeteren en gezamenlijk een deskundiger potentieel vormen. 

Op deze manier kan het pedagogisch klimaat in de Brede School ook haar partners ten goede komen. 

 

 5.1.2 Een ‘waarde-volle’ opvoeding in de Brede School 

Naast aansluiting op het schoolcurriculum, met als doel een doorgaande ontwikkelingslijn voor het kind te 

creëren, moeten de verschillende activiteiten en programma’s van de Brede School onderling ook samenhangend 

zijn. Het is voorstelbaar dat het kind in de Brede School te maken krijgt met verschillende waarden en sociale 

vaardigheden. Immers, in het brede schoolnetwerk zitten normerende instellingen die in principe elk een eigen 

pedagogische visie hebben op de leerontwikkeling van het kind. In lijn hiermee kunnen zij specifieke waarden en 

normen benadrukken in hun werkwijze. Door deel te nemen aan de brede schoolactiviteiten kan het kind leren 

zichzelf te handhaven in uiteenlopende sociale omgevingen waarin hij te maken krijgt met verschillende 

waarden en omgangsnormen. De vraag die hierbij echter gesteld kan worden is in hoeverre er zoveel mogelijk 

eenheid moet zijn in de uiteenlopende normen en waarden waarmee het kind hierbij te maken krijgt. Of moet de 

Brede School het kind juist leren hoe om te gaan met verschillen?  

 

Een antwoord op bovenstaande vraag is niet eenvoudig te geven. Een pedagogisch klimaat in een brede 

schoolnetwerk hoeft ook niet meteen te betekenen dat de sfeer en de regels overal hetzelfde moeten zijn. Wat 

belangrijk voor het kind is, is dat het duidelijkheid krijgt in de verwachtingen die er bestaan ten aanzien van zijn 

gedrag. Deze moeten samenhangend en consistent zijn. Evenzeer van belang is dat het kind hierbij ook meteen 

leert waarom deze verwachtingen bestaan, wat zij op kunnen leveren en wat hun waarde is.  

Vriens (1994) stelt dat het haalbaar is vanuit een pedagogisch perspectief te komen tot een 

gemeenschappelijk standpunt over waarden en normen. Hierbij zal het gaan om waarden en normen die 

fundamenteel zijn en als zodanig onderkend moeten worden in de samenleving. Te denken valt aan onder andere 

de waarden tolerantie, wederzijds respect en eenheid in verscheidenheid. Redelijkerwijs introduceert men 

waarden die basaal zijn voor het sociaal welzijn van de samenleving als geheel. Men leert het kind dat deze 

waarden concreet vertaald kunnen worden in voor alledaagse sociale praktijken toepasselijke normen en regels, 
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en hoe het dat kan doen. Vooral de gerichte aandacht voor het potentieel van een situatieoverstijgende 

beschouwing van het waardenaspect valt de Brede School hierin aan te prijzen. Het gaat hier dan om algemene 

aanbevelingen voor maatschappelijk gewenst ethisch gedrag en de attitudes die dit gedrag bevorderen. Vanuit 

deze gedragsbenadering kan men in de Brede School een gemeenschappelijk waardenbesef stimuleren. Dit is te 

bereiken door het inzicht van in de eerste plaats het kind, maar daarnaast ook de opvoeder, te vergroten in de 

aanbevolen waarden. Hierbij dient men, zoals Mönnink en Ogg (1993) dat stellen, de educatieve leerroute te 

combineren met de ethische praktijk.  

 

In de Brede School kunnen, in overeenstemming met Hermans (1974) en Dewey (1999), bij het kind het 

waardenbesef en de morele vorming tot stand komen volgens sociaalconstructivistische principes. Immers, de 

morele opvoeding van het kind dient te berusten op het waardenbesef van de opvoeder, terwijl de ontwikkeling 

van waardenbesef bij het kind tot stand komt in de interactieve opvoedingsrelatie tussen de twee partijen. 

Volgens Vanneste (2006) zal het kind in de waardenopvoeding allereerst bewust in aanraking moeten komen en 

bezig zijn met waarden(aspecten). Het kind wordt hierdoor gevoelig voor het bestaan ervan. Dit in contact 

komen met waarden gebeurt in de Brede School op een grootschaliger niveau dan in het gezin het geval is. Het 

kind ontmoet namelijk buiten het vertrouwde gezinsmilieu anderen en andere waarden. Als tweede dient het kind 

ingeleid te worden in de betekenissen van waarden waarmee het in contact komt. Hierbij is het van belang dat 

het kind een introductie krijgt in de betekenissen van waarden vanuit de schoolopvoeding, en de verhouding 

hiervan tot de waarden uit de gezinsopvoeding. Deze schoolopvoeding dient dan gericht te zijn op de diversiteit 

van de bevolkingssamenstelling van de school, waardoor het kind de gelegenheid krijgt anderen en andere 

waarden beter te leren kennen. Als derde leert de opvoeder het kind hoe het op een verantwoorde manier 

betekenis kan geven aan waarden. Hierbij gaat het om het kunnen toelichten en verantwoorden van keuzes voor 

bepaalde waarden. Dit houdt in dat in de pluriforme leeromgeving van de Brede School het kind, al naar gelang 

zijn (morele) ontwikkeling vordert, leert vanuit eigen waarden te leven. Tegelijkertijd leert het kind samen te 

leven met anderen en rekening te houden met waarden die zij koesteren. Concreet kan dit vormgegeven worden 

door bijvoorbeeld thema´s over waarden en morele opvoeding, in aansluiting met het deel van het 

schoolcurriculum dat deze onderwerpen dekt, bespreekbaar te maken. Hierin worden verschillende betekenissen 

die mensen aan waarden geven met elkaar geconfronteerd en wordt het kind begeleid om hieruit een eigen keuze 

te maken. Aanvullend hierop kunnen verschillende werkvormen gebruikt worden waarin het kind de gelegenheid 

krijgt het besprokene in een authentieke leerpraktijk uit te proberen.  
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Evenzeer van belang is de reguliere opvoedingsondersteuning die ouders in lijn hiermee, en eventueel 

op maat, aangeboden kunnen krijgen in de Brede School. De verschillende betekenissen die ouders, afhankelijk 

van hun cultuur en leefsituaties, aan waarden en opvoeding geven, kunnen onder de regie van de Brede School 

met elkaar geconfronteerd en besproken worden. Van hieruit werkt men toe naar overeenstemming in de 

beoogde doelen van het moreel opvoeden van het kind. In de alledaagse praktijk kan men dan toepassen wat er 

geleerd wordt en dit terugkoppelen aan de instellingen die opvoedingsondersteuning geven aan de ouders. De 

opvoeder leert zo hoe hij in de praktijk de opvoeding waardevol kan maken voor het kind, maar ook van belang 

kan laten zijn voor de samenleving als geheel.  

 

Het pedagogisch klimaat in de Brede School verwijst met name naar haar brede deskundigheidspotentieel. 

Hierbij komt het erop neer dat de opvoeding van het kind en de opvoedingsondersteuning aan de ouder 

samenhangend is. Ook van belang is de wijze waarop deze integrale opvoeding van het kind programmatisch 

vormgegeven wordt middels de multidisciplinaire samenwerking. Echter, met het oog op kwaliteit en continuïteit 

van de brede schoolontwikkeling is toezicht op naleving van hiervoor gemaakte afspraken net zo essentieel als 

de duurzaamheid van de morele opvoeding van het kind.  

 

 

5.2 MOREEL OPVOEDEN IN DE BREDE SCHOOL: EEN UITNODIGING OM TEZAMEN HET KIND 
IN TE LEIDEN IN WAARDEN, NORMEN EN HUN SOCIAAL BELANG  

 

Voor een optimale opvoedingspraktijk zal de school van de 21e eeuw belangrijke elementen moeten integreren 

uit de opvoedingsmilieus gezin, school en maatschappij. In deze brede schoolcontext zal de rol van een morele 

opvoedingspraktijk vergelijkbaar zijn met de richtinggevende functie van waarden en normen in sociale 

menselijke activiteiten. Immers, in het sociaal communicatief handelen, dat tijdens de opvoedingspraktijk 

plaatsvindt, delen leerlingen uit verschillende achtergronden culturele en symbolische betekenissen met elkaar, 

welke berusten op uiteenlopende waardenopvattingen. Tijdens de leerprocessen die in deze moderne 

opvoedingspraktijken op gang komen zullen zowel de opvoeder als het kind van en met elkaar leren. Wanneer de 

Brede School dit sociaal communicatief handelen mede regisseert vanuit haar pedagogische idealen, kan zij 

bijdragen aan de ontwikkeling van een moreel besef in een groter gemeenschapsverband.  

Evengoed dient de opvoeder het kind in te leiden in, en toe te rusten met, kennis over waarden en hun 

functie in de samenleving, wil men hem opvoeden tot moreel verantwoordelijk gedrag. In dit kader zal in de 
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Brede School de waardenoriëntatie een belangrijk onderdeel zijn van de pedagogische taak van de school. De 

uitdaging hierin is de leerling het vermogen te helpen ontwikkelen om, in toenemende mate steeds zelfstandiger 

en actief betrokken, het eigen moreelbesef te ontwikkelen. Belangrijk is dat het kind leert hoe zijn individuele 

waarden zich verhouden tot sociale waarden die van algemeen belang zijn. Tevens dient het te leren welke 

normen en regels afgeleid worden uit die waarden waarover morele consensus bestaat en hoe dat gebeurt. Het 

kind dient te begrijpen en inzien wat het belang van deze waarden, normen, regels en het daarbij behorend 

gedrag is, om uiteindelijk vanuit eigen vrije wil bewust te kiezen voor het naleven van deze waardenopvattingen. 

In de hedendaagse pluralistische en multiculturele samenleving zijn waarden en normen niet meer 

vanzelfsprekend en legitiem. Om deze reden is het van belang dat men het kind leert verantwoord om te gaan 

met waarden, normen en hun rol in dagelijkse sociale praktijken. Dit is waardevol voor het kind als het de 

mogelijkheid krijgt om, vanuit zowel persoonlijke als maatschappelijke werkzame waarden, moreel besef te 

interpreteren in het licht van gewenst sociaal gedrag. Afhankelijk van de mate waarin het kind in staat is de stof 

te verwerken gedurende het ontwikkelproces van zijn eigen identiteit, presenteert en representeert de opvoeder 

het kind de betreffende informatie, waarden en normen (Miedema, 2000). 

 

Uiteraard is het opvoeden, zeker in deze tijd, een opgave die de hele samenleving aangaat. De Brede School 

leent zich goed voor het effectief delen van deze verantwoordelijkheid in het moreel opvoeden van het kind. 

Immers, het kind is de toekomst van de samenleving en het welvaren van de samenleving gaat een ieder aan. 

Hoe dan ook gaat het hier om een ingewikkelde en grote uitdaging waarvoor de Brede School in belangrijk 

opzicht op voorbereid is. De Brede School heeft een sociale bindingskracht omdat zij bijdraagt aan versterkte 

verbanden tussen de verschillende wijkgroepen en zij bevordert saamhorigheid in de wijk. Ook bevordert zij het 

delen van verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het welzijn van de buurt, de school en de 

wijkvoorzieningen. In de Brede School onderstreept men het belang van een klimaat van wederzijds respect en 

effectieve samenwerking tussen ouders, schoolpersoneel en buurtinstanties, waardoor het kind betrokken wordt 

in een brede leergemeenschap. En ook al is de Brede School geen ultieme oplossing voor huidige sociale 

problemen welke vaak een gevolg zijn van de afbrokkeling van morele consensus, kan zij kind, gezin en 

gemeenschap verenigen onder de noemer van een gemeenschappelijk moreel standpunt. Dit gemeenschappelijke 

standpunt zou dan waarden betreffen die, in het belang van de gehele samenleving, maatschappelijk gewenst 

moreel gedrag bevorderen.  
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CONCLUSIE 

 

In het verleden is de Nederlandse samenleving met maatschappelijke ontwikkelingen geconfronteerd die haar 

sociale kaart ingrijpend hebben doen veranderen. Allereerst veranderde de voorheen monoculturele en verzuilde 

samenleving grotendeels van samenstelling. Daarnaast versnelde ook de secularisatie het proces van 

afbrokkeling van sociale consensus in de samenleving. Hierdoor verloren traditionele en gangbare opvattingen 

over het opvoeden aan kracht en geldigheid. Ook de opkomst van de massamedia en haar snel toenemende 

populariteit stelden de legitimiteit van de gebruikelijke opvoedingsrelatie tussen de opvoeder en het kind ter 

discussie. De gevolgen hiervan waren ingrijpend en steeds duidelijker te merken, al naar gelang de conventionele 

pedagogische opvattingen over de maatschappelijke functie van onderwijs en opvoeding achterhaald werden.  

 

Tegenwoordig dienen scholen een eigentijdse pedagogische visie te ontwikkelen en uit te dragen. Immers, de 

veranderde moderne maatschappij stelt andere en complexere eisen aan haar burgers. Om hier beter op in te 

kunnen spelen dient de school haar rol te kennen en die te kunnen vervullen. Zij wordt geacht hiertoe beter in 

staat te zijn, wanneer zij het belang van het kind onderkent en benadrukt in zowel haar onderwijs- als 

pedagogische praktijken. Hiervoor kiest deze school redelijkerwijs voor een brede en deskundige aanpak. Hierin 

wordt doelgericht een sluitend netwerk gebouwd rond het kind. In dit netwerk worden beroepsmatige 

deskundigheden uit diverse maatschappelijke disciplines en lokale voorzieningen integraal gecombineerd. 

Hieruit vloeit een leerrijke omgeving voort die een weerspiegeling van de maatschappij is, en in deze zin het 

kind de mogelijkheid biedt tot meervoudige participatie aan uiteenlopende sociale praktijken.  

 

In dit schoolnetwerk vormt de samenwerking tussen de partners het fundament en het potentieel van de Brede 

School. Wanneer de pedagogische visie van de Brede School breed gedragen wordt door alle partners, en er 

duidelijkheid en overeenstemming bestaat over een ieders verantwoordelijkheid hierin, komt de meerwaarde van 

deze krachtenbundeling beter tot zijn recht. Immers, niet alleen wordt de kindontwikkeling integraal aangepakt, 

ook worden ouders en buurt op een voor hen aansprekende manier erbij betrokken. Door de verschillende leef- 

en opvoedingsmilieus waarin het kind opgroeit in de Brede School bijeen te brengen en doelgericht te activeren, 

ontstaat er een gunstig klimaat waarin betrokkenen elkaar beter kunnen naderen. Hierin is op basis van gedeelde 

belangen meer ruimte voor het gemeenschappelijke, met name als het gaat om de integrale opvoeding van het 

kind. 
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Tenslotte kan op de hoofdvraag van deze studie, welke luid ‘Hoe kan de Brede School bijdragen aan een 

gemeenschappelijkheid in moreel opzicht binnen een waardenpluralistische samenleving?’, het volgend 

concluderend antwoord geformuleerd worden.  

 De Brede School biedt een ontmoetingsplaats waarin mensen met verschillende achtergronden elkaar 

kunnen ontmoeten. Hierbij neemt zij de regie van deze ontmoeting op zich. Zij biedt hiertoe activiteiten en 

programma´s aan, waarin het kind, ouders en de buurtgemeenschap geconfronteerd en uitgedaagd worden tot het 

nadenken over het belang van een zinvolle opvoeding en de ontwikkeling van het kind hierin. Hierin kan morele 

opvoeding een socialiserende werking vervullen in het pedagogisch klimaat van de Brede School, omdat 

allereerst het kind centraal staat. Eveneens van belang voor het pedagogisch klimaat in de Brede School is de 

aandacht voor sociale interactie tussen het kind en de opvoeder. Hiertoe vormt men een waardevolle 

leergemeenschap waarin zowel het kind zelf, ouders, school en buurt uitgenodigd worden om betrokken en actief 

deel te nemen aan de opvoeding van het kind. Door hierin het algemeen maatschappelijk belang van deze 

opvoeding voor oog te hebben, wordt er een draagvlak gecreëerd voor het gemeenschappelijke. Dan kan de 

Brede School, als leergemeenschap, het kind toerusten om verantwoorde keuzes in waarden te maken en uit te 

dragen. Naderhand zullen deze keuzes en het voortleven ervan in lijn zijn met algemene attitudes en gedrag 

waarover morele consensus bestaat.  
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