
De voorbeeldfunctie van de docent in het 

vakcollege

In het maatschappelijk debat over opvoeding wordt dikwijls gesproken 

over de voorbeeldfunctie van de docent. Ook in verband met de eerste 

lichtingen van de nieuwe vakcolleges die leerlingen willen voorbereiden 

op vakmanschap in de techniek komt vaak de gedachte naar voren dat 

leerlingen leren via het observeren en navolgen van hun leermeesters. In 

september 2008 zijn dertien scholen begonnen met het Vakcollege. Dit 

is een praktisch georiënteerde opleiding waar leerlingen die op techniek 

georiënteerd zijn en graag met hun handen werken een ambachtelijke 

beroepsopleiding krijgen. Docenten spelen een belangrijke rol bij de 

totstandkoming van het succes van de vakcolleges. Ten behoeve van 

de Werkmaatschappij het Vakcollege is door de Radboud Universiteit 

Nijmegen een onderzoek uitgevoerd naar de opvattingen die docenten 

hebben over het zijn van een rolmodel voor de leerlingen. Meer in het 

bijzonder is nagegaan, hoe zij een voorbeeld denken te kunnen zijn 

voor leerlingen, welke verwachtingen zij hebben over de effecten van 

rolmodelgedrag en welke belemmeringen zij ervaren bij het in praktijk 

brengen van voorbeeldgedrag. Om deze vragen te beantwoorden is 

een literatuurstudie en een vragenlijstonderzoek uitgevoerd. Of een 

docent voor de leerlingen een voorbeeld  kan zijn is in eerste instantie 

afhankelijk van de leerlingen die deze docent observeren. Een docent die 

zich bewust is van de mogelijke voorbeeldfunctie kan door versterking 

van het ten toon gespreide gedrag de kans op model leren vergroten. 

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat docenten denken 

dat zij een pedagogisch en vakmatig voorbeeld zijn voor de leerlingen. 

Zij vinden dat de leerlingen zulke rolmodellen ook nodig hebben en dat 

de leerlingen dat zelf ook zo zien. Met het oog op de voorbeeldfunctie 

worden door de ondervraagde docenten erg vaak bepaalde ‘deugden’ 

naar voren gebracht zoals: ‘eerlijk zijn’; ’fouten toegeven’; ‘afspraken 

nakomen’. Een deel van de docenten vindt dat voor het manifesteren 

van ‘een rolmodel zijn’ morele moed vereist is en vindt het lastig om 

voor de eigen waarden uit te komen. Geconcludeerd kan worden dat 

in het vakcollege de ontwikkeling van technisch-instrumentele  en 

sociaal-normatieve competenties in de voorbereiding op vakmanschap 

en arbeidsidentiteit hand in hand gaan.
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Woord vooraf 

De vraag: Welke pedagogische kwaliteiten moeten docenten bezitten of verwerven 
om als rolmodel vakmanschap te kunnen functioneren voor de leerlingen van het 
vakcollege? staat in deze brochure centraal. Ten behoeve van de Werkmaatschappij 
het Vakcollege is een onderzoek uitgevoerd naar de opvattingen die docenten heb-
ben over het zijn van een rolmodel voor de leerlingen. Meer in het bijzonder is na-
gegaan, hoe zij een voorbeeld denken te kunnen zijn voor leerlingen, welke ver-
wachtingen zij hebben over de effecten van rolmodelgedrag en welke belemmerin-
gen zij ervaren bij het in praktijk brengen van voorbeeldgedrag. De vraag van de 
aanvrager is ondersteund door de volgende scholen/instellingen die bij het onder-
zoek betrokken zijn geweest: 
College Rolduc, Kerkrade; Da Vinci College, Roosendaal; De Meerwaarde, Barne-
veld; De Nieuwe Veste, Coevorden; Edison College, Apeldoorn; Esdal College, 
Emmen; Het Stromenland, Amersfoort; Hondsrug College, Emmen; Nova College 
Esprit, Amsterdam; OSG Erasmus, Almelo; Reggesteijn, Rijssen; RSG Lingecolle-
ge, Tiel; Technisch College Velsen, IJmuiden; Van Teylingen College, Voorhout. 
 
 De bevindingen van het onderzoek zijn gepresenteerd op een bijeenkomst van de 
gezamenlijke vakcolleges over het thema �‘beroepsidentiteit�’ op een Docenten Twee-
daagse in het Congrescentrum Mennorode te Elspeet. Ter voorbereiding van het 
onderzoek is een literatuurstudie verricht waarvan ook verslag gedaan wordt in deze 
publicatie. In het kader van het onderzoek is een vragenlijst geconstrueerd en afge-
nomen bij docenten van het vakcollege en zijn in de voorbereidingsfase exploratieve 
gesprekken gevoerd met leerlingen en docenten. We willen graag de personen be-
danken die hebben deelgenomen aan het onderzoek. 
 
Nijmegen, Radboud Universiteit, Juli 2010 
 
Dr. Cees Klaassen 
Jolien Wessels MSc 
 
Vakgroep Sociologie 
Radboud Universiteit Nijmegen 
Postbus 9104, 6500 HE Nijmegen 
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Samenvatting 

In het maatschappelijk debat over opvoeding wordt dikwijls gesproken over de 
voorbeeldfunctie van de docent. Ook in de eerste lichtingen van de nieuwe vakcol-
leges die leerlingen willen voorbereiden op vakmanschap in de techniek komt vaak 
de gedachte naar voren dat leerlingen leren via het observeren en navolgen van hun 
leermeesters. Pedagogische en praktische leeraspecten gaan bij dit model-leren hand 
in hand. In het hier beschreven onderzoek staat de vraag centraal welke pedagogi-
sche kwaliteiten docenten moeten bezitten of verwerven om als rolmodel vakman-
schap te kunnen functioneren voor de leerlingen van het vakcollege. Om deze vraag 
te kunnen beantwoorden is na een aantal pilot studies een vragenlijstonderzoek ver-
richt naar hoe docenten van het vakcollege denken over hun voorbeeldfunctie, hoe 
zij daar in de praktijk vorm aangeven en welke verwachtingen en evaluaties zij heb-
ben over de mogelijke effectiviteit ervan. Voorafgaand aan het onderzoek is een 
literatuurstudie verricht naar praktijkervaringen en wetenschappelijk onderzoek naar 
de modelfunctie en het voorbeeld leren. Geconcludeerd moet worden dat er weten-
schappelijk gezien betrekkelijk weinig empirisch onderzoek gedaan is naar kenmer-
ken en effecten van voorbeeldleren in de schoolpraktijk en dat er ook op het gebied 
van de pedagogische voorbeeldfunctie van de docent internationaal slechts een paar 
noemenswaardige studies aanwezig zijn, dit ondanks de veelvuldige verwijzing naar 
het belang en mogelijke effectiviteit van de docent als model voor de leerlingen. Of 
een docent voor de leerlingen een voorbeeld kan zijn is in eerste instantie afhanke-
lijk van de leerlingen die deze docent observeren. In tweede instantie is het ook van 
belang dat de docent zich bewust is van de mogelijke voorbeeldfunctie die deze kan 
hebben, doordat de docent geobserveerd wordt en dat de docent door versterking 
van het ten toon gespreide gedrag de kans op model leren vergroot. Uit het onder-
zoek komt onder andere naar voren dat docenten denken dat zij een pedagogisch en 
vakmatig voorbeeld zijn voor de leerlingen. Zij vinden dat de leerlingen zulke rol-
modellen ook nodig hebben en dat de leerlingen dat zelf ook zo zien. Met het oog op 
de voorbeeldfunctie worden door de ondervraagde docenten erg vaak bepaalde 
�‘deugden�’ naar voren gebracht zoals: �‘eerlijk zijn�’; �’fouten toegeven�’; �‘afspraken 
nakomen�’. Een deel van de docenten vindt dat voor het manifesteren van �‘een rol-
model zijn�’ morele moed vereist is en vindt het lastig om voor de eigen waarden uit 
te komen. Techniek docenten gaan minder graag met anderen discussies aan over 
waarden, maar vinden wel dat zij altijd het goede voorbeeld moeten geven aan de 
leerlingen. 
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Een opmerkelijke conclusie van het onderzoek is dat wanneer het gaat over de voor-
beeldfunctie van de docent in het vakcollege de ontwikkeling van de technisch-
instrumentele en sociaal-normatieve competenties van de leerlingen in de voorberei-
ding op hun vakmanschap en arbeidsidentiteit hand in hand gaan. 
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1 Inleiding: Achtergrond van het onderzoek 

In september 2008 zijn dertien scholen begonnen met het vakcollege. Dit is een 
praktisch georiënteerde opleiding waar leerlingen die op techniek georiënteerd zijn 
en graag met hun handen werken een ambachtelijke beroepsopleiding krijgen. De 
missie van het vakcollege luidt als volgt: Technisch talent al jong stimuleren en hen 
via een excellente leergang effectief opleiden voor een baan als gekwalificeerd vak-
man of vakvrouw in het bedrijfsleven. De leerlingen die de opleiding afronden bezit-
ten een startkwalificatie niveau twee of drie. In het vakcollege leren jongeren op een 
praktijkgerichte wijze een ambacht en krijgen de mogelijkheid om al snel aan �‘het 
echte werk�’ te beginnen binnen een bedrijf. De leerlingen volgen een zesjarige op-
leiding, waarbij vmbo en mbo onderwijs vervlochten zijn en er intensief samenge-
werkt wordt met een groep bedrijven. Leerlingen in deze opleiding worden zoveel 
mogelijk in deze jaren begeleid door dezelfde leraren en mentoren, zodat er sprake is 
van een vaste begeleiding. Dit betekent dat in de opzet van het vakcollege speciaal 
gelet is op de professionele �‘impact�’ en socialiserende werking van de docenten en 
mentoren als langdurige begeleiders van de leerlingen in opleiding. Volgens de aan-
vrager van dit onderzoek spelen de docenten een belangrijke rol bij de totstandko-
ming van het succes van de vakcolleges. De docenten hebben als centrale taak het 
ontwikkelen van het technische talent bij de leerlingen, met name in de richting 
Techniek en Vakmanschap. Dit technische talent van de leerlingen is ingebed in een 
bredere persoonlijkheid waarin technische, psychologische en sociale componenten 
samengaan. Van werknemers en ook van de abituriënten van de vakcolleges wordt 
in deze tijd gevraagd dat zij een beroepshandelingscompetentie verwerven (Geurts, 
1986; van der Sanden, 1998, Odenthal, 2000). Dit houdt in dat zij behalve over 
technisch-instrumentele kennis en vaardigheden ook beschikken over sociaal-
normatieve competenties, denk aan commercieel inzicht, kwaliteitsgevoel, commu-
nicatieve en sociale vaardigheden (van Zolingen, 1995).  

De voorbeeldfunctie van de vakcollege docent 
Het opleiden van leerlingen vindt niet plaats in een pedagogisch vacuüm (Veugelers, 
1993; Klaassen, 1996). Toch kunnen docenten in opvatting verschillen over hun 
voorbeeldfunctie die zij gewild of ongewild en in positieve of in negatieve zin heb-
ben (Klaassen, 2007). Docenten worden in hun doen en laten geobserveerd door de 
leerlingen waarmee zij vele uren interacteren. Uit psychologisch onderzoek van Al-
bert Bandura en zijn navolgers is bekend dat veel menselijk gedrag geleerd wordt 
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door anderen te observeren. Daardoor vormt men zich een idee van hoe nieuwe ge-
dragingen vorm gegeven kunnen worden. In latere situaties wordt deze gecodeerde 
informatie gebruikt als een leidraad voor het eigen handelen. Men gaat dan het ge-
drag dat men symbolisch in gedachten opgeslagen heeft nadoen en repeteren (Ban-
dura, 1977; 1986; Jonassen, 1998). Op deze wijze vervullen ook docenten in het 
vakcollege voor de leerlingen een voorbeeld- of modelfunctie en zijn zij van belang 
voor hun persoonlijkheidsontwikkeling. In dit onderzoek richten wij ons op de in-
vloed die de docent van het vakcollege kan hebben op de leerling(en) doordat de 
docent in woord en daad een voorbeeld kan zijn, niet alleen op het gebied van de 
technische competenties, maar ook het gebied van wat omschreven kan worden als 
vakmanschap en de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerlingen. Opleiden in en 
voor de techniek betekent altijd onvermijdelijk ook pedagogisch opleiden van leer-
lingen. Door een bewuste aandacht voor de betekenis die de vakcollege docent als 
rolmodel heeft voor de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling kan wellicht 
het zelfbewustzijn van de leerlingen en de beroepstrots ontwikkeld en het zelfver-
trouwen bevorderd worden. Met het oog hierop is het zaak dat de docenten van de 
vakcolleges door hun dagelijkse gedrag ook bewust letten op het psychologisch 
welbevinden van de leerlingen en meewerken aan hun gevoel voor eigenwaarde. Het 
opbouwen van een gevoel voor eigenwaarde bij deze leerlingen kan ook in verband 
gebracht worden met de herwaardering van ambachtelijke kennis en vaardigheden 
waar de vakcolleges voor staan. Over de betreffende leerlingenpopulatie wordt im-
mers nog maar al te vaak ten onrechte opgemerkt dat zij �‘voor techniek kiezen omdat 
andere opleidingen te hoog gegrepen zouden zijn�’. In uitspraken als deze komt dui-
delijk een zeer beperkte visie op het techniekonderwijs naar voren en wordt de 
noodzaak onderstreept om in de opleiding ook aandacht te besteden aan de opbouw 
van een arbeidsidentiteit voor deze jongeren (Meijers, 1995). Hiervoor is een brede-
re visie op onderwijs nodig en ook op het eindproduct dat moet worden afgeleverd 
aan het eind van de rit. De visie op een werknemer als louter ´een bundel van kwali-
ficaties´ dient niet alleen vervangen te worden door vanuit de opleiding- en ar-
beidswereld de aandacht te richten op competenties in plaats van kwalificaties. Een 
belangrijk aspect van deze perspectiefverschuiving is ook dat veel meer de aandacht 
is komen te liggen op de identiteitsontwikkeling van de leerlingen, in dit geval voor-
namelijk op de ontwikkeling van de arbeidsidentiteit. Naast de vakmatige kwalifice-
ring moet er vanuit dit perspectief veel meer nadruk op de loopbaanvoorbereiding en 
-ontwikkeling van de leerlingen komen te liggen. In het opleidingsconcept van het 
vakcollege zijn een groot aantal van de hiervoor genoemde aspecten opgenomen. Zij 
hebben consequenties voor de wijze waarop docenten omgaan met hun leerlingen, 
ze begeleiden en ze vormen op het gebied van het vakspecialisme, het vakmanschap 
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en de persoonlijkheid. Met het oog daarop wordt in deze inleiding op het onderzoek 
eerst even stilgestaan bij de pedagogische opdracht van de school en van de docent 
en wat dit betekent voor de voorbeeldfunctie van de vakcollege docent. 

De pedagogische opdracht van de school 
De pedagogische opdracht van de school heeft in het algemeen betrekking op het 
stimuleren van de identiteitsontwikkeling van de leerlingen. Daarbij wordt met name 
gedacht aan de persoonsvorming, de morele vorming van de leerlingen en de opvoe-
ding tot sociaal-competente burgers (Klaassen, 1996). Deze drie elementen, de per-
soonsvorming, de morele vorming en de burgerschapsvorming, vormen de kern van 
de pedagogische opdracht. In het onderwijs wordt op verschillende wijzen gewerkt 
aan het realiseren van deze pedagogische opdracht. Burgerschapsvorming is inmid-
dels mede door wetgeving gemeen goed aan het worden in scholen. In het onderwijs 
is er daarnaast behoorlijk veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van leerlingen waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan gedragsproblemen, 
pesten, seksuele problematiek en sociale veiligheid. Ook is er meer aandacht voor 
het stimuleren van de ontwikkeling van morele waarden en normen bij leerlingen. 
De opvoedingskwestie, zo zou men kunnen zeggen, is de laatste jaren in veel scho-
len scherper geworden. Scholen zijn op meerdere fronten bezig met opvoedkundige 
maatregelen en pogingen om de betrokkenheid bij en van de leerlingen te vergroten 
en (in minder gunstige situaties) om de aan hen toevertrouwde jongeren in het gareel 
te houden of te krijgen. Scholen worden immers ook geconfronteerd met een toena-
me van geweld, onbehoorlijk of respectloos gedrag, diefstal, vandalisme en crimina-
liteit. In Nederland wordt op steeds meer scholen een veiligheidsbeleid gevoerd. Na 
eerdere schietincidenten op een High School in Colorado (USA) en in een Gymnasi-
um in Erfurt (Duitsland), werd in Nederland in 2004 een moord gepleegd op een 
conrector van het Terra College in Den Haag en zijn er in Nederland en wereldwijd 
meerdere soortgelijke schoolincidenten gevolgd.  
Verschillende sociale processen doen als verklaringstheorieën voor deze sociale 
problemen de ronde. De omgangsvormen zijn in de loop der jaren informeler, min-
der hiërarchisch en meer gelijkwaardig geworden. Dat is niet alleen het geval tussen 
volwassenen onderling, maar ook tussen ouders en kinderen en tussen docenten en 
leerlingen. De bijdrage van het onderwijs aan het verbeteren van de omgangsvormen 
concentreert zich, afgezien van specifieke projecten, op de schoolcultuur. In het al-
gemeen maatschappelijke debat over opvoeding wordt in dit en ander verband her-
haaldelijk naar voren gebracht dat scholen en andere instellingen meer nadruk moe-
ten leggen op het bijbrengen van respect, fatsoen en maatschappelijke etiquette. In 
deze �‘common decency�’ oriëntatie betreffende de vorming in waarden en normen 
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ligt de nadruk op het gedrag of beter op �‘deugdzaam gedrag�’ en hoe dit bevorderd 
kan worden. Een van de aloude antwoorden is dan, dat de docent �‘het goede voor-
beeld´ moet geven en de leerlingen zou moeten inspireren om dit gedrag te kopiëren. 
Met name onder invloed van de internationale beweging die aangeduid kan worden 
als de ´character education movement´ wordt dit laatste leerproces gepropageerd. 
Over de achtergronden van het maatschappelijke en onderwijskundige waarden-, 
normen- en burgerschapsdebat is al veel geschreven. Recente incidenten en ontwik-
kelingen die weer een afgeleide zijn van bekende sociale processen als individualise-
ring, multiculturalisering, globalisering en het postmoderne denken, hebben in Ne-
derland geleid tot de accentuering van bepaalde aspecten van de pedagogische op-
dracht (Klaassen,1996).  
Over de pedagogische opdracht van de school wordt een voortdurend debat gevoerd. 
In deze �‘continuing story�’ brengen tegenstanders van de pedagogische opdracht als 
hoofdmotief naar voren: 'Daar heeft de school helemaal geen tijd voor�’. Voorstan-
ders van de pedagogische opdracht wijzen erop dat je bij onderwijs en bij de peda-
gogische opdracht niet om waarden en normen heen kunt: �‘daar ben je op school de 
hele dag mee bezig�’. 

Leren via voorbeeldmodellen 
Uit een onderzoek van Klaassen en Leeferink (1998) onder zowel ouders als leer-
krachten blijkt dat leerkrachten zich ervan bewust zijn dat ze door hun gedrag altijd 
waarden voorleven. Een van de onderzochte leerkrachten drukte dit als volgt uit: "Je 
kunt niet lesgeven zonder discussie over waarden en normen. Je kunt niet lesgeven 
zonder opvoedkundige taken op je te nemen. Leerkrachten die alleen maar lesgeven 
die hebben ordeproblemen in de klas. En die branden voor hun vijftigste finaal af". 
Volgens de onderzochte leerkrachten is aandacht voor kennisoverdracht ook niet los 
te koppelen van waardeopvoeding. Ook ouders zijn deze mening toegedaan: "Ik 
huur geen robot in. Ik wil graag dat mensen met mijn kinderen omgaan. Ze zijn toch 
wel een heel groot gedeelte van de dag op school". Opvallend is dat veel leerkrach-
ten de pedagogische opdracht van de school niet zozeer beschouwen als een roeping, 
maar eerder als een voorwaarde om de onderwijstaak mogelijk te maken. Veugelers 
en de Kat (2001) pleiten voor een docent die veel bewuster (reflexiever) bezig is met 
de waardeontwikkeling van leerlingen en zich ziet als een persoon die zich tussen de 
maatschappij en de leerling in bevindt. Bedoeld wordt een docent die niet meer strak 
gestuurd wordt vanuit eenduidige waardeoriëntaties, maar wel kaders krijgt aange-
reikt vanuit de onderwijspolitiek en het schoolbeleid. Met andere woorden een do-
cent die zijn eigen pedagogisch cultureel project ontwikkelt en daarover communi-
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ceert met collega�’s, ouders en leerlingen. Zo�’n docent probeert ook een voorbeeld-
functie te vervullen voor de leerlingen. 
De maatschappelijke zorg in verband met normvervaging en normverval lijkt het 
eerstgenoemde element van de pedagogische opdracht, de pedagogische zorg voor 
het begeleiden van jongeren op weg naar volwassenheid, oftewel de persoonsvor-
ming in brede zin enigszins verdrongen te hebben. Het accent ligt nu in de publieke 
opinie en in de politiek sterk op normoverschrijdend gedrag en het veronderstelde 
verminderde normbesef onder de jeugd. Uitingen over het afnemen van goed ge-
drag, van nette omgangsvormen en van respect voor andere mensen klonken eind 
jaren tachtig en ook tegenwoordig sterker dan daarvoor (Veugelers e.a. 2002). Het 
gaat sindsdien niet alleen om de zogenaamde kleine criminaliteit; de kritiek richt 
zich vooral op een verandering van omgangsvormen. Tal van aantastingen van de 
normale gang van zaken in de publieke ruimte, zoals vandalisme en zinloos geweld, 
zijn aanleiding geweest voor een publiek debat en de roep om respect en �‘common 
decency�’. Maar los van deze sociologisch relevante factoren kan de toenemende 
aandacht voor het leren via voorbeeldmodellen ook gezien worden als een onder-
wijskundige reactie op de rationele benadering van de morele vorming. Deze ratio-
nele benadering legt de nadruk op de cognitieve aspecten van de morele socialisatie 
oftewel op de ontwikkeling van een moreel bewustzijn bij de opgroeiende generatie. 
Voor het stimuleren van de morele ontwikkeling zijn in het onderwijs in de loop der 
tijd verschillende methoden uitgeprobeerd (Klaassen, 1996, Fallona, 2000). Naast de 
methode van rechtstreekse waardenoverdracht met soms indoctrinaire kanten is er de 
methode van het waardenonderwijs waarbij de nadruk ligt op de verwerving van 
objectieve kennis van en over waarden. Dan is er de methode van waardeverhelde-
ring waarbij leerlingen leren om de eigen persoonlijke waarden te onderkennen en te 
prioriteren. Dit gebeurt met behulp van een reeks klassikale oefeningen ontwikkeld 
met het doel leerlingen bewust te maken van wat zij waarderen. De docent heeft 
hierbij een faciliterende rol en probeert de leerlingen te ondersteunen bij het zelf 
exploreren van hun waarden. De persoonlijke mening van de docent blijft hierbij 
buiten beschouwing. De verschillende varianten van de methode van de waarden-
communicatie (Oser, 1986) is vooral geïnspireerd door het werk van Kohlberg, maar 
veel latere versies ook door Habermas. In Kohlberg´s werk staat de ontwikkeling 
van het �‘morele oordelen�’ centraal. Dit kan gestimuleerd woorden aan de hand van 
methoden waarbij mensen geconfronteerd worden met bepaalde morele dilemma�’s. 
Via door Kohlberg en anderen ontwikkelde evaluatie instrumenten kan nagegaan 
worden in hoeverre er sprake is van een ontwikkelingsproces ten aanzien van het 
morele oordelen waarbij een differentiatie gemaakt wordt in verschillende stadia van 
ontwikkeling. Kohlberg onderscheidt zes stadia waarbij het groeien naar het volgen-
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de stadium het resultaat van een cognitief conflict is. De docent heeft bij deze me-
thoden van waardecommunicatie aan de hand van dilemmadiscussies een collabore-
rende, faciliterende en begeleidende rol.  
 
Een andere benadering van morele vorming gaat uit van de zorgethiek en wordt wel 
aangeduid als de �‘caring�’ benadering (Noddings, 1992; 2002). In deze pedagogische 
benadering is er geen sprake van een eenzijdige relatie, zoals de term �‘caring�’ soms 
wel eens oppervlakkig opgevat wordt, waarbij de leerling als het ware �‘gepamperd�’ 
wordt door de docent. Caring verwijst naar een dynamisch tweerichtingsverkeer. In 
de leerling-docent relaties is er continu sprake van een wisselend contact in uiteen-
lopende situaties variërend van een persoonlijk gesprek tot een klassikale medede-
ling. Centraal in deze sociale en morele vormingsbenadering staat het geven van 
aandacht. Het gaat erom om echt naar de ander te luisteren wat hij/zij op zijn hart 
heeft. Dat kan een leerling zijn, maar ook een collega. Deze aandacht houdt ook 
aandacht in voor de gevoelens en het betekent dat men zich probeert te verplaatsen 
in de wereld van de ander. Wanneer we kinderen of jongeren willen helpen om din-
gen te leren en te komen tot een gedragsverandering, dan is volgens Nel Noddings 
ook de strategie van het model-leren erg belangrijk. Leren kan plaatsvinden via uit-
eenlopende aanpakken: via �“modeling�’, via �’dialogue�’, via �‘practice and the conse-
quences of that level of practice�’ en via �‘confirmation�’. Door dit laatste, de �‘bevesti-
ging�’ krijgt de leerling het idee �‘dat zij er veel toe doen�’, dan worden zij aangespro-
ken op en versterkt in de sterke en beste kanten van hun persoonlijkheid. Een be-
langrijk onderscheid in dit verband is dat Noddings spreekt over �‘natural caring�’ en 
�‘ethical caring�’. De natuurlijke vorm van �‘caring�’ betreft de alledaagse ingesleten 
maar gestage en op zichzelf belangrijke vorm van aandacht voor het welzijn van 
anderen. De ethische manier van �‘caring�‘ duidt op een extra inspanning die nodig is 
wanneer men zich afvraagt �“wat zou ik moeten doen om me extra te bekommeren 
om deze leerling(en)?�”. Dit vraagt om een zekere mate van ethische reflectie in de 
alledaagse schoolpraktijk en ook voor een continue aandacht voor goede relaties als 
een conditie voor het alledaagse functioneren. Noddings wijst ook op de institutione-
le condities die de school als organisatie kan creëren om deze, �‘caring�’ attitude bij 
leerlingen, docenten, schoolleiding en overig personeel te faciliteren en te bevorde-
ren. Belangrijke leermomenten in de benadering van Noddings zijn de noodzaak om 
je echt te kunnen verplaatsen in de leerlingen en dat je ook als docent bijvoorbeeld 
kunt genieten van de zorg die je aan iemand hebt besteed. De leerling is immers 
geen leermachine, maar een gewoon mens van vlees en bloed. Als je onbaatzuchtig 
een ander kunt helpen, dan kun je daar in het algemeen voldoening aan ontlenen, het 
is dan een doel op zich.  
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De �‘caring�’ benadering van de morele vorming, wordt door Nell Noddings gezien 
als een alternatief voor de stroming van �‘character education�’. In deze �‘character�’ 
benadering worden deugden opgevat als kwaliteiten van een goed karakter. Docen-
ten zijn verantwoordelijk voor het creëren van een morele gemeenschap die deugden 
ondersteunen. Aan de discussie over het belang van de voorbeeldfunctie ligt de ge-
dachte ten grondslag dat kinderen al vroeg de kennis van goed en kwaad en van juist 
en onjuist handelen op kunnen doen door ze te confronteren met deugdzaam gedrag 
van volwassenen die hen zodoende op het goede spoor zetten. De mensen die een 
voorbeeldfunctie vervullen voor kinderen en jongeren, de mensen die zij waargeno-
men hebben en waarmee zij zich identificeren, leveren in feite een bijdrage aan de 
ontwikkeling van de persoonlijkheid van die opgroeiende kinderen en jongeren 
doordat zij deel gaan uitmaken van hun morele waardesysteem en (morele) identi-
teit. De theorie van leren via observatie kan tevens teruggevonden worden in de leer 
van Aristoteles. Plato en Aristoteles concludeerden dat voor het beste menselijke 
leven het uitvoeren van deugdelijkheid vereist is. Deugden zijn kwaliteiten die het 
leven bewonderenswaardig maken. Zo wordt bijvoorbeeld de deugd van (morele) 
moed door iedereen bewonderd. Deugden kunnen volgens Aristoteles geleerd wor-
den door het observeren van anderen. Kinderen ontwikkelen in belangrijke relaties 
met anderen de kenmerken van deugdelijkheid (Sherman, in Fallona, 2000). Door 
het observeren van docenten als concrete voorbeeldmodellen kunnen leerlingen op 
een latente wijze moreel gesocialiseerd worden. Daniel Rose (2004) benadrukt dat 
de taak van de docent als rolmodel gemaximaliseerd wordt, wanneer er bijvoorbeeld 
informele uitstapjes zoals schooluitjes ondernomen worden. De docent kan in deze 
settings nog steeds bewust professioneel bezig zijn terwijl de relatie tussen leerling 
en docent minder formeel kan worden. Het is belangrijk voor kinderen om te zien 
dat waarden die in het klaslokaal door de docent uitgedragen worden, ook buiten het 
klaslokaal aanwezig zijn en in ere gehouden worden. De waarden van de docent zijn 
inherent aan zijn of haar levensstijl en leven van alledag. De docenten moeten het 
volgens Rose als een kans zien om als rolmodel te fungeren. Dit levert volgens hem 
krachtige en uitdagende educatieve mogelijkheden op. 

Morele rolmodellen 
Morele socialisatie kan ook plaatsvinden doordat leerlingen kennis nemen van more-
le voorbeelden met behulp van bijvoorbeeld verhalen, biografieën of video�’s. In 
menige schoolmediatheek treffen leerlingen boeken en allerlei beeldmateriaal aan 
met daarin verhalen of levensbeschrijvingen van bekende mensen die als moreel 
voorbeeld mogen gelden zoals Moeder Theresa, Dr. Martin Luther King of van bij-
voorbeeld de inmiddels van zijn morele troon gevallen golfkampioen Tiger Woods, 
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die zich tot voor kort in de Verenigde Staten mocht verheugen op de bewieroking 
van zijn moreel gedrag in speciaal op zijn persoon gerichte schoolboeken. 
Sociologisch gezien is het een merkwaardige omslag die er in de afgelopen decennia 
gemaakt is wat betreft de (h)erkenning van het verschijnsel moreel rolmodel. Lange 
tijd waren de heldenverhalen over morele rolmodellen niet erg populair in de pu-
blieke opinie en in het maatschappelijke discours. Het propageren van morele voor-
beelden of het zichzelf aanbieden als een rolmodel werd in onderwijskringen niet 
altijd positief benaderd. 
Zojuist is gewezen op het vergankelijke en variabele karakter van het zijn van een 
positief moreel voorbeeld aan de hand van Tiger Woods. Iedere lezer kan zelf na 
enige minuten speciale reflectie meerdere voorbeelden noemen van publieke figuren 
die te kampen kregen met een omslag van positief naar negatief voorbeeld. Ook kent 
iedereen namen van negatieve voorbeeldfuncties. Zowel van positieve als van nega-
tieve rolmodellen kan in principe een morele werking uitgaan. Vrijwel dagelijks 
worden -ook leerlingen- geconfronteerd met de voorraad aan negatieve rolmodellen 
in de publieke sfeer. In het oog springend zijn bijvoorbeeld politieke figuren, zelfs 
op het hoogste niveau (denk aan Amerikaanse, Italiaanse, Afrikaanse en andere pre-
sidenten en ook aan de vele �‘hoogwaardigheidsbekleders�’ die de voorpagina�’s halen 
in morele kwesties). Maar ook op andere gebieden, denk aan de wereld van het en-
tertainment en zelfs de sport zijn er de nodige negatieve voorbeelden, naast de posi-
tieve voorbeelden die gekoesterd worden. Sociologisch en pedagogisch interessant is 
in dit verband het onderzoek dat Anton Bucher in 1997 in Oostenrijk en Duitsland 
heeft uitgevoerd onder 1150 leerlingen om te kijken wie voor hun nu fungeerden als 
identificatiefiguren of rolmodellen. Anders dan men doorgaans zou verwachten zijn 
het niet in de eerste plaats de bekende figuren uit de sport en muziekwereld waarmee 
kinderen en jongeren zich identificeren. De resultaten van dit onderzoek laten zien 
dat jonge mensen primair personen als voorbeeld kiezen die afkomstig zijn uit hun 
sociale omgeving. De �‘film- en televisiesterren�’ komen duidelijk op de tweede 
plaats. De echte modellen in het leven van jongeren die belangrijk zijn voor de ont-
wikkeling van hun waardesysteem en wiens gedrag zij imiteren, zijn de mensen uit 
hun naaste omgeving. 
 
In de internationale discussie over de morele vorming van kinderen en jongeren 
wordt door verschillende organisaties en personen de laatste jaren meer nadruk ge-
legd op de betekenis van de deugdenbenadering en de modelfunctie van de docent 
voor de morele vorming van de leerlingen. In Nederland en het Verenigd Koninkrijk 
gebeurde dit al veel langer door onder andere vaandeldragers voor de deugdenbena-
dering als Jan Steutel, Ben Spieker en David Carr. Ook binnen de zogenaamde ge-
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vestigde ´cognitieve´ benadering van morele vorming is de aandacht voor niet puur 
cognitieve benaderingen zeer actueel, gegeven de aandacht voor de �‘Moral Persona-
lity�’ (Narvaez & Lapsey, 2009). Deze aandacht is overigens nooit echt afwezig ge-
weest, zoals moge blijken van serieuze studie van de `just community approach´, de 
´school climate´ initiatieven en de ´caring´ benadering die als loten aan de stam van 
de ´cognitive approach´ tot rijke bloei zijn gekomen. Het is goed om op te merken 
dat de zogenaamde �‘cognitief gerichte�’ methoden wereldwijd overigens maar spora-
disch op een systematische wijze ingezet worden in het onderwijs. Ook in het Ne-
derlandse onderwijs bestaat er geen systematisch leerplan voor de morele vorming 
van de leerlingen. Het lijkt erop dat de zogenaamde ´nieuwe´ deugdenbenadering op 
het gebied van de morele vorming zich wil trachten te profileren via de oude discus-
sie over het cognitieve karakter van de morele vormingsbenadering van Kohlberg en 
nieuwe ontwikkelingen niet tot zich genomen heeft. Uit een strategisch gezichtpunt 
van ´het moet nu maar eens echt allemaal anders�’ en �‘wij gaan de morele vorming 
via de deugden- en voorbeeld-benadering totaal anders en beter aanpakken´ is dit 
een begrijpelijk standpunt zeker gezien tegen de achtergrond van de eerder gerefe-
reerde ´common decency´ oriëntatie. Maar alleen al door het feit dat in bepaalde 
onderwijskringen de aandacht voor de deugdenbenadering toeneemt, wordt de vraag 
opgeroepen wat de aard, invulling en opbrengst van deze nieuwe deugdenbenade-
ring zal (kunnen) zijn. Dit is een belangrijke vraag waarbij empirisch onderzoek 
node gemist wordt (Lockwood, 1997). Toch is dit onderwijskundig en pedagogisch 
gezien een belangrijke vraag want in dit verband hoeft alleen maar gerefereerd te 
worden aan het enthousiasme waarmee de theorie van de �‘multiple intelligence�‘ door 
het onderwijsveld omarmd is. Die omarming staat, �‘if you like it or not�’ in schril 
contrast met de empirische fundering van een en ander. Empirisch onderzoek naar 
de deugdenbenadering is nog nauwelijks voorhanden. Dit in tegenstelling tot de 
enorme hoeveelheid onderzoek naar de zogenaamde ´cognitieve´ benadering van 
´moral education´. Ook binnen de diverse stromingen in de zogeheten �‘character 
education movement�’ is er veel aandacht voor de voorbeeldfunctie van de docent. 
Een illustratie daarvan is het position paper van een bekende Amerikaanse instelling 
die zich bezig houdt met het stimuleren van character education�’: �“Virtually all 
schools involved in character education recognize that the good character consis-
tently modelled by school personnel is among the most powerful means of develop-
ing good character in students�” (The Character Education Partnership, Z.j). In de 
meeste gevallen, zoals hier, wordt niet aangegeven wat men nu precies verstaat on-
der �‘example learning�’. Meestal wordt dan volstaan met een beperkt aantal opmer-
kingen hierover of een enkel voorbeeld gegeven dat vooral laat zien waarom het zo 
nodig is dat jongeren geconfronteerd worden met rolmodellen. Hoe een en ander 
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praktisch in zijn werk gaat en welke haken en ogen eraan vastzitten wordt dan 
meestal verder achterwege gelaten (Kristjánsson, 2006). Ook hoe deze materie we-
tenschappelijk benaderd en verklaard kan worden, komt meestal verder niet aan de 
orde. Toch wordt er veel gesproken over het belang van de (morele) voorbeeldfunc-
tie van docenten en over deugdzaam gedrag als voorbeeld voor de identiteitsontwik-
keling van leerlingen. Daarom is het zaak om te komen tot een zorgvuldige bestude-
ring van de aanwezige empirische literatuur op dit gebied, met name waar het gaat 
om de effectiviteit, efficiency en toepassingsmogelijkheden van deze vormingsme-
thode. Momenteel beschikken we nog steeds over weinig systematisch inzicht in de 
pedagogische en onderwijskundige stand van zaken op dit gebied. Reden genoeg om 
de aandacht te richten op de betekenis van de docent als (moreel) voorbeeld voor de 
leerling. 
Onderwijskundig gezien leidt de bovenstaande situatie ertoe dat we eigenlijk onvol-
doende goed weten hoe een leerkracht als moreel rolmodel of als een moreel voor-
beeld functioneert. Ook weten we niet hoe een rolmodel ingezet kan worden als een 
didactische strategie in de morele vorming van leerlingen. Een uitzondering op deze 
regel vormt het werk van Jackson, Boostrom en Hansen (1993). Zij hebben in hun 
Amerikaanse ethnografisch studie van de schoolcultuur en de morele aspecten van 
het verborgen curriculum veel aandacht besteed aan de voorbeeldfunctie van de do-
cent, de waarden die de docent uitdraagt, de communicatie over morele waarden met 
de leerlingen en de verschillende identificatieprocessen die tussen docent en leerlin-
gen plaatsvinden. Het lijkt erop dat de morele functie van de leerkracht als rolmodel 
behoort tot het verborgen curriculum van de school. De leerkracht als moreel voor-
beeld blijft aan het zicht onttrokken en doet in stilte zijn of haar (moreel) vormende 
werk. Om onderzoeksmatig meer greep te krijgen op de voorbeeldfunctie van de 
docent lijkt het van belang om in toekomstige onderzoeksprogramma�’s de aandacht 
te richten op de volgende vragen: �“Wat is de voorbeeldfunctie van de docent? Hoe 
ervaren docenten die voorbeeldfunctie zelf? Hoe zien leerlingen de voorbeeldfunc-
tie? Hoe vinden identificatieprocessen tussen docenten en leerlingen plaats? Welke 
hiërarchie van belangrijke anderen hebben leerlingen? Welke verschillen zijn er tus-
sen basisonderwijs en voortgezet onderwijs? Zijn er verschillen tussen etnische 
groepen?�” (Vedder, P en W. Veugelers ,1999).  
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2 Op zoek naar de voorbeeldfunctie van de 
docent 

Javidan e.a. (1995) hebben erop gewezen dat er weinig empirisch onderzoek is naar 
rolmodellen. Deze constatering is nog steeds actueel, zeker in de sfeer van opvoe-
ding, onderwijs en vorming, zo moeten wij concluderen. Er is weinig bekend over 
de vraag waarom iemand als een succesvol rolmodel fungeert. Toch wordt er veel 
gesproken over de betekenis van rolmodellen in het socialisatieproces van kinderen 
en jongeren. Alvorens nader in te gaan op de psychologische theorievorming om-
trent rolmodellen wordt in dit hoofdstuk stilgestaan bij de voorbeeldfunctie van de 
docent. Allereerst wordt ingegaan op het durven zijn van een rolmodel in het kader 
van de morele moed die van docenten gevraagd wordt. Daarna wordt aandacht be-
steed aan de voorbeeldfunctie als onderdeel van de pedagogische professionaliteit 
van de docent. 

Morele moed van docenten  
In onze theorie over de benodigde morele moed van docenten en schoolleiding 
(Klaassen, 2007, Klaassen & van den Broek 2009) wordt het durven zijn van een 
moreel voorbeeld voor anderen opgevat als een centraal element in de morele moed 
van docenten. Ook het aan de orde stellen van waarden en normen bij de leerlingen 
in de klas is voor menige docent geen sinecure. In onze onderzoeken op dit gebied 
komen docenten naar voren die zeggen bewust hiervan af te willen zien omdat zij 
niet willen �‘moraliseren�’ en niet �‘paternalistisch�’ over willen komen of bang zijn dan 
�‘het goede contact�’ met de leerlingen te verliezen. In een recent onderzoek naar mo-
rele moed van docenten (Klaassen, 2007) drukte een docent het als volgt uit: �‘ik wil 
geen held zijn�’ en een ander stelde: �’ik ga daaraan niet beginnen, want dan escaleert 
de boel nog veel verder�’. De terughoudendheid om zich op een meer expliciete ma-
nier bezig te houden met waarden en normen en opvoedingsdoelen en -problemen 
wordt ook vaak �‘gelegitimeerd�’ met een verwijzing naar de opvatting dat de materie 
van waarden en noemen wel een heel erg complex gebied is.  
Bij morele moed gaat het erom dat men bereid en in staat is om in het openbaar de 
eigen principes hoog te houden. Morele moed heeft te maken met het durven presen-
teren en het �‘vechten�’ voor de eigen principes. Voor docenten betekent het dat men 
bereid is en in staat is om in bepaalde situaties in te grijpen, niet met lege handen 
terzijde blijft staan wanneer het erop aan komt, bijvoorbeeld wanneer het welzijn 
van bepaalde leerlingen in het geding is (Klaassen & Maslovaty, 2010). Voor een 
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docent betekent morele moed dat men dan bewust en bedoeld voor de eigen princi-
pes uitkomt. Men is niet bang om morele waarden en normen te propageren. Men 
schaamt zich er niet voor om deze aan de orde te stellen. Men is ook bereid om ei-
gen fouten op dit gebied toe te geven. Voor een docent betekent morele moed ook 
dat men actie onderneemt wanneer de eigen morele principes door anderen worden 
aangevallen. Het betekent ook dat wanneer men erop aangesproken wordt men dan 
de eigen waarden en normen ook naar voren brengt. Het uiting geven aan het eigen 
morele oordeel vraagt bewuste inspanning en vereist moed. Leerlingen, maar ook 
ouders worden niet graag aangesproken op hun morele opvattingen en gedragingen. 
In bepaalde gevallen is het voor de leerkracht zeker niet gemakkelijk dit wél te doen. 
Ook het afwijzen van immorele handelingen van anderen (leerlingen, ouders, colle-
ga�’s of de schoolleiding) is geen neutrale aangelegenheid, maar vraagt in veel geval-
len morele moed. Het betekent dat men in moeilijke situaties niet wegkijkt of slechts 
met lege handen toekijkt. Het betekent dat men bereid is te vechten voor de afge-
sproken principes, ook al wordt men daardoor minder populair. Deze mentale instel-
ling, deze standvastigheid en bereidheid om naar buiten te treden en de uitdagingen 
aan te gaan, vormen de kern van morele moed. Meer gedetailleerd en systematisch 
gaat het bij morele moed van docenten volgens onze recente onderzoeken om een 
drietal aspecten. 
Allereerst gaat het bij de morele moed van docenten om de durf om op het niveau 
van de eigen school de eigen principes te presenteren en te verdedigen tegenover 
leerlingen, ouders, collega�’s schoolleiding en de discussie aan te gaan over de ge-
meenschappelijke en niet-gemeenschappelijke principes. Een tweede belangrijk re-
sultaat van ons onderzoek is dat morele moed ook betrekking heeft op de �‘volhar-
ding�‘ die nodig is in de dagelijkse schoolpraktijk. Het uitoefenen van geduld en het 
steevast volhouden van de inspanningen met het oog op het welzijn van de leerling 
is de �‘stille en onopvallende�’ vorm van morele moed van leerkrachten en docenten. 
Een derde belangrijk aspect van de morele moed van docenten betreft de moed om 
een moreel rolmodel te durven zijn voor de leerlingen en anderen. Uit het door ons 
tot nog toe verrichte onderzoek op dit gebied komt naar voren dat leerkrachten en 
docenten morele moed tot nog toe vooral zien als een individuele aangelegenheid. In 
hun dagelijkse praktijk maken zij gebruik van hun eigen �‘philosophy of life�’ die 
gebaseerd is op een combinatie van persoonlijke en professionele waarden. Zij voe-
len zich op dit gebied eenzaam en zouden graag veel meer ondersteuning krijgen van 
vooral het schoolteam maar ook van de schoolleiding. 
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De voorbeeldfunctie en de professionaliteit van de docent 
In de pedagogische literatuur treft men verschillende opvattingen aan over de voor-
beeldfunctie van de docent. Op de eerste plaats is er de opvatting dat een docent per 
definitie altijd onvermijdelijk een voorbeeldfunctie vervult. Je neemt immers altijd 
jezelf mee en je onderwijst wie je bent! Door zijn of haar gedrag en attitudes zendt 
de leerkracht voortdurend in het alledaagse schoolgebeuren waardegerichte en ook 
morele boodschappen uit. De persoon van de leerkracht, de mens van vlees en bloed, 
treedt als het goed is naar voren in de professional. Dat is ook wat veel ouders voor 
ogen hebben als zij spreken over een goede leerkracht. Dit aspect van de leerkracht 
als een morele opvoeder verdient nadere uitwerking. In dit verband is het onder-
scheid dat Hoyle (1975) gemaakt heeft in �‘restricted�’ and �‘extended professionality�’ 
van leerkrachten relevant. De leerkracht die werkt vanuit de �‘beperkte professionali-
teit�’ richt zich vooral op de vakinhoudelijke en vakdidactische aspecten van 
zijn/haar vak en is nauwelijks betrokken bij overige activiteiten. Daarnaast is er een 
type leerkracht dat gekenmerkt wordt door de �‘uitgebreide professionaliteit�’. Dit is 
een leerkracht die zich naast vakinhoudelijke en vakdidactische aspecten ook bezig 
houdt met de organisatie, het beleid en de gezamenlijke cultuur van de school. De 
leerkracht met de �‘beperkte professionaliteit�’ schiet volgens Klaassen (2007) op pe-
dagogisch gebied tekort. De leerkracht met de �‘uitgebreide�’ professionaliteit�’ is ook 
actief op pedagogische gebied. Er is volgens Klaassen morele moed nodig voor 
waardegericht onderwijs en het optreden van leerkrachten in pedagogisch moeilijke 
situaties. Morele moed is verbonden met een zekere mate van betrokkenheid met 
derden. Wanneer iemand over morele moed beschikt is hij/zij bereid en in staat om 
de eigen principes hoog te houden in het openbaar. 
Een docent handelt vanuit een normatief kader. Dat wil zeggen dat een docent in zijn 
handelen keuzes maakt die gebaseerd zijn om impliciete en expliciete waarden (Van 
der Eijk, de Kort, Pijpers-Streefkerk en Van der Wal-Maris, 2009). In dit verband 
wordt doorgaans gesproken over de normatieve professionaliteit van de docent. On-
der normatieve professionaliteit verstaan Van der Eijk en anderen: �“(�…) weten waar 
jij als professional voor wil staan, bereid zijn jouw waarden en normen te toetsen en 
tegen het licht te houden, je bewust zijn van je innerlijke drijfveren en die kunnen 
verantwoorden en je professie kunnen opvatten als meer dan een instrumenteel-
technische�” (2009, p. 12). De normatieve professionaliteit van een docent kan vol-
gens hen worden uitgewerkt in bekwaamheid, betrokkenheid en bevlogenheid. Be-
kwaamheid wordt gezien als de vaardigheid om professioneel te kunnen handelen, 
betrokkenheid staat voor het er zijn voor een ander en bevlogenheid wordt gezien als 
het inspirerend en geïnspireerd zijn. Deze drie aspecten moeten volgens Van der 
Eijk en anderen (2009) met elkaar gecombineerd worden. Docenten zijn zich bewust 
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van de betekenis die zij kunnen hebben voor de opvoeding in waarden en normen 
c.q. de morele vorming van de leerlingen; de betekenis die zij kunnen hebben voor 
hun sociaal-emotionele vorming en voor de vorming tot burgerschap (Roede, Klaas-
sen, Veugelers, 2003). Zij zijn zich ervan bewust dat er bij het lesgeven altijd sprake 
is van waardeopvoeding. Zij vinden dat het voorbeeldgedrag van docenten belang-
rijk kan zijn in de waardeopvoeding. Volgens hun zeggen besteden ze eigenlijk best 
veel tijd aan het stimuleren van waarden en normen en aan disciplinering en ge-
dragscorrecties. Zij zijn van mening dat zij hun opvoedkundige taak kunnen vervul-
len door: het organiseren van speciale waardegebonden activiteiten, het stimuleren 
van het nadenken en praten over waarden en normen tijdens de gewone les aan de 
hand van actuele gebeurtenissen, het overdragen van waarden aan leerlingen. Do-
centen kunnen waarden en normen ook voorleven, reageren op actuele gebeurtenis-
sen of �‘critical incidents�’ als discriminatie, pesten, stelen of vandalisme, racistische 
opmerkingen, drugsgebruik en ander normoverschrijdend gedrag. Uit de literatuur 
over de pedagogische opdracht, het beroepsethos van de docent en �‘moral education�’ 
in algemene zin komt duidelijk naar voren dat er dikwijls een nauwe samenhang is 
tussen de persoonlijke (soms ook levensbeschouwelijke) en de professionele opvat-
tingen van de docent. Voor het uitoefenen van een voorbeeldfunctie kan deze sa-
menhang speciaal van belang zijn omdat een rolmodel een persoon is waarvan men 
een aantal eigenschappen wil verwerven. 
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3 Aanknopingspunten voor de 
wetenschappelijke bestudering  
van de voorbeeldfunctie 

Het begrip rolmodel 
Het begrip rolmodel is bij veel mensen bekend. Het is een populair begrip dat bij 
nader inzien ondanks het veelvuldige gebruik toch niet erg duidelijk is en dus ook 
weinig gedefinieerd wordt. In het algemeen kan men twee opvattingen onderschei-
den. In de meer traditionele opvatting wordt een rolmodel gezien als een persoon die 
van belang is voor iemands individuele ontwikkeling. Dat kan bijvoorbeeld een le-
raar zijn of een directeur van een bedrijf, of een goede vriend en natuurlijk zijn het 
ook vaak de ouders. Meestal zijn het mensen met een bepaald gedrag dat hoort bij 
een nastrevenswaardige sociale positie. Dat kan een sociale positie zijn van iemand 
in de nabije omgeving, maar het kan ook iemand zijn die een opmerkelijke positie 
inneemt in de samenleving als geheel. Het kunnen dus ook idolen zijn, zelfgekozen 
idolen of algemeen bekende idolen.  
Rolmodellen zijn personen die iemand kunnen helpen om de eigen identiteit verder 
te ontwikkelen. Dat gebeurt doordat zij bijvoorbeeld de opgroeiende leerling voor-
zien van een beeld van een persoon dat deze leerling zelf zou willen zijn. Zo�’n leer-
ling wordt hierdoor gemotiveerd om het gedrag, de houding of beter nog de manier 
van doen van het aanwezige voorbeeld over te nemen. Rolmodellen worden hier dus 
opgevat als concrete voorbeeldfiguren die van belang zijn voor de identiteitontwik-
keling en maatschappelijke voorbereiding van bijvoorbeeld leerlingen. Het meeste 
onderzoek naar rolmodellen is gedaan onder kinderen en adolescenten. De laatste 
jaren is er echter ook onderzoek naar de beteknis van rolmodellen op latere leeftijd 
bijvoorbeeld in de beroepscarrière (Cross & Markus, 1991; Gibson, 2003; Ibarra, 
1999; Jonge kinderen imiteren het gedrag van de ouders vaak heel secuur en later 
ook het gedrag van andere �‘significant others�’. Er is veel onderzoek gedaan naar hoe 
ouders fungeren als rolmodel voor kinderen en jongeren (een opmerkelijk voorbeeld 
is: Bandura, Ross & Ross, 1961). Bekend is ook het onderzoek naar de betekenis 
van of de behoefte aan vrouwelijke en allochtone rolmodellen in verband met oplei-
ding, carrière en maatschappelijke positie (Speizer, 1981; Gilbert, 1985; Gibson & 
Cordova, 1999; Javidan, e. a., 1995). 
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De tweede opvatting van het begrip rolmodel bestaat uit een cognitieve constructie 
in het hoofd van een persoon die is samengesteld uit verschillende elementen die bij 
elkaar een ideaalmodel vormen van wat iemand zou willen worden. Het is met ande-
re woorden een samenstelling van mogelijke idealen of ideaalbeelden die iemand 
belangrijk vindt vanwege de eigen behoeften en doelstellingen. In deze opvatting 
gaat het dus niet om het gedrag van een specifiek vooraanstaand persoon. Nee, men 
bouwt zelf actief een beeld op van een fictief rolmodel. Dit doet men door allerlei 
belangrijk geachte kenmerken van verschillende mensen of van bijvoorbeeld ver-
schillende romanfiguren of televisieprogramma�’s met elkaar te combineren. Het 
ideale zelfbeeld wordt dan gevormd door de �‘bricolage�’ van uiteenlopende fragmen-
ten die kunnen bijdragen aan het ontstaan van een persoonlijk �‘ideaal zelfbeeld�’. 
Hierbij is dus sprake van een actief leerproces waarbij de leerling zelf zijn ideaal-
beeld van wat hij of zij zou willen zijn, construeert uit een veelheid van mogelijkhe-
den. 

Wetenschappelijke benaderingen 
Met deze twee verschillende opvattingen van het begrip rolmodel gaan ook twee 
verschillende wetenschappelijke bestuderingwijzen of benaderingen gepaard (Gib-
son, 2006). De eerste stroming die gericht is op concreet aanwezige rolmodellen legt 
de nadruk op wat we zouden kunnen noemen de bestudering van de identificatie met 
het concrete rolmodel. De tweede bestuderingwijze kijkt meer naar het leerproces 
waarbij iemand een ideaalbeeld van wat men nastreven wil, actief construeert.  
Een bekend voorbeeld van de eerste bestuderingwijze is de Identificatietheorie die 
uitgewerkt is door Erikson en zijn navolgers (Erikson, 1968). Een bekend voorbeeld 
van de tweede bestuderingwijze is de sociale leertheorie die uitgewerkt is door Ban-
dura en zijn navolgers (Bandura, 1977). 
 
Bij de identificatietheorie ligt de nadruk op het feit dat iemand zich aangetrokken 
voelt door personen met wie deze enige gelijkenis vertoont (Kohlberg, 1963). Zo 
kan men bijvoorbeeld bepaalde waarden, gedeelde doelen of een bepaald soort ge-
drag of een gewenste sociale positie denken met iemand gemeen te hebben. Indivi-
duen kunnen een emotionele en cognitieve verbintenis voelen met een rolmodel 
waarmee ze zich vergelijken en zich een gelijke wanen. Men is dan gemotiveerd om 
die gelijkenis te vergroten en men kan dat dan bereiken door middel van observatie 
en nabootsing. Erikson heeft veel aandacht besteed aan de identificatiemogelijkhe-
den die rolmodellen bieden voor bijvoorbeeld opgroeiende jongeren die bezig zijn 
een zelf-concept te ontwikkelen. Wanneer de jongere zich identificeert met een rol-
model (een �‘target person�’) dan gaat daar een motivationele werking vanuit, die kan 
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leiden tot imitatie en gedragsmodeling. Typisch voor deze benadering van Erikson is 
de aandacht voor de onderlinge relatie tussen het rolmodel en degene die dit model 
observeert. 
 
Bandura en zijn medewerkers richten meer de aandacht op het leerproces dat plaats-
vindt bij het zogeheten �‘model-leren�’. Bij deze vorm van leren staat de �‘psychologi-
sche matching�’ van cognitieve vaardigheden en gedragspatronen tussen de observe-
rende persoon en het model centraal (Bandura, Ross & Ross. 1961; Bandura, 1977; 
1986). Bekend zijn hun experimenten over imitatie en het leren via voorbeeldmodel-
len. Hun sociaal cognitieve benadering heeft zich gericht op de determinanten en 
mechanismen die een rol spelen bij het leren via het observeren van rolmodellen. 
Daarbij hoeft er niet altijd sprake te zijn van een positief rolmodel. Uit onderzoek is 
bijvoorbeeld gebleken dat kinderen het gebruik van agressie in conflicten van hun 
ouders of van anderen overnemen. 
De kerngedachte achter het belang van het vervullen van een pedagogische voor-
beeldfunctie voor leerlingen ligt in het feit dat met uitzondering van de fundamente-
le reflexen mensen niet over een aangeboren repertoire van gedragingen beschikken. 
Gedragingen moeten worden aangeleerd. Volgens Bandura (1977) kan er geleerd 
worden door eigen ervaringen en het observeren en imiteren van het gedrag van an-
deren. Het leren door eigen ervaringen vindt plaats doordat sommige gedragingen 
resulteren in succes, terwijl andere geen effect hebben of resulteren in straf. Dit pro-
ces van onderscheid in belonen en straffen zorgt ervoor dat succesvolle gedragingen 
geselecteerd worden en niet-succesvolle gedragingen verdwijnen. Respons wordt 
dus automatisch en onbewust gevormd door directe consequenties. Het observeren 
van het effect van eigen gedragingen heeft een informatieve, een motivationele en 
een versterkende functie (Bandura, 1977). Het leren door observeren en imiteren van 
het gedrag van anderen, ook wel �‘modeling�’ genoemd, neemt in het didactische mo-
del van het vakcollege een belangrijke plaats in. Door het observeren van een docent 
krijgt een leerling een idee van hoe �‘nieuwe�’ gedragingen uitgevoerd moeten wor-
den. Op latere momenten kan deze informatie volgens Bandura gebruikt worden als 
een richtlijn voor hoe men zich moet gedragen. Bandura (1977) onderscheidt vier 
aspecten die het proces van leren door modeling beïnvloeden. Ten eerste is er �‘aan-
dacht�’. Er moet voldoende aandacht zijn voor het modelgedrag, de kenmerken van 
het gedrag moeten accuraat geobserveerd worden. Ten tweede wordt �‘het opslaan of 
het behoud�’ van de gemodelleerde activiteiten onderstreept. Het is belangrijk dat het 
modelgedrag �‘onthouden�’ wordt wil men er van leren. Ten derde moet het gedrag 
�‘gereproduceerd�’ worden. Bij de meeste modeling-leerprocessen maken mensen zich 
via de modeling een benadering van het nieuwe gedrag eigen. Deze gedragingen 
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worden door zelfcorrectie verder verfijnd op basis van informatieve feedback over 
de uitvoering. Daarnaast vindt ook nadere verfijning plaats door extra �‘in te zoomen�’ 
op het demonstreren van die elementen die nog maar deels geleerd zijn. Tenslotte is 
�‘motivatie�’ een essentieel aspect in leerprocessen. Wanneer modelgedrag resulteert 
in uitkomsten die gewaardeerd worden door de persoon, is het waarschijnlijker dat 
het modelgedrag daadwerkelijk geleerd/eigen gemaakt wordt. Een persoon richt zich 
op modellen omdat die bruikbaar kunnen zijn bij het aanleren van nieuwe vaardig-
heden, houdingen of gedragingen. Positieve bekrachtiging kan ervoor zorgen dat 
deze zaken overgenomen worden. Negatieve bekrachtiging werkt in de hand dat 
herhaling van het gedrag vermeden wordt. Door andermans acties en houdingen te 
observeren vormen individuen gedragsregels die van belang zijn voor hun toekom-
stig gedrag. Bij het leren via voorbeeldmodellen ligt het initiatief bij de perceptie 
van de observator. Typerend voor deze benadering is dat de leermechanismen bena-
drukt worden. Men kan naar het rolmodel kijken vanuit de positie van de leerling of 
de docent. De leerling is het observerende en nabootsende individu. De docent is het 
rolmodel oftewel degene die geobserveerd wordt. 
 
Docenten van het vakcollege kunnen als rolmodel hun leerlingen op twee manieren 
helpen bij hun ontwikkeling. Zij kunnen fungeren als rolmodel in zowel de sfeer van 
de attitudinale vorming (normen, waarden, beroepstrots, vakmanschap) als in de 
sfeer van vaardigheden training (het aanleren van bepaalde taken of beroepsvaardig-
heden via het zorgvuldig observeren van de docent als gedragsmodel). Docenten 
kunnen leerlingen door het geven van een voorbeeld enthousiasmeren. Wanneer 
leerlingen zich aangetrokken voelen tot iemand die met hen enige gelijkenis heeft, 
zoals beroepstrots, is de kans groter dat leerlingen gemotiveerd zijn om de gelijkenis 
te vergroten. 
Rolmodellen kunnen een positieve of een negatieve invloed hebben. Bij een positie-
ve invloed is er sprake van een rolmodel met vergelijkbare eigenschappen die ge-
monitord en gewaardeerd worden en die men zoveel mogelijk probeert te imiteren. 
Bij een negatief rolmodel probeert men de eigenschappen van het rolmodel te ver-
mijden en niet na te volgen (Lockwood e.a., 2004). Ook negatieve rolmodellen kun-
nen helpen bij de ontwikkeling van het zelfconcept. 
Vanuit de identificatietheorie lijkt het van belang om aandacht te hebben voor de 
sociale en inspirerende rol van het model. Identificatie met een rolmodel kan een 
bepaalde mate van imitatie stimuleren. De observatie van rolmodellen kan de per-
soonlijke ontwikkeling van leerlingen bevorderen. Leerlingen kunnen de gedragin-
gen en attitudes van meerdere rolmodellen gebruiken en laten meewegen in hun per-
soonlijke en beroepsidentiteit die nog in ontwikkeling is. Leren van rolmodellen stelt 
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de leerling in staat om een serie �‘possible selves�’ te vormen en deze uit te proberen 
(Markus & Nurius,1986; Cross & Markus, 1991). Op basis daarvan kan dan een 
keuze gemaakt worden die past bij het te ontwikkelen gewenste zelfbeeld.  
Rolmodellen zijn zich over het algemeen niet bewust van het feit dat zij navolgers 
hebben (Lockwood & Kunda, 1997). Bewustwording van de functie van rolmodel 
kan ertoe leiden dat de acties van het rolmodel leerlingen stimuleren om gedrag of 
houdingen te observeren en na te volgen. Expliciet bewustzijn van de modelfunctie 
kan inhouden dat de docent meer een expliciet �‘gedragsmodel�’ voor de leerlingen 
wordt. Het initiatief voor het model-leren is dan ook deels gelegen in de acties van 
het model. De docent faciliteert dan bewust het observeren door de leerling. Belang-
rijk hierbij is dat de docent geloofwaardig is en een duidelijk en aan te leren gedrag 
ten toon spreidt. Een open vraag is echter of dat dit leidt tot het daadwerkelijk perci-
piëren en imiteren door de leerling. Over de processen en mechanismen die hierbij 
een rol spelen is empirisch nog erg weinig bekend. Over de vraag hoe leerlingen 
rolmodellen selecteren is weinig informatie voorhanden. Ook weten we niet hoe 
leerlingen bijvoorbeeld de eigenschappen van hun rolmodellen interpreteren. Veel is 
afhankelijk van de leerling zelf. Deze kan een of meerdere concrete rolmodellen 
hebben. De leerling kan ook een �‘ideal self�’ construeren door een samenstelling van 
rolmodelfragmenten. De leerling kan rolmodellen selecteren uit de dagelijkse inter-
acties met concrete personen in de directe leefwereld of uit de bredere deels geglo-
baliseerde context van bijvoorbeeld internet, televisie en andere media. Of de perso-
nen en idolen die daar �‘acte de presence�’ geven ook daadwerkelijk een modelfunctie 
gaan vervullen is van meerdere factoren afhankelijk. Het is afhankelijk van wat de 
leerling bijvoorbeeld wil bereiken, de mate van identificatie en de tijdsperiode die 
nodig is om de gestelde doelen op dit gebied te bereiken.  
Empirisch onderzoek naar de betekenis en effectiviteit van rolmodellen in het on-
derwijs is er betrekkelijk weinig. Daarnaast is er nauwelijks kennis die kan bijdragen 
aan beleid gericht op beïnvloeding met rolmodellen. Op theoretisch niveau zijn er 
wel publicaties die zich richten op het concept rolmodel. Naast de hiervoor beschre-
ven theorieën over de identificatie- en sociaal leren benadering zijn er ook theorieën 
over de (mogelijke) betekenis van succesvolle voorbeeldfuncties voor bijvoorbeeld 
de positie van vrouwen en allochtonen. In de organisatieliteratuur komt men het 
rolmodel tegen in de bespreking van charismatisch leiderschap en inspirerende car-
rièremogelijkheden. In de sociaalpsychologische literatuur is natuurlijk de bekende 
sociale vergelijkingstheorie van Festinger en navolgers relevant in dit verband. Per-
sonen gaan zich vaak vergelijken met anderen die nastrevenswaardige eigenschap-
pen of vaardigheden bezitten en deze wil men dan zelf ook verwerven. Naar dit ver-
gelijken van personen met bepaalde rolmodellen is wel relatief veel onderzoek ge-
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daan. Maar het moge duidelijk zijn: Er zijn nog vele vragen op dit onderzoeksterrein 
niet of onvoldoende beantwoord. 
Desondanks krijgt het leren via rolmodellen in de onderwijskundige literatuur over 
morele vorming de nodige aandacht, zoals moge blijken uit de volgende twee voor-
beelden van Noddings en Fenstermacher c.q. Fallona. 
Nell Noddings beschrijft in het Handbook of Moral and Character Education (Nucci 
& Narvaez, 2008) vier componenten van een model voor moreel onderwijs. De eer-
ste component die door haar beschreven wordt is �‘modeling�’. Als we de jongeren 
willen leren om morele personen te zijn, moeten we moreel gedrag aan hen laten 
zien. Een tweede component is de �‘dialoog�’. Volgens Noddings is, gezien van uit het 
perspectief van �‘caring�’ dit de meest fundamentele component van moreel onder-
wijs. Een dialoog heeft een open einde en omvat een gezamenlijke zoektocht naar 
betekenis en begrip. De bereidheid om een dialoog aan te gaan is belangrijk voor het 
behouden van de persoonlijke relatie. De derde component is �‘oefening�’. We leren te 
zorgen door eerst verzorgd te worden, we observeren het zorgen door middel van 
modeling en we exploreren het morele leven door dialogen. Vervolgens hebben we 
de mogelijkheid nodig om het zorgen te oefenen. De vierde component is �‘bekrach-
tiging�’. Bekrachtiging betreft het bewust bevestigen van het moreel goede in de an-
der. Het is hiervoor van belang dat de leerkracht de leerling goed kent en de leer-
kracht moet het eigen ideaal niet als de enige �‘juiste�’ zien.  
 
Een andere onderwijskundige benadering van morele vorming die veel nadruk legt 
op het leren via de voorbeeldfunctie van de docent komt naar voren in het werk van 
Fenstermacher en Fallona dat bekend staat als het zogenaamde �‘Teacher Manner 
Project�’. De �‘manners�’ van een docent zijn de relatief stabiele disposities die een 
docent in zijn werk met de leerlingen inzet en die kenmerkend zijn voor de persoon-
lijke en professionele identiteit van de docent. In een breed opgezet onderzoekspro-
ject is nagegaan hoe docenten in de schoolklas al of niet bepaalde morele en intellec-
tuele deugden ten toon spreiden en wat zij doen om het morele gedrag van leerlingen 
te beïnvloeden. Catherine Fallona (2000) heeft in het kader van dit project onder-
zocht hoe �‘manners�’ zichtbaar gemaakt kunnen worden. Er worden behalve de 
�‘manners�’ ook nog twee andere relevante aspecten van het gedrag van de docent 
onderscheiden: namelijk methode en stijl. �‘Manners�’ hebben betrekking op die ei-
genschappen die het morele en intellectuele karakter van een docent onthullen. Fal-
lona (2000) gaat er in haar deelonderzoek vanuit dat in de �‘manners�’ van docenten 
de waarden naar voren komen die al door Aristoteles beschreven zijn zoals: moed, 
vriendelijkheid, humor, mildheid, gelukzaligheid, grootmoedigheid, eer, vrijgevig-
heid, gematigdheid, oprechtheid en gerechtigheid (Aristoteles, in Fallona, 2000). Uit 
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het onderzoek van Fallona (2000) blijkt dat er een aantal waarden goed te observe-
ren zijn, zoals vriendelijkheid, humor, moed, eer, mildheid, vrijgevigheid en geluk-
zaligheid. Het zichtbaar maken van de andere waarden vergt een hoge mate van in-
terpretatie. Het is volgens Fenstermacher en Fallona belangrijk dat docenten zich 
bewust zijn van de mogelijke invloed die �‘manners�’ hebben in de dagelijkse prak-
tijk. Tegelijkertijd is het observeren en beschrijven van �‘manners�’ erg complex en is 
er in dit proces sprake van interpretatie en dus subjectiviteit, zo blijkt uit het onder-
zoek van Fallona. 
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4 Vakmanschap en rolmodellen in het 
vakcollege 

De laatste jaren is er op de arbeidsmarkt een groot tekort ontstaan aan bepaalde ge-
kwalificeerde vakmensen. Zo is er ook sprake van een schaarste aan technische 
vakmensen. In vrijwel elke sector is er behoefte aan geschoold technisch personeel. 
Om dit probleem zoveel mogelijk op te lossen zijn de afgelopen tijd diverse voor-
stellen geformuleerd. Een aansprekelijk voorbeeld is de oprichting van het 
vakcollege. Via deze nieuwe schoolvorm wordt onder andere getracht om jongeren 
enthousiast te maken voor het werken in de techniek. Belangrijk daarbij is het om 
leerlingen goed te informeren over de mogelijkheden die zij hebben met een techni-
sche opleiding en ze duidelijk te maken dat er in het vakgebeid van de techniek een 
grote variatie aan werkmogelijkheden is. Dit is belangrijk omdat er ten aanzien van 
de techniekopleidingen, het werken in de techniek en de technische beroepen nogal 
wat vooroordelen en misverstanden bestaan. Er wordt vaak niet beseft dat het wer-
ken in de techniek meer omvat dan �‘werken in een overal en vieze handen krijgen�’ 
(Vakcollege, 2008a). 
De Commissie Arbeidsparticipatie (2008) wijst erop dat de meeste leerlingen, en 
vooral ouders, na het basisonderwijs kiezen voor algemeen vormend onderwijs om-
dat dit hoger wordt ingeschat. Wanneer deze keuze is gemaakt zullen die leerlingen 
niet meer in de techniek terecht komen. In dit verband is het ook belangrijk te wijzen 
op een aantal problemen met het reguliere vmbo, zoals Vinke (2008) doet. Ten eer-
ste is er sprake van een hoog uitvalpercentage van leerlingen op het vmbo en leer-
lingen die de overstap maken van het vmbo naar het mbo. Ten tweede blijken de 
voorkeuren en expertises van vmbo docenten en de lesmethodes in het vmbo onvol-
doende aan te sluiten bij de leerlingen en bij het ontwikkelen van vakmanschap. 
Tenslotte levert het vmbo nogal eens leerlingen af die in richtingen geschoold zijn 
waar het bedrijfsleven geen behoefte aan heeft. De verbinding tussen het onderwijs 
en de praktijk is onvoldoende. Er is in de samenleving veel behoefte aan goede 
vakmensen. Het is daarom belangrijk het vakmanschap te promoten, te ontwikkelen, 
te waarderen en te honoreren, aldus Vinke. 

Vakcollege 
Het vakcollege heeft als doel het op jonge leeftijd stimuleren van technisch talent en 
het effectief opleiden tot een gekwalificeerd vakman of vakvrouw in het bedrijfsle-
ven. Er is binnen deze opleiding veel aandacht voor beroepstrots, een respectvolle 
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relatie tussen leermeester en leerling en de verbintenis met het bedrijfsleven. De 
docenten in het vakcollege zetten zich in voor de herwaardering van het vakman-
schap en het verhogen van de instroom in technische beroepen. Andere doelstellin-
gen zijn het bevorderen van de samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsle-
ven, het opereren zowel op landelijk als regionaal niveau en het terugdringen van het 
aantal voortijdig schoolverlaters. Binnen het vakcollege gaat men er vanuit dat extra 
gemotiveerde leerlingen beter hun best doen, beter presteren en hierdoor beter op de 
toekomst zijn voorbereid. 
Het traject naar het gekwalificeerde vakmanschap via het vakcollege bestaat uit twee 
fasen. De eerste fase is de oriëntatiefase, deze beslaat de eerste drie leerjaren. In 
deze fase is er binnen het onderwijs naast algemene vorming extra aandacht voor 
techniek, technologie en vakmanschap. Er wordt vanuit kerndoelen en eindtermen 
onderwezen. De leerlingen gaan bezoeken brengen aan bedrijven en gaan samen-
werken met beroepsbeoefenaars. De tweede fase is de fase van de voorbereiding en 
kwalificering. Deze fase omvat leerjaar 4, 5 en eventueel 6. In deze fase lopen de 
leerlingen verschillende stages, hetgeen later de vorm krijgt van volledig werkend 
leren. Volledig werkend leren houdt in dat de leerling 32 uur per week in de praktijk 
werkt en daarnaast één dag per week zich richt op de theorie. De werkplek is de 
leeromgeving. Aan het eind van deze twee fasen verlaten de leerlingen het vakcolle-
ge en beschikken zij over een VMBO en een MBO (niveau 2 of 3) diploma (Vakcol-
lege, 2008a). Met deze diploma�’s op zak kunnen zij, goed voorbereid, als vakman of 
vakvrouw aan de slag.  
In het schooljaar 2008-2009 zijn er 13 vakcolleges van start gegaan met ruim 500 
leerlingen. In 2009-2010 is het aantal vakcolleges meer dan verdubbeld. In dit cur-
susjaar zijn er 32 vakcolleges operationeel met in totaal ruim 1500 leerlingen. De 
verwachting was dat er in 2010 ruim 60 vakcolleges zijn. De eerste ervaringen met 
het vakcollege zijn positief, leerlingen presteren beter op alle gebieden en zijn gemo-
tiveerd, docenten zijn enthousiast en bedrijven doen graag mee. Tevens wordt ge-
constateerd dat ouders erg betrokken zijn.  

Uitgangspunten en kenmerken 
Met de invoering van het vakcollege wordt beoogt het technisch onderwijs aantrek-
kelijker te maken. Dat is nodig vanwege de eenzijdige en negatieve beeldvorming 
zoals hierboven besproken. In het huidige onderwijs is er vaak sprake van een nega-
tieve selectie. Men kiest na het basisonderwijs voor een bepaald type vervolgonder-
wijs op basis van de uitslag van de Citotoets. Daarbij is sprake van een afvalrace: 
Kunnen leerlingen op basis van die uitslag niet naar het havo, dan gaan ze maar naar 
het vmbo. Men gaat uit van wat een leerling niet kan. Op het vakcollege wil men dit 
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proces ombuigen en wil men leerlingen stimuleren tot een positieve keuze. Leerlin-
gen gaan naar het vakcollege omdat ze daar zin in hebben. �“Kinderen die praktisch 
kunnen leren komen nu eindelijk ook uit de verf�” zegt Bennaars (in Vakcollege, 
2008b). 
Een ander belangrijk aspect van het vakcollege is dat men tracht door bepaalde 
maatregelen de uitval van leerlingen uit het onderwijs te verminderen. Men doet dit 
door het aantrekkelijker en leuker maken van het onderwijs, maar ook door het vm-
bo en het mbo direct in een traject te laten aansluiten aan elkaar. Het beruchte gat 
tussen vmbo en mbo verdwijnt binnen het vakcollege. Momenteel is het zo dat in de 
lagere niveaus van het middelbaar techniekonderwijs ongeveer 40 procent van de 
leerlingen uitvalt. Dit heeft onder andere te maken met de (moeizame) overstap van 
het vmbo naar het mbo. Deze overstap is binnen het vakcollege niet nodig, aange-
zien het vakcollege zowel vier jaar vmbo als twee jaar mbo (niveau 2 en 3) beslaat. 
Het is voor leerlingen ook plezierig dat ze niet naar een andere school hoeven. Mike 
(in Vakcollege, 2008b) een leerling van het vakcollege, zegt hier het volgende over: 
�“Best fijn om zes jaar op dezelfde school te mogen blijven, want dan ken je iedereen 
goed en hoef je niet opnieuw te beginnen�”. De vakcolleges zorgen voor de controle, 
bieden een (relatief) veilige omgeving en zorgen voor de leerwerkbedrijven. Dit 
laatste is tevens een belangrijk punt, immers binnen het reguliere mbo vallen veel 
leerlingen uit wanneer ze geen leerwerkbedrijf kunnen vinden. 
Hoe breed een opleiding binnen het vakcollege is kan bepaald worden door de leer-
ling zelf. Er wordt binnen het vakcollege uitgegaan van maatwerk voor leerlingen. 
Wanneer een leerling goed weet wat hij/zij wil, kan de opleiding aangepast worden 
aan de richting die de leerling op wil, dus �‘smaller�’ gemaakt worden. Weet een leer-
ling nog niet goed wat hij/zij in de toekomst wil gaan doen, dan kan de leerling nog 
wat langer experimenteren. 
Het vakcollege beoogt technisch talent al jong te stimuleren en hen via een excellen-
te leergang effectief op te leiden voor een baan als gekwalificeerd vakman of vak-
vrouw in het bedrijfsleven. Zoals hierboven vermeld is er een grote behoefte aan 
goede (technische) vakmensen. Dit blijkt tevens uit de volgende uitspraak van Jaco 
Gulman: �“Het is heel goed dat vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd. 
Met name zien wij een beperkt aanbod van leerlingen in logistieke opleidingen. Ze-
ker in de toekomst, mede door de vergrijzing, is daar een enorme behoefte aan.�” (in 
Vakcollege, 2008a). 
Bij het vakcollege tracht men tevens de verbinding tussen de praktijk en het onder-
wijs beter te maken en als netwerkschool een nauwe samenwerking met het bedrijfs-
leven te realiseren. Het vakcollege is voor het opleiden van leerlingen immers af-
hankelijk van aangesloten leerbedrijven. Samen met bedrijven geeft het vakcollege 
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vorm aan het praktijkleren van de leerlingen. Er zijn voor bedrijven ook mogelijk-
heden om mee te denken in de (landelijke) ontwikkeling van het leerplan, leermid-
delen en invulling van stages en leerwerkbanen. Dit zijn ontwikkelbedrijven die een 
actievere rol hebben binnen de organisatie van het vakcollege. Hal-Schepers (in 
Vakcollege, 2008a) zegt hier het volgende over: �“Het onderwijs richt zich naar het 
bedrijfsleven en werkgevers presenteren zich aan het onderwijs. Het resultaat: een 
technische opleiding die leerlingen van het eerste tot het laatste jaar boeit.�” 

Vakmanschap 
Een belangrijk onderdeel van het concept van het vakcollege is de voorbereiding op 
het vakmanschap. Door de nadruk te leggen op de herwaardering van het ambacht 
en het positief waarderen van de beroepsbeoefenaar kan bijgedragen worden aan het 
gevoel van eigenwaarde dat erg belangrijk is in de identiteitsontwikkeling van de 
leerlingen. 
Het stimuleren van vakmanschap houdt meer in dan bekwaam zijn in het vak dat 
men uitoefent. Natuurlijk impliceert de notie van vakmanschap dat men een goede 
vakspecialist is. Maar vakmanschap betekent ook iets extra�’s. Het gaat niet louter 
om de bundel van vakkennis en vaardigheden die de vakspecialist kenmerken. Er is 
bij vakmanschap ook sprake van: �‘Beroepstrots. Een ongekende kracht�’, zoals de 
titel van het recentelijk verschenen boek van T. Jansen en anderen luidt (T. Jan-
sen,e.a., 2009). Evenals het woord �‘rolmodel�’ is ook het woord �‘vakmanschap�’ een 
even attractieve en veelgebruikte, als ook weinig gedefinieerde en bij nadere analyse 
vrij onduidelijke term. Toch geeft het zojuist genoemde boek toch wel een aantal 
duidelijke aanknopingspunten om na te denken over het begrip vakmanschap. Het-
zelfde geldt voor het eerder verschenen boek over dezelfde problematiek met als 
titel: �‘Beroepszeer. Waarom Nederland niet goed werkt�’ (van den Brink, e.a., 2005). 
De meerwaarde van het vakmanschap is gelegen in een aantal specifieke extrakwali-
ficaties van de vakman, zoals de beroepstrots, de bevlogenheid, de helikoptervisie 
op het vak, de betrokkenheid op het vak en de collega�’s, de aandacht voor de verdere 
ontwikkeling van zichzelf en van het vak, de gerichtheid op de sociale aspecten van 
het beroep en de oriëntatie op de ethische aspecten van de beroepsuitoefening. Op 
een erg inspirerende wijze wordt het begrip vakmanschap overigens ook in een 
breed historisch-maatschappelijk kader geanalyseerd door Richard Sennett (2009). 
Sennett gaat ervan uit dat in de tegenwoordige tijd het werk dat verricht wordt door 
de grote massa van de vele werkenden eigenlijk op zo�’n wijze uitgevoerd wordt dat 
het ten koste is gegaan van onze zelfwaardering of zelfachting. Dit ondanks het feit 
dat al dat werk onze welvaart genereert. Dat gebeurt immers niet alleen maar door 
de kleine top bovenin de arbeidspiramide, zoals tegenwoordig in de publieke opinie 
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vaak gesuggereerd wordt. Sennett is van mening dat door �‘het Fordisme�’ de ar-
beidswereld als het ware �‘vijandig�’ is geworden ten aanzien van het fenomeen 
�‘vakmanschap�’. Door -wat wij zouden noemen de rationalisering en bureaucratise-
ring van de materiële en immateriële productieprocessen- worden werknemers met 
betrekking tot hun vakmanschap ondergewaardeerd. Vakmanschap wordt door 
Richard Sennett heel kenmerkend omschreven als: �“the desire to do a job well for 
its own sake�”. Daarvoor heb je niet alleen concrete expertise of vakkennis nodig. 
Nee, het gaat om meer. �‘Craftsmanship�’ is volgens hem een kwestie van het combi-
neren van �‘skill, commitment and jugment�’. Vakmanschap is georiënteerd op het 
samengaan van hoofd en handen, van mens en machine. In zijn woorden: �“Skill not 
talent makes a crafsman�”. Vakmanschap betekent dat men engagement heeft met het 
vak dat men uitoefent, dat men trots is op het eigen vak en dat men met eigen han-
den werkt. Het houdt ook in dat men aandacht heeft voor ethische aspecten van het 
vak en dat men de deugden die ten grondslag liggen aan de goede beroepsuitoefe-
ning hoog in het vaandel heeft. Gezag en kennis, gehoorzaamheid en leren, herha-
ling en vaardigheid behoren tot het pakket aan deugden dat tot de kern van vakman-
schap behoort. Het zijn hele normale dingen die behoren tot de beroepen die zich 
bezighouden met het maken van fysieke materialen, toepassingen en producten. 
Vakmanschap is dus niet iets wat opnieuw uitgevonden hoeft te worden, maar het is 
wel iets wat herkend, erkend en gewaardeerd moet worden. In de uiteenzettingen 
van Sennett behoort vakmanschap tot de categorie van �‘sociaal kapitaal�’. Men ver-
werft dit kapitaal door sociale interactie. Het is kennis die ontstaat in de sociale 
praktijk, maar die daarvan ook moeilijk te ontkoppelen is. Het is praktijkkennis in 
dezelfde trant als mensen door ervaring en voorbeelden, praktijkkennis hebben ver-
worven van goede manieren of van het goed kunnen samenwerken met anderen. 
Deze kennis, dit soort van sociaal kapitaal dat een individu verwerft, gebeurt vaak 
via �‘impliciet en informeel leren�’ (wellicht via een rolmodel). Het is geen vorm van 
expliciete kennis die geleerd wordt. Het is meer een vorm van het leren van �‘tacid 
knowledge�’ zoals Polanyi die beschreven heeft. In de visie van Sennett kan bijna 
iedereen een goed vakman worden, maar er is wel �‘an obsessive energy�’ nodig om 
echt goed werk af te leveren. Opmerkelijk is ook dat Sennett van mening is dat �‘het 
leren om een goed stuk werk af te leveren�’ ook mensen in staat stelt om zichzelf 
richting te geven en dus goede burgers te worden. In het proces waarin we concrete 
dingen maken, leren we eigenlijk een hele hoop dingen over onszelf, zo is zijn ge-
dachtegang. Als mensen gestimuleerd worden tot goed vakmanschap dan worden zij 
ook gestimuleerd om goede burgers te worden. Vakmanschap, zo luidt een deel van 
zijn boodschap, is vitaal voor het fysieke, mentale en maatschappelijke welzijn van 
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mensen. Als mensen trots zijn op wat zij in hun werk gepresteerd hebben, dan stemt 
hen dat ook in ethisch opzicht tevreden. 
 
Het begrip vakmanschap zoals zo overdadig en impressionistisch weergegeven in 
het inspirerende boek van de socioloog Richard Sennett sluit zeer nauw aan bij het 
begrip arbeidsidentiteit zoals dat in Nederland naar voren gebracht is door Frans 
Meijers. Deze laatste definieert arbeidsidentiteit als �“een structuur of netwerk van 
betekenissen waarin het individu bewust de eigen motivatie, interesses en capacitei-
ten verbindt met acceptabele werkrollen�” (1995, p.193). 
In deze benadering gaat het om de wijze waarop leerlingen benaderd en beter bege-
leid moeten worden bij het vormgeven aan hun studieloopbaan. 
 De specifieke vormgeving van het vakcollege kan in principe een aantal van de veel 
voorkomende problemen van de betreffende jongeren met beleid aanpakken. De 
problemen zijn bekend: heel veel leerlingen zijn weinig gemotiveerd en bovendien 
zijn er enorm veel �‘dropouts�’. In de ogen van veel betrokkenen is er sprake van een 
geringe efficiëntie en effectiviteit van de leerprocessen: veel van alle door de oplei-
ding overgedragen theorie wordt door de studenten daadwerkelijk gebruikt in de 
praktijk Dit transferprobleem wordt voor een deel veroorzaakt door het feit dat leer-
lingen geen stabiele beroepswens hebben en daardoor niet in staat zijn heldere leer-
vragen te formuleren en daarbij een motivatieprobleem hebben. In dit verband wordt 
sterk de nadruk gelegd op de noodzaak van zelfsturing. Daarbij gaat het, zoals ook 
de commissie Boekhoud en de daarna vigerende commissies van den Boer en ande-
ren om de leerlingen stap voor stap te begeleiden in een constructief leerproces niet 
alleen voor wat betreft de groeiende sociaal-emotionele problematiek maar ook in de 
vorm van leer- en loopbaanbegeleiding.  
Op basis van de theoretische exercities over de pedagogische en vakmatige voor-
beeldfunctie van de docent, het onderzoek naar de voorbeeldfunctie zoals geobser-
veerd door de leerling, het onderwijsdoel en concept van vakmanschap en de nood-
zaak van de ontwikkeling van een arbeidsidentiteit, is op theoretisch niveau een sa-
menvattend overzicht ontstaan dat als basis kan dienen voor de nader operationalise-
ring van de onderzoeksvraag. 
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Op doelstellingen niveau kan samenvattend geconcludeerd worden dat in het be-
roepsprofiel van de abituriënten van het vakcollege diverse competenties van belang 
zijn: 
1) Technisch-instrumentele competenties 
2) Sociaalcommunicatieve competenties/ sociaal leren 
3) Gevoel van eigenwaarde/psychologisch welbevinden 
4) Herwaardering van het ambacht/zichzelf positief waarderen 
 
In onderzoek van Veugelers (in Wald, 2000) worden vier clusters van doelstellingen 
voor waardenvormend onderwijs beschreven: strategisch handelen, conformiteit, 
sociaal gevoel en persoonlijkheidsontwikkeling. Strategisch handelen staat voor het 
op een actieve, zorgvuldige en weloverwogen manier over waarden en normen te 
denken en te handelen. Conformiteit staat voor gehoorzaamheid. Onder sociaal ge-
voel wordt het betrokken zijn bij en rekening houden met anderen verstaan. Per-
soonlijkheidsontwikkeling gaat over persoonlijke gevoelens reguleren en beheersen. 
 De pedagogische opdracht verschilt tussen schooltypen, schoolvakken en 
docenten (Veugelers, in Wald, 2000). Zo richten docenten van het algemeen voort-
gezet onderwijs zich op de plaats van arbeid in de maatschappij en de betekenis die 
arbeid kan hebben voor de leerling zelf. Docenten uit het beroepsonderwijs richten 
zich op het voorbereiden van leerlingen op het functioneren in een arbeidssituatie. 
In een onderzoek onder tweedeklassers werden de belangrijkste eigenschappen van 
de �‘ideale�’ leraar beschreven. Deze eigenschappen zijn: respectvol zijn naar leerlin-
gen, integriteit, betrokkenheid, veel en goed uitleggen, orde houdend en oog hebben 
voor de individuele leerlingen (Veugelers, in Wald, 2000). 
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5 Opzet en uitvoering onderzoek Rolmodel 
Vakmanschap 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de wijze waarop het onderzoek uitgevoerd 
is. Gestart wordt met de uitgangsvraag van de aanvrager, De Werkmaatschappij Het 
Vakcollege en de verschillende onderzoeksvragen die daarvan afgeleid zijn. Daarna 
wordt ingegaan op de verschillende onderzoekstappen en wordt een lijst van onder-
zoeksvariabelen gepresenteerd. 

Vraag van de aanvrager: 
De uitgangsvraag van de aanvrager van dit onderzoek luidt als volgt: Welke peda-
gogische kwaliteiten moeten docenten bezitten of verwerven om als Rolmodel 
Vakmanschap te kunnen functioneren voor de leerlingen van het vakcollege? 

Onderzoeksvragen: 
Op basis van de uitgangsvraag zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 
1) Welke opvattingen hebben docenten over hun rolmodel zijn? 
2) Hoe denken docenten een voorbeeld te zijn voor leerlingen? 
3) Welke verwachtingen hebben docenten over de effecten van rolmodelgedrag? 
4) Welke belemmeringen ervaren docenten bij het in praktijk brengen van model-

gedrag? 
 
Bij vraag 1 is er aandacht voor de opvatting van docenten over het zijn van een rol-
model. Vraag 2 is een meer operationaliserende vraag naar hoe docenten een voor-
beeld denken te zijn voor leerlingen. Bij vraag 3 worden de verwachtingen van do-
centen over de effecten van rolmodelgedrag in kaart gebracht. Vraag 4 richt zich op 
de belemmeringen die docenten ervaren bij het in de praktijk brengen van modelge-
drag. 

Onderzoekstappen 
Om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden zijn de volgende onderzoeksacti-
viteiten uitgevoerd: 
 
- Literatuurstudie naar de pedagogische voorbeeldfunctie van de docent en het 

zijn van een rolmodel voor leerlingen. 
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- Verdiepende studie naar een aantal voor het onderzoek relevante aspecten van 
het Vakcollege. 

- Inventarisatie van wetenschappelijk onderzoek naar de werking, effectiviteit en 
efficiency van de modeling functie en naar de daarop van invloed zijnde facto-
ren. 

- Door middel van telefonische interviews is getracht een eerste verkennend in-
zicht te krijgen in de praktijkwaarde van een aantal voorlopige inzichten op ba-
sis van de literatuurstudies. 

- Via een tweetal verkennende pilot studies zijn docenten van twee verschillende 
Vakcolleges bevraagd over wat zij onder een pedagogische voorbeeldfunctie 
verstaan en hoe zij hier tegenaan kijken. 

- In de pilotstudies is daarnaast via gesprekken met leerlingen nagaan hoe zij de 
docent als voorbeeld ervaren. 

- Op basis van de serie voorgaande onderzoeksstappen is vervolgens een vragen-
lijst geconstrueerd aan de hand van een nadere operationalisering van de varia-
belen van de onderzoeksvragen. 

- In de onderzoeksopzet gekozen is voor een combinatie van kwantitatief en kwa-
litatief onderzoek. Door deze �‘mixed research�’ aanpak is het mogelijk om een 
rijker beeld te krijgen van de onderzoeksproblematiek en een toegespitster en 
uitvoeriger antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen. 

- De vragenlijst die volgens de �‘mixed research�’ benadering is geconstrueerd aan 
de hand van een beperkt aantal vragen. Het betreft zowel een aantal gesloten als 
open vragen. 

- De vragen zijn ingevuld door verschillende typen docenten en zijn gericht op de 
beleving en ervaringen van docenten met betrekking tot de pedagogische voor-
beeldfunctie. 

- Tijdens individuele gesprekken met docenten is onder andere tijdens de eerder 
genoemde conferentie van docenten van de vakcolleges nagegaan wat hun eer-
ste reactie is op dit onderzoek naar de pedagogische voorbeeldfunctie van do-
centen. 

 
Voorafgaand aan het eigenlijke onderzoek zijn zoals gesteld enige theoretische ver-
kenningen en pilot studies gehouden. In de pilot studies is onder andere nagegaan 
hoe bepaalde docenten �‘het zijn van een rolmodel voor de leerlingen�’ eigenlijk zien. 
Tevens is hen gevraagd op welke wijze en in welke mate zij een voorbeeld denken te 
zijn voor leerlingen. Een ander aspect waaraan in deze fase aandacht is besteed be-
treft het effect dat het rolmodelgedrag volgens de docenten heeft. Tenslotte is de 
schijnwerper gericht op de belemmeringen die docenten ervaren bij het in de prak-
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tijk brengen van het modelgedrag. De leerlingeninterviews waren gericht op de per-
sonen die voorbeelden zijn voor de leerlingen en in hoeverre docenten een voorbeeld 
(kunnen) zijn. Tevens werden normen en waarden besproken en in hoeverre de leer-
lingen van mening zijn dat de docent hen normen en waarden moet aanleren. 
 
Uitgaande van de onderzoeksvragen die in dit onderzoek centraal staan, zijn de vol-
gende onderzoeksvariabelen geformuleerd: 

Lijst van Variabelen: 
- De aard en inhoud van de pedagogische voorbeeldfunctie 
- De uitingsvormen van de pedagogische voorbeeldfunctie 
- Het vaststellen van de effecten van de pedagogische voorbeeldfunctie 
- Voorbeelden van de pedagogische voorbeeldfunctie 
 
- Vroegere docenten met een pedagogische voorbeeldfunctie 
- Invloed van dergelijke docenten op de eigen ontwikkeling 
- Expliciteren van een negatief rolmodel op de school van vroeger  
 
- Veranderingen in de modelfunctie van docenten in de loop der tijd 
- Voorbeelden van deze veranderingen 
- Evaluatie van deze veranderingen door docent 
 
- Houding ten opzichte van voorbeeldfunctie 
- Noodzaak van een voorbeeldfunctie 
- Belang van een voorbeeld te zijn  
- Onderkennen van positieve en negatieve voorbeeldfuncties 
 
- Bewustzijn van het uitdragen van een voorbeeldfunctie 
- Onbewust uitoefenen van morele voorbeeldfunctie 
- Morele moed nodig voor voorbeeldfunctie 
- Competenties voor uitdragen voorbeeldfunctie 
- Belang van relatie leerkracht-leerling 
- Invloed van eigen voorbeeldfunctie op leerlingen en collega�’s 
 
- Eventuele voorbeeldfunctie van collega�’s 
- Verschillen wat dit betreft bij uiteenlopende vakken 
- Voorbeeldfunctie van de schoolleiding 
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De vragenlijsten zijn in de maand april van 2010 door 92 docenten van het vakcolle-
ge ingevuld. Bij de verzameling van gegevens in het onderzoek is rekening gehou-
den met verschillen tussen mannen en vrouwen, de leeftijd en ervaring van de on-
dervraagde docenten, aan welke klassen zij lesgeven en of zij techniekdocent zijn of 
een ander vak geven.  
Zoals vermeld is bij de uitvoering van dit onderzoek gekozen voor een zogenaamde 
�“mixed methodology�’ bestaande uit een combinatie van open en gesloten vragen in 
de schriftelijke vragenlijst die aan een groot aantal docenten van de betreffende vak-
colleges is voorgelegd. Voorafgaand aan deze vragenlijstbenadering van docenten 
hebben, zoals vermeld, enige pilotstudies plaatsgevonden. Dit is gebeurt in de vorm 
van telefonische interviews en gespreksrondes met docenten en leerlingen. Daar-
naast is ook een uitvoerige internet-scan uitgevoerd, niet alleen betreffende de aard, 
opgaven en ontwikkelingen van het vakcollege, maar ook betreffende het aspect van 
de rehabilitatie van het fenomeen �‘vakmanschap�’. In de wetenschappelijke litera-
tuurstudie voor dit onderzoek uitgevoerd is, is de aandacht gericht op datgene wat 
theoretisch en empirisch bekend is over de voorbeeldfunctie van docenten, over het 
fenomeen vakmanschap, over de psychologie van het leren via voorbeelden en ob-
servaties en over de wijzen waarop daarvan gebruik gemaakt wordt in de educatieve 
praktijk. In het voorgaande deel van dit rapport is daarover reeds verslag gedaan. 
Tevens is in dit hoofdstuk ingegaan op de wijze waarop de uitgevoerde praktijkge-
richte en wetenschappelijke exploratie van de voorbeeldfunctie van de docent tot 
uiting is gekomen in de vragen die voorgelegd zijn aan de betrokken docenten. 
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6 Resultaten onderzoek Rolmodel 
Vakmanschap 

In dit hoofdstuk wordt gerapporteerd over de resultaten van de vragenlijsten. Via 
vragenlijsten is, zoals vermeld, informatie verzameld over de manier waarop docen-
ten van het vakcollege de pedagogische voorbeeldfunctie naar leerlingen uitdragen, 
wat hun opvattingen hier over zijn en hoe zij dit ervaren. 
De vragenlijsten zijn, zoals reeds weergegeven, in de maand april van 2010 door 92 
docenten van het vakcollege ingevuld. Van de docenten die de vragenlijst hebben 
ingevuld zijn van 86 docenten achtergrondgegevens bekend. Deze groep docenten 
bestaat uit 65 mannen en 21 vrouwen. De gemiddelde leeftijd van deze docenten is 
bijna 46 jaar en gemiddeld zijn ze bijna 17 jaar werkzaam in het onderwijs. Van de 
docenten geven 35 docenten uitsluitend les aan de onderbouw en 24 docenten uit-
sluitend aan de bovenbouw. De overige 27 docenten geven aan zowel de onderbouw 
als de bovenbouw les. Aangezien het om het vakcollege gaat, is het al dan niet doce-
ren van techniek meegenomen. Er zijn 35 docenten die technieklessen geven en 49 
docenten houden zich bezig met andere onderwijsactiviteiten. In bijlage twee van dit 
onderzoeksrapport wordt een tabel met de gegevens van de gesloten vragen uit de 
vragenlijst weergegeven. 

De aard van de voorbeeldfunctie van de docent 
De docenten die aan dit onderzoek deel hebben genomen zijn van mening dat ze een 
voorbeeld zijn voor leerlingen. Docenten die werkzaam zijn in de bovenbouw zijn 
hier nog meer van overtuigd dan docenten in de onderbouw. Het merendeel van alle 
onderzochte docenten (90.2%) denkt de houding van leerlingen ook te kunnen ver-
anderen. Ze willen een voorbeeld zijn voor leerlingen, vinden het belangrijk om een 
voorbeeld te zijn en zien dit ook als de taak van een docent. De ondervraagde docen-
ten zijn van mening dat de leerlingen een pedagogisch voorbeeld van de docent no-
dig hebben. Een groot deel van de leerkrachten (84.8%) is van mening dat leerlingen 
ook graag willen dat de docent als voorbeeld fungeert. Moet een docent altijd het 
goede voorbeeld geven? De meeste docenten (87%) vinden van wel. Zo vinden alle 
techniekdocenten dat dit moet gebeuren. Alle docenten in de bovenbouw (op één na) 
zijn het hiermee eens. In de onderbouw is men meer verdeeld hierover. Hetzelfde 
geldt voor de docenten die geen techniek geven. 
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Rolmodellen zijn personen waarvan men een aantal eigenschappen wil verwerven. 
Daarom is het van belang om in dit onderzoek ook met name te kijken naar de per-
soonlijkheid van de docent. Een rolmodel is iemand waar je iets van kunt leren. 
Leerlingen kunnen iemands gedrag gaan imiteren wanneer zij geïnspireerd worden 
door diens persoonlijkheid. In dit onderzoek is gevraagd aan docenten van het vak-
college of zij een illustratie konden geven van een situatie waarin zij een voorbeeld 
zijn naar een groep leerlingen toe. Soms maakt het nogal verschil of je als docent 
leerlingen individueel of als groep aanspreekt: �‘Bij bijzondere gebeurtenissen in een 
groep kan de impact groot zijn. Zeker wanneer je dat centraal, als groep naar el-
kaar toe wil laten uitspreken en je de leerlingen als het ware wil dwingen om goed 
naar elkaar te luisteren. Op deze manier is het mogelijk om leerlingen positieve ge-
beurtenissen te laten delen. Daarnaast moet je natuurlijk leerlingen waarmogelijk 
individueel positief ondersteunen�’. Docenten hebben duidelijke ideeën over hoe zij 
een voorbeeld kunnen zijn niet alleen voor individuele leerlingen , maar ook voor 
groepen van leerlingen, zoals moge blijken uit de volgende �‘collage�’ van verzamelde 
uitspraken: �‘Als je enthousiast bent over de dingen die je ze wilt aanleren, slaat de 
vonk vaak over naar de groep. Met bijvoorbeeld humor bereik je vaak veel meer dan 
wanneer je alleen maar zakelijk of misschien zelfs afstandelijk bent�’; �‘je moet op-
rechte interesse tonen en eventuele problemen helpen op te lossen, maar tegelijker-
tijd ook duidelijk zijn en structuur bieden voor de leerling(en)�’; �‘Je moet trots zijn 
op de leerlingen als een groepsopdracht gelukt is en dat ook laten blijken met �‘vette 
complimenten�’; �‘belangrijk is om een continue interesse te hebben naar het welbe-
vinden van de leerling, dag in, dag uit (�‘Hoe was je weekend?�”). Het is belangrijk 
om de leerling te kennen en hem of haar bijvoorbeeld de vraag te kunnen stellen: 
Hoe is het met de operatie van je vader?�’. Ook op een iets anders gericht attitudinaal 
niveau kan een docent nadrukkelijk een voorbeeldfunctie vervullen naar de leerlin-
gen toe. Illustratief is de volgende opmerking van een vrouwelijke docent uit het 
kwalitatieve onderzoeksdeel: �‘Ook al zijn het in het technisch-gerichte vakcollege 
allemaal mannen, toch heb ik de klas wel eens met gevoel aangepakt, wanneer het 
niet lekker liep en ik me niet prettig voelde en toen heb ik dat duidelijk uitgesproken. 
Sommigen vonden dat wat onwennig, maar als groep pakten ze dat toch over het 
algemeen goed op�’. 
 
Bijna alle docenten (94.6%) geven in de vragenlijst aan van mening te zijn dat hun 
kijk op het leven daadwerkelijk doorwerkt in hun werk: �‘Ik heb een hekel aan rom-
mel en het niet nakomen van afspraken. Ik tolereer geen vloekgedrag�’. Bijna alle 
docenten (96.7%) geven aan dat ze hun persoonlijke waarden door laten werken in 
het contact met leerlingen. Driekwart van de docenten (76.1%) laat zijn persoonlijke 
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waarden opzettelijk blijken: �‘Dat gebeurt bijvoorbeeld door aan het begin van het 
schooljaar mijn normen en waarden te vertellen en ze te laten zien in mijn lessen, 
om vervolgens te constateren dat de leerlingen mijn (lesgeef) stijl overnemen als ze 
zelf iets moeten voordoen aan elkaar of als ze iets moeten vertellen aan elkaar�’. De 
waarden die in de leerstof zitten worden door ruim de helft (59.8%) van de docenten 
vaak besproken. Een kwart van de docenten (22.8%) heeft op deze vraag geen ant-
woord gegeven. Voor een derde docenten (33.7%) is de levensbeschouwing belang-
rijk voor het functioneren op het werk, maar bijna twee derde van de docenten 
(60.9%) geeft aan dit niet belangrijk te vinden. Het zijn vooral de docenten die reeds 
langer werkzaam zijn in het onderwijs die vinden dat geloof of levensbeschouwing 
belangrijk is voor het functioneren in hun werk. In de voorgaande hoofdstukken is 
meerdere malen gewezen op het feit dat docenten zowel een positieve als een nega-
tieve voorbeeldfunctie kunnen vervullen. Als voorbeelden van een negatief pedago-
gisch voorbeeld noemen de ondervraagde docenten in het kwalitatieve onderzoeks-
deel met de �‘open�’ vragen: �’leerlingen cynisch en koud benaderen�’; �‘chagrijnig 
zijn�’; �‘een leerling niet �‘zien�’ of �‘vergeten�’; �‘niet kunnen zien en genieten van de 
sprongen die leerlingen maken�’; �‘leerlingen voor schut zetten�’; �‘dingen doen die 
leerlingen ook niet mogen doen, zoals eten in de klas�’; geen aandacht hebben voor 
leerlingen die zich onveilig voelen�’; alleen maar aandacht te hebben voor wat slecht 
is of voor dingen die niet goed gaan�’. 
 
Een voorbeeldfunctie kan uitgedragen worden door de manier waarop er op het ge-
drag van leerlingen gereageerd wordt. Bijna driekwart (72.8%) van de docenten zegt 
regelmatig de les stil te leggen om in te gaan om het gedrag van leerlingen. Vooral 
de docenten in de onderbouw onderstrepen dit. Opmerkelijk is dat de techniek do-
centen minder geneigd zijn om dit te doen dan de docenten van andere vakken. In de 
bovenbouw lijkt dit minder te gebeuren. Bijna alle onderzochte docenten (91.3%) 
reageren (bijna) altijd op situaties die niet door de beugel kunnen. Maar moeten do-
centen leerlingen wel de les lezen over waarden en normen? Het merendeel van de 
docenten (80.4%) is van mening dat docenten dit wel moeten doen. Volgens een 
groot deel van de docenten (72.8%) moet door docenten vaker met leerlingen over 
waarden, normen en hun gedrag worden gesproken. Vooral de docenten in de bo-
venbouw zijn het hiermee eens, docenten in de onderbouw vinden dit iets minder 
belangrijk. Wat betreft het terecht wijzen van leerlingen vindt ruim de helft (63.0%) 
van de docenten dat docenten dit vaker moeten doen. Het zijn vooral de docenten 
van de niet technische vakken die significant vinden dat dit niet hoeft te gebeuren. In 
de vragenlijst zijn een aantal aspecten van het uitdragen van een pedagogische voor-
beeldfunctie verwerkt, zoals vragen over de morele moed die daarvoor nodig is en 
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over het zijn van een positief en een negatief voorbeeld en ook over de interessante 
kwestie van het al of niet bewust uitdragen of willen uitdragen van een pedagogi-
sche voorbeeldfunctie. Wat betreft de morele moed is de helft van de docenten 
(44.6%) van mening dat dit in zekere mate nodig is voor het uitdragen van een voor-
beeldfunctie. De andere helft (52.2%) vindt dat er geen lef of moed voor nodig is om 
een voorbeeld te zijn. Ruim de helft (59.8%) van de docenten vindt dat er geen mo-
rele moed voor nodig is om als docent voor je waarden uit te komen. De helft van de 
docenten (53.3%) geeft te kennen graag met anderen discussies over morele waar-
den aan te gaan. Een derde is van mening dat morele moed daar wel voor nodig is. 
Een docent wijst in het kwalitatieve onderzoeksdeel op het feit dat sommige docen-
ten: �’juist niet reageren op ongewenst gedrag omdat ze bang zijn�’. Een andere do-
cent wijst op de reactievorm waarbij sommige docenten �‘gesignaleerde (sociale of 
morele) problemen niet serieus nemen�’. Techniekdocenten geven in verhouding va-
ker aan niet graag met andere mensen discussies over morele waarden aan te gaan. 
Alle docenten vinden het belangrijk dat een docent zich er bewust van is dat hij/zij 
een voorbeeld is voor leerlingen. Het merendeel (83.7%) zegt zich er vaak bewust 
van te zijn dat hij/zij een rolmodel is voor leerlingen. Zij vinden echter wel dat deze 
voorbeeldfunctie onbewust uitgedragen moet worden. Tevens vinden ze allemaal 
(96.7%) dat docenten ervoor moeten zorgen dat leerlingen ook naar andere stand-
punten leren luisteren. 
 
Een groot deel (88.0%) van de docenten geeft aan nog iemand te kennen van vroeger 
die een voorbeeld voor hem/haar is geweest. Bijna driekwart (72.8%) van de docen-
ten zegt een docent te kennen die vroeger een negatief voorbeeld is geweest. De 
vaak genoemde eigenschappen van een negatief voorbeeld zijn: afspraken niet na-
komen, ongestructureerd zijn, geen plezier uitstralen in het werk, geen respect tonen 
voor leerlingen, onvoldoende tijd hebben, problemen niet serieus nemen en leerlin-
gen negatief benaderen. Eigenschappen die vaak genoemd worden bij de vraag een 
voorbeeld te noemen van iemand die een positief voorbeeld is, worden hieronder 
nader aangegeven. 
De persoonlijke waarden van een docent kunnen op verschillende manieren door-
werken in het contact met leerlingen: �‘Normen en waarden draag je mee, dus ook in 
je werk�’. De docenten geven aan dat ze dit doen door te luisteren, elkaar uit te laten 
praten, rekening houden met elkaar, respectvolle houding tonen naar de leerlingen 
toe, leerling opnieuw kansen geven, eerlijk zijn, je mening leren veranderen, elkaar 
serieus nemen en leerlingen aanspreken op ongewenst gedrag. De docenten hebben 
aangegeven wat zij belangrijk vinden om de leerlingen mee te geven. Er zijn een 
aantal aspecten die veelvuldig in de antwoorden terugkwamen. Zo vinden ze het 
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belangrijk om de leerling eigenwaarde, zelfstandigheid, eerlijkheid, zelfvertrouwen, 
positieve instelling, trots, verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen mee te 
geven. Opvallende en vaak ook erg leerzame aspecten die in de beantwoording van 
de zogenaamde kwalitatieve �‘open�’ vragen naar voren kwamen, zijn onder meer de 
volgende: �‘leerlingen altijd serieus nemen; leerlingen inzicht geven in eigen gedrag; 
iedereen zien en waarderen; openlijk gevoelens bespreken; toewijding geven en dat 
ook van hen willen verwachten; altijd rustig blijven; altijd correct blijven; begrip 
tonen voor de eigenaardigheden van de leerling; wederzijds respect afdwingen bij 
conflicten tussen leerlingen; extra aandacht voor de echt zwakke kanten van leerlin-
gen; succeservaringen onderstrepen en complimenten geven; belangrijke gebeurte-
nissen van leerlingen bespreken; een veilige sfeer creëren in de groep; zorgen voor 
de nodige humor�’.  

De persoonlijke, sociale en vakmatige voorbeeldfunctie in onderling verband 
Er zijn verschillende manieren waarop iemand een voorbeeld kan zijn. Dit kan op 
persoonlijk, sociaal en/of vakmatig gebied betrekking hebben.  
Een groot aantal docenten proberen �‘als persoon�’ een pedagogisch voorbeeld te zijn 
door hun houding en gedrag naar leerlingen en collega�’s toe. Vooral �“het altijd na-
komen van afspraken�” wordt veelvuldig genoemd: �“Consequent hanteren van re-
gels en afspraken, daar gaat het om, want na verloop van tijd weten de leerlingen 
hoever ze kunnen gaan en hierdoor krijg je een �‘open�’ contact�”. Opmerkelijk is ook 
de uitspraak: �“je moet aan de leerlingen excuses maken als je een fout gemaakt 
hebt�”. Andere voorbeelden die worden gegeven zijn: consequent zijn, altijd stipt op 
tijd komen, altijd rustig blijven respect tonen voor de mening van anderen, waarde-
ring of bewondering uitspreken voor leerlingen en met elkaar in gesprek gaan. Een 
enkele docent ziet zichzelf als een persoonlijk pedagogisch voorbeeld vanwege de 
eigen biografie. Via het etaleren van de eigen levensloop tracht hij de leerlingen 
positief te motiveren en hun zelfvertrouwen en geloof in eigen kunnen te stimuleren. 
Deze aanpak komt overeen met die in het eerste hoofdstuk besproken gedachtegang 
dat bijvoorbeeld vrouwelijke rolmodellen zoals de zogeheten �‘topvrouwen�’ of �‘al-
lochtone politici�’ een voorbeeldfunctie kunnen vervullen voor vrouwelijke en al-
lochtone jongeren. Voorbeelden van deze gedachtegang zijn de volgende uitspraken: 
�“Ik heb als vooropleiding slechts mavo en ik ben nu toch op master niveau afgestu-
deerd�” en �“ook al begin je onderaan, je kunt je altijd verder ontwikkelen�”.  
 
Sommige docenten benadrukken naast het aspect van de �‘persoonlijke�’ voorbeeld-
functie ook vooral het �‘sociale�’ aspect. Zij wijzen bij �‘het zijn van een pedagogisch 
voorbeeld�’ op bepaalde gedragswijzen op �‘sociaal�’ gebied die zij steeds hanteren, 
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zoals: afspraken nakomen, duidelijk en correct taalgebruik hanteren, interesse tonen 
in de leerling, begrip tonen voor de eigenaardigheden van de leerling en ongewenst 
gedrag bespreekbaar maken, tijd vrij maken voor de ouders. Vooraanstaande �‘socia-
le�’ onderwijsdoelen die zij naar voren brengen zijn: samenwerkingsbereidheid, 
groepsverantwoordelijkheid, iedereen in zijn waarde laten, inleven in anderen, ge-
lijkwaardigheid en groepsgevoel. Een docent in het kwalitatieve deel van het onder-
zoek formuleerde de nadruk op de sociale dimensie als volgt: �“Leerlingen vinden 
hun eigen wereld het belangrijkst, door voorbeelden te geven van andere mensen 
zien ze wellicht dat ze niet alleen zijn met ellende en kunnen het daardoor beter 
plaatsen�”.  
In dit verband is ook de nadruk op het tegengaan van sociaal onaanvaardbaar gedrag 
in de school en daarbuiten belangrijk volgens de ondervraagde docenten: �“Ik ben 
eerlijk naar de leerlingen toe. Ik wil dat ze dat ook naar mij zijn�”. Docenten wijzen 
op het belang van het maken van corrigerende opmerkingen bijvoorbeeld bij pesten, 
schelden, discrimineren van vrouwen, vechten in de klas, elkaar beledigen en mede 
leerlingen niet respectvol behandelen. Een docent: �“Ik ben liberaal en heb een 
bloedhekel aan discriminatie. Dat laatste laat ik duidelijk merken in de klas�”. Een 
andere docent: �“Ik heb een hekel aan rommel en het niet nakomen van afspraken. Ik 
tolereer geen vloekgedrag�”. Maar naast het corrigeren van �‘negatief�’ sociaal gedrag, 
beklemtonen de docenten in dit onderzoek ook het belang van de �‘positieve benade-
ring�’ om �‘positief�’ sociaal gedrag bij leerlingen te stimuleren. 
 
Het derde en wellicht voor het Vakcollege het meest specifieke aspect van de voor-
beeldfunctie dat bij deze onderzoeksgroep van docenten naar voren treedt in combi-
natie met de �‘persoonlijke�’ en �‘sociale�’ modelfunctie is natuurlijk de �‘vakmatige�’ 
voorbeeldfunctie. Zij noemen diverse competentie-aspecten die zij aan leerlingen 
speciaal willen meegeven zoals gevoel voor veiligheid, accuratesse, respect voor het 
vak, taalgebruik, vakkennis, positieve houding, flexibiliteit en het nakomen van af-
spraken. 
Op direct vakmatig gebied wordt bijvoorbeeld door de docenten gewezen op de mo-
delfunctie ten aanzien van veiligheid, het goed gebruik van materialen en het dragen 
van goede werkkleding bij de technieklessen. �‘Goed voorbeeld doet goed volgen�’ en 
de ondervraagde docenten zijn zich daar goed van bewust. Zij hopen dat leerlingen 
door het observeren van hun voorbeeldgedrag hen gaan imiteren en zich dit gedrag 
gaan eigen maken:  
Wat erg belangrijk gevonden wordt onder de docenten is het uitdragen van enthousi-
asme voor het vak. Zoals een docent het formuleerde: �“Het is belangrijk om liefde 
uit te stralen voor alles wat met techniek te maken heeft�”. Docenten wijzen tevens 
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op het stimuleren van een goede beroepshouding naar de leerlingen toe. Dit wordt 
wel aangeduid als : �“Het uitdragen van praktisch vakmanschap�”. Dit kan gebeuren 
�“door vaak voorbeelden uit de praktijk te gebruiken in de les�” maar ook via de mo-
delfunctie: �“Ik laat regelmatig zien hoe ik techniek toepas in het dagelijks leven�”. 
Ook de eerdergenoemde aspecten van de persoonlijke en sociale voorbeeldfunctie 
dienen gezien te worden in dit perspectief van het willen zijn van een voorbeeld ten 
aanzien van vakmanschap. Een docent verwoordt dit helder in het kwalitatieve deel 
van het onderzoek: �“Ik wil leerlingen respect aanleren voor de medemens (klasge-
noten), voor de omgeving (lokaal), voor dingen en zaken (gereedschap, materiaal), 
voor het �‘mijn en dijn�’ (eigendom) en voor de gang van zaken (organisatie)�”. Do-
centen geven ook aan dat leerlingen moeten beseffen dat kennis iets is om te delen. 
Hierdoor kan tevens een betere wisselwerking tussen leerlingen onderling ontstaan. 
Door enkele docenten wordt naar voren gebracht dat zij zich (zowel persoonlijk als 
vakmatig) geroepen voelen zich als een voorbeeld te gedragen wanneer zij bijvoor-
beeld �“afval dat in de gang op de grond ligt, zelf gaan opruimen�”. 
Op sociaal gebied kan de docent niet alleen een voorbeeldfunctie vervullen naar de 
individuele leerling toe, maar ook naar �“groepen�’ leerlingen. Een docent is in zijn 
functie ook een voorbeeld naar groepen leerlingen toe. Wat belangrijk geacht wordt 
in dit verband is dat docenten �“willen uitdragen dat zij trots zijn op leerlingen�”, dat 
zij het praten met leerlingen bij conflicten tot hun taak rekenen, dat zij �“een positie-
ve houding willen uitdragen�” en �“opbouwend bezig willen zijn�”. Een docent ver-
meldt hierbij het volgende: �“Bij bijzondere gebeurtenissen in een groep kan de im-
pact groot zijn. Daarom moet je zoiets centraal, naar de groep uitspreken en leer-
lingen dwingen om naar elkaar te luisteren. Ook op deze manier kun je positieve 
gebeurtenissen delen.�” Deze docent wil dus bewust het groepsgevoel creëren binnen 
een groep leerlingen.  

Rolmodel vakmanschap 
Beroepstrots is binnen het Vakcollege erg belangrijk. Bijna alle (95.7%) van de do-
centen is dan ook van mening dat een docent leerlingen beroepstrots bij kan bren-
gen. Slechts twee docenten (2.2%) geven aan goede schoolprestaties belangrijker te 
vinden dan het welzijn van de leerlingen. Het overgrote deel van de docenten 
(91.3%) is het hier niet mee eens. De docenten hebben aangegeven hoe volgens hen 
techniek terugkomt in de voorbeeldfunctie ten aanzien van vakmanschap van het 
Vakcollege. Zij leggen daarbij de nadruk op respect voor het vak, veiligheid, accura-
tesse, taalgebruik, vakkennis, positieve houding, flexibiliteit en het nakomen van 
afspraken. Een docent geeft aan hoe dat in zijn werk gaat: �‘Complexe en eenvoudige 
handelingen voordoen. Benoemen van feiten, voorbeelden vanuit de beroepspraktijk 
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tonen, respectvol �‘het vak�’ uitdragen�’. Een andere docent: �‘ordelijkheid en netheid 
bijbrengen, vriendelijk en positief met zaken omgaan�’. Erg belangrijk achten zij het 
uitstralen van enthousiasme voor het vak. Dit wordt meerdere malen genoemd: �‘Ik 
wil mijn vakkennis en gedrevenheid zo enthousiast en professioneel mogelijk over-
dragen aan mijn leerlingen�’. De docenten vinden het tevens belangrijk dat techni-
sche handelingen goed voorgedaan worden, op een juiste manier omgegaan wordt 
met gereedschappen, machines en materialen (veiligheid), er nauwkeurig gewerkt 
wordt, dat er een link gelegd wordt tussen de opleiding en het bedrijfsleven en de 
leerlingen zoveel mogelijk zelf dingen laten oplossen. Een docent kan volgens de 
docenten voor leerlingen een voorbeeld voor vakmanschap zijn wanneer hij/zij kan 
laten zien dat hij/zij het vak beheerst, enthousiasme voor het vak kan overdragen, 
trots is op de resultaten van leerlingen en open staat voor de inbreng van leerlingen: 
�‘Open staan voor hun keuze en hen darbij verder helpen, daar waar nodig hen on-
dersteunen en begeleiden en met hen praten over het nut en de waarde van dingen�’. 
Aan de docenten is gevraagd waaraan een leermeester nieuwe stijl, dus een vakdo-
cent op het Vakcollege, moet voldoen. Hierbij zijn een groot aantal kenmerken naar 
voren gekomen. Hier volgt een greep uit deze kenmerken: vakmanschap, flexibel, 
enthousiast, trots, bekwaam, gemotiveerd, sociaal, inlevingsvermogen en er voor de 
leerling zijn. Een docent geeft aan wat belangrijk is: �‘Niet blijven vasthouden aan 
een bepaalde methode of stijl; voortdurend een persoonlijke affiniteit en verwonde-
ring voor het vak tonen en voorleven�’. Een andere docent: �‘Je moet motiverend zijn 
voor de leerlingen er plezier in hebben en ook begaan zijn met de leerlingen�’.  

De voorbeeldfunctie van collega�’s en de schoolleiding 
Docenten kunnen elkaar onderling ondersteunen in het uitdragen van een voorbeeld-
functie. Zo kunnen docenten een collega hebben die voor hem/haar een voorbeeld is. 
Van de ondervraagde docenten geeft ruim de helft (62.0%) aan een collega te heb-
ben die voor hem/haar zelf een voorbeeld is. Het merendeel van de docenten 
(76.1%) blijkt met zijn/haar collega�’s te praten over het zijn van een pedagogische 
voorbeeld. Bijna alle docenten (90.2%) zeggen zijn/haar stem te laten horen, ook al 
zijn collega�’s het niet met hem/haar eens. De helft van de docenten (53.3%) gaat 
graag met andere mensen discussies over morele waarden aan. Alle docenten 
(100%) zijn van mening dat de schoolleiding een voorbeeld zou moeten zijn naar de 
leerlingen toe. Dit kunnen zij volgens de docenten onder andere doen door betrok-
kenheid met en belangstelling in de leerlingen te tonen, enthousiasme en een posi-
tieve houding uitdragen ten aanzien van het vakmanschap, zelf ook afspraken nako-
men en consequent te zijn: �‘Belangrijk is ook om positief zichtbaar te zijn als 
schoolleiding en net als docenten voorbeeldgedrag te vertonen�’. Een andere docent 
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wijst op de mogelijkheid om: �‘in gesprek te gaan met leerlingen, zich menselijk op 
te stellen, normen en waarden uit te stralen en te handhaven, kinderen positief be-
naderen en te laten leren van hun gemaakte fouten. Dat moet de taal van de school-
leiding zijn�’.  
De schoolleiding kan ook ondersteuning bieden aan docenten in verband met het 
uitdragen van hun voorbeeldfunctie. Dit kan de schoolleiding onder andere doen 
door het belang van vakmanschap zowel naar binnen als naar buiten toe zichtbaar te 
maken in allerlei activiteiten. Maar ook door: �‘docenten te wijzen op hun rol als 
�‘ideaalbeeld�’ voor de (jongere) leerling! Dat betekent mijns inziens ook dat docen-
ten zich mogen onderscheiden van elkaar�’ merkt een van de docenten bij beant-
woording van de open vragen op. De schoolleiding moet de docenten de nodige be-
wegingsvrijheid geven, maar hen tegelijkertijd ook aanspreken op minder goed ge-
drag. In dit verband is het belangrijk dat de schoolleiding �‘docenten aanspoort tot 
positief gedrag�’ zelf ook het goede voorbeeld geeft en �‘het zijn van een voorbeeld 
voor leerlingen�’ bespreekbaar maakt binnen het team en dit af en toe ook agendeert 
op vergaderingen. Een aantal docenten geeft aan dat de schoolleiding de docenten 
kan ondersteunen door ze te coachen, achter ze te staan en met ze in gesprek te gaan 
wanneer er sprake is van een ongewenste situatie. Het is hierbij belangrijk dat er een 
veilige werksfeer is waarin docenten elkaar kunnen ondersteunen. De schoolleiding 
moet zo�’n sfeer creëren en waarborgen.  
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7 Conclusies, aanbevelingen en discussie 

- Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de docenten het tot hun beroep-
sidentiteit rekenen om leerlingen niet alleen technisch-instrumentele competen-
ties bij te brengen, maar ook aandacht willen besteden aan het bijbrengen en 
stimuleren van:  
a. Sociaalcommunicatieve competenties 
b. Zelfbewustzijn, zelfvertrouwen, psychologisch welbevinden 
c. Herwaardering van het ambacht, gevoel voor eigenwaarde en beroepstrots. 

  
- Uit het onderzoek komt tevens naar voren dat docenten het belangrijk vinden 

dat zij een pedagogische voorbeeld zijn voor de leerlingen. Zij denken dat leer-
lingen dat nodig hebben en dat ook van hen verwachten. Rond 90 % van de on-
dervraagde docenten vindt dat zij altijd een voorbeeld moeten zijn en dat zij de 
houding van de leerlingen ook kunnen veranderen. Gezien tegen de achtergrond 
van het Nederlandse debat over de pedagogische opdracht van de school en de 
vele verwachtingen,wensen en eisen die aan de hedendaagse docent worden ge-
steld kan in dit onderzoek onder docenten van het Vakcollege geconstateerd 
worden dat er geen sparake is van verzet tegen de pedagogische taak onder deze 
groep docenten, integendeel. 

 
- Een ander opmerkelijke conclusie uit dit onderzoek is dat de in onderzoek vaak 

naar voren komende tegenstelling tussen leerling- of leerstofgerichte oriëntaties 
van docenten bij de onderzochte docenten van het vakcollege niet naar voren 
treedt en zeker ook niet als tegenstelling. Een onderscheid tussen meer leerstof- 
of meer leerling georiënteerde docenten kan niet geconstateerd worden. 

 
- Uit de analyse van de vragenlijst blijkt dat alle docenten van mening zijn dat een 

docent zich er bewust van moet zijn dat hij/zij een pedagogisch c.q. vakmatig 
voorbeeld is voor leerlingen. Toch blijkt dat van deze docenten maar liefst 
83.1% vindt dat de voorbeeldfunctie �‘onbewust�’ uitgedragen zou moeten wor-
den. Hoe dit gegeven geïnterpreteerd moet worden is niet geheel duidelijk. Wel-
licht denken zij dat de voorbeeldfunctie effectiever is wanneer docenten zich er 
minder van bewust zijn. De omgekeerde redenering is echter ook het onderzoe-
ken waard. Ook kan het zijn dat docenten het hinderlijk vinden om zich voort-
durend bewust te zijn van de mogelijke voorbeeldfunctie die zij vervullen. In dit 
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laatste geval is een zekere dosis van morele moed (durf en volharding) wellicht 
op zijn plaats. Uit onderzoek van Gibson & Cordova (1999) blijkt dat docenten 
vaak gewoonweg meer veronderstellen dat protegés min of meer automatisch 
hun leraren als rolmodel accepteren. In principe hoeft de interactie met een do-
cent helemaal niet te betekenen dat deze interactie een component is van een 
rolmodelrelatie. Het is immers de observator die een rolmodel maakt, zo blijkt 
duidelijk uit het theoretische deel van dit onderzoek. 

 
- Een opvallend resultaat van zowel het kwantitatieve deel van het onderzoek als 

van het meer kwalitatieve en beschrijvende deel van het vragenlijstonderzoek is 
dat de bijna honderd ondervraagde respondenten van het vakcollege erg vaak 
bepaalde �‘deugden�’ naar voren halen of belangrijk vinden zoals: Eerlijk zijn, 
fouten toegeven, afspraken nakomen. Zij hebben erg expliciete en duidelijke op-
vattingen over welke waarden of deugden belangrijk zijn voor de leerlingen, 
zowel voor hun persoonlijke identiteitsontwikkeling als voor het beoogde vak-
manschap en de te ontwikkelen arbeidsidentiteit. Door deze gerapporteerde op-
vattingen en de gegeven voorbeelden ontstaat de indruk dat de pedagogische 
opdracht in de vakcolleges door veel docenten serieus genomen wordt en dat 
met name de gerichtheid op vakmanschap en op de identiteitsontwikkeling van 
de specifieke groep van voorheen kansarme jongeren hierbij een rol speelt. 

 
- De mening van de docenten is erg verdeeld over het punt van morele moed voor 

het zijn van een voorbeeld en het uitkomen voor je eigen waarden. Wellicht dat 
dit duidelijke waarneembare verschil samenhangt met de eerder naar voren ge-
brachte gedachtegang dat de voorbeeldfunctie eigenlijk tot het verborgen curri-
culum zou moeten behoren en niet te veel expliciete aandacht van de docenten 
zou moeten krijgen, omdat daardoor de socialiserende werking van deze latente 
beïnvloedingsprocessen wel eens een averechtse uitwerking zou kunnen krijgen. 
Maar het zal duidelijk zijn dat dit maar een van de vele interpretatiemogelijkhe-
den is. Het is zeker wel ook een aandachtspunt voor verder onderzoek. 

 
- Significante verschillen tussen techniek docenten en docenten van andere vak-

ken zijn geconstateerd in de wijze waarop omgegaan moet worden met de voor-
beeldfunctie. Techniek docenten vinden meer dan de andere docenten dat zij al-
tijd het goede voorbeeld moeten geven. Zij gaan ook minder graag dan de ande-
ren discussies over morele waarden aan. De niet techniek docenten zijn eerder 
geneigd de les stil te leggen om in te gaan op het gedrag van leerlingen en vin-
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den dat leerlingen vaker terecht gewezen zouden moeten worden dan techniek 
docenten. 

 
- Opmerkelijk is ook dat bovenbouwdocenten significant vaker vinden dat zij 

altijd het goede voorbeeld moeten geven en er zich vaker bewust van zijn dat zij 
een rolmodel zijn voor de leerlingen. Zij zijn ook meer dan de onderbouw do-
centen van mening dat zij vaak met leerlingen zouden moeten spreken over 
waarden, normen en hun gedrag. Docenten in de onderbouw zeggen echter va-
ker de les stil te leggen om leerlingen aan te spreken op �‘hun gedrag�’. 

 
- Wat betreft de aanbevelingen naar aanleiding van dit onderzoek kan worden 

opgemerkt dat zowel de Lijst van Variabelen in hoofdstuk vier als de Vragen-
lijst Rolmodel Vakmanschap (zie bijlage 1) door de vakcolleges gebruikt kun-
nen worden als een bruikbaar gebleken checklist en praktijkgericht instrument 
waarmee nagegaan kan worden in hoeverre het rolmodel vakdocent op de Vak-
colleges volgens de mening van de docenten gerealiseerd wordt en/of gewaar-
deerd wordt door belanghebbenden. 

 
- De betreffende instrumenten maar ook de theoretische gezichtspunten die in 

hoofdstuk een en drie naar voren gebracht zijn, kunnen ons inziens fungeren als 
een praktijkgerichte hulp voor het stimuleren van de ontwikkeling van een ge-
meenschappelijke taal bij de docenten van het vakcollege om over de niet in-
strumenteel-technische aspecten van de persoonlijkheid en de verschillende 
componenten van de arbeidsidentiteit van de leerlingen te kunnen communice-
ren en reflecteren. Natuurlijk moet een en ander naar doelgroep, doelstelling, 
tijd en plaats worden aangepast wil het een goede gebruikswaarde hebben. Maar 
waar het om gaat is dat de checklist en de instrumenten kunnen dienen als ver-
dere inspiratiebron en in ieder geval behoren tot de hoofdpunten van de betref-
fende materie en vraagstelling. 

 
- Naar aanleiding van dit onderzoek doet zich een interessante beleidsvraag voor 

de vakcolleges voor. Men zou ervoor kunnen kiezen het beleid meer te richten 
op het expliciteren van de voorbeeldfunctie van de docent vanuit de opvatting 
dat in het vakcolleges het �‘leren via observatie�’, het �‘herhalen en bekrachtigen�’ 
heel belangrijk is en vooraan moet staan. Dit gebeurt min of meer in tegenstel-
ling tot andere vormen van onderwijs waar veel meer of uitsluitend het �‘leren 
via boeken, woorden en papier�’ doorgaans een centrale plaats inneemt. De 
voorkeur voor deze specifieke wijze van leren kan er in principe toe leiden dat 
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men er voor kiest meer nadruk te leggen op het �‘bewust�’ uitdragen van de voor-
beeldfunctie, zowel vakmatig als pedagogisch. Wanneer de nadruk gelegd wordt 
op het model- of voorbeeldleren, zou men dat kunnen overwegen. Het adagium 
voor docenten wordt in dat geval: �‘Wees je bewust van je voorbeeldfunctie�’. 
Een andere aanbeveling in dit verband zou kunnen zijn: �‘Let meer op de identi-
ficatiemogelijkheden met leerlingen�’. Als leerlingen iets zien waar ze een voor-
beeld aan willen nemen, heb je ook meer invloed op ze. De invloed die door een 
docent op leerlingen wordt uitgeoefend is afhankelijk van de ontvankelijkheid 
van de ontvanger. Uit het onderzoek blijkt deze interpretatie van de resultate en 
deze implicaties van de resultaten toch nog de nodige discussie en beraadslaging 
met de docenten vraagt, gezien de duidelijke onderzoeksresultaten over het lie-
ver �‘onbewust�’ werkzaam willen zijn. Een keuze zou ook kunnen zijn om de 
grotendeels tevreden te zijn met de huidige gang van zaken, waarin de nadruk 
toch ook sterk ligt op de stimulering van de persoonlijke en vakmatige identi-
teitsontwikkeling van deze jongeren. 
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Bijlage 1 Vragenlijst Rolmodel Vakmanschap 

Datum: 
Leeftijd: 
Sexe: man / vrouw 
Werkzaam in het onderwijs sinds: 
Leerkracht van klas(sen): 
Welk(e) vak(ken) geeft u: 
 
We zullen een aantal vragen stellen met betrekking tot de pedagogische voorbeeld-
functie van leerkrachten in het algemeen en voor u specifiek. We waarderen het zeer 
als u de vragen volledig en naar waarheid invult. Bij voorbaat dank. 
 
Beantwoordt de volgende vragen door het antwoord (Ja of Nee) vet te maken 
 

1 Vindt u dat het bij de taak van een docent hoort om een voorbeeld te zijn 
voor de leerlingen? 

Ja Nee 

2 Kent u nog iemand van vroeger die een voorbeeld voor u is geweest? Ja Nee 
3 Wilt u een voorbeeld zijn voor leerlingen? Ja Nee 
4 Kent u een docent die voor u vroeger een negatieve voorbeeld is geweest? Ja Nee 
5 Is het als docent belangrijk om een voorbeeld te zijn voor leerlingen? Ja Nee 
6 Is er volgens u een zekere mate van lef of moed nodig voor het zijn van 

een voorbeeld? 
Ja Nee 

7 Denkt u dat u als docent voor leerlingen een voorbeeld bent? Ja Nee 
8 Moet een docent zich er bewust van zijn dat hij/zij een voorbeeld is voor 

de leerlingen? 
Ja Nee 

9 Laat u uw persoonlijke waarden doorwerken in het contact met leerlin-
gen? 

Ja Nee 

10 Heeft u een collega die voor uzelf een voorbeeld is?  Ja Nee 
11 Denkt u dat een docent de houding van een leerling kan veranderen? Ja Nee 
12 Vindt u dat de voorbeeldfunctie onbewust uitgedragen zou moeten wor-

den? 
Ja Nee 

13 Vindt u dat de schoolleiding een voorbeeld zou moeten zijn naar de leer-
lingen toe? 

Ja Nee 

14 Bent u er zelf vaak bewust van dat u een rolmodel bent voor de leerlin-
gen? 

Ja Nee 

15 Laat u uw persoonlijke waarden opzettelijk blijken in de klas? Ja Nee 
16 Praat u weleens met uw collega�’s over het zijn van een pedagogisch 

voorbeeld voor de leerlingen? 
Ja Nee 
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17 Willen leerlingen volgens u wel dat u als voorbeeld fungeert? Ja Nee 
18 Bespreekt u vaak waarden die in de leerstof zitten?   
19 Hebben leerlingen een pedagogisch voorbeeld van de docent nodig? Ja Nee 
20 Legt u regelmatig de les stil om in te gaan op het gedrag van de  

leerlingen? 
Ja Nee 

21 Kan een docent leerlingen beroepstrots bijbrengen? Ja Nee 
22 Reageert u bijna altijd op situaties die niet door de beugel kunnen ?  Ja Nee 
23 Is er lef of moed nodig om als docent voor je waarden uit te komen? Ja Nee 
24 Vindt u dat docenten leerlingen vaker terecht moeten wijzen? Ja Nee 
25 Werkt uw kijk op het leven door in uw werk? Ja Nee 
26 Laat u uw stem horen, ook al zijn uw collega�’s het niet met u eens? Ja Nee 
27 Zorgt u ervoor dat leerlingen ook naar andere standpunten leren luisteren? Ja Nee 
28 Vindt u goede schoolprestaties belangrijker dan het welzijn van de  

leerlingen? 
Ja Nee 

29 Is uw geloof of levensbeschouwing belangrijk voor uw functioneren op 
het werk? 

Ja Nee 

30 Moet een docent leerlingen wel de les lezen over waarden en normen? Ja Nee 
31 Moet een docent naar leerlingen altijd het goede voorbeeld geven? Ja Nee 
32 Vindt u dat docenten vaker met leerlingen zouden moeten spreken over 

waarden, normen en hun gedrag? 
Ja Nee 

33 Gaat u graag met andere mensen discussies over morele waarden aan? Ja Nee 

 
 
Beantwoordt s.v.p. de onderstaande vragen zo uitgebreid mogelijk 
 
1) Kunt u een illustratie geven van hoe u zelf wel eens een pedagogisch voorbeeld 

bent geweest voor een leerling? 
 
2) Wat vindt u als docent van het Vakcollege allemaal belangrijk om de leerling als 

persoon mee te geven? 
 
3) Kunt u een voorbeeld geven hoe een docent een positief pedagogisch voorbeeld 

voor een leerling kan zijn? 
 
4) Kunt u een voorbeeld geven hoe een docent een negatief pedagogisch voorbeeld 

voor een leerling kan zijn? 
 
5) Kunt u een voorbeeld geven van hoe uw persoonlijke waarden doorwerken in 

het contact met de leerlingen? 
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6) Kunt u een illustratie geven van een situatie waarin u een voorbeeld bent naar 
een groep leerlingen toe? 

 
7) Hoe komt volgens u techniek terug in de voorbeeldfunctie van docenten op het 

Vakcollege? 
 
8) Hoe zou de schoolleiding een pedagogische voorbeeld kunnen zijn voor de leer-

lingen? 
 
9) Hoe zou de schoolleiding ondersteuning kunnen bieden aan het uitdragen van de 

voorbeeldfunctie van docenten? 
 
10) Kunt u een paar voorbeelden geven van hoe u voor leerlingen een voorbeeld 

voor vakmanschap wil zijn? 
 
11) Waaraan zou volgens u een leermeester nieuwe stijl (op het Vakcollege) moeten 

voldoen? 
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Bijlage 2 Resultaten gesloten vragenlijst 

Tabel 1: Gegevens gesloten vragen vragenlijst rolmodel Vakmanschap 

Vraag 
 
Het zijn van een voorbeeld  

%-Ja %-Nee 
 

Vindt u dat het bij de taak van een docent hoort om een voorbeeld te 
zijn voor de leerlingen? 

100 0.0 

Is het als docent belangrijk om een voorbeeld te zijn voor leerlingen? 100 0.0 
Denkt u dat u als docent voor leerlingen een voorbeeld bent? 96.7 0.0 
Wilt u een voorbeeld zijn voor leerlingen? 100 0.0 
Denkt u dat een docent de houding van een leerling kan veranderen? 90.2 2.2 
Willen leerlingen volgens u wel dat u als voorbeeld fungeert? 84.8 9.8 
Hebben leerlingen een pedagogisch voorbeeld van de docent nodig? 96.7 0.0 
Moet een docent naar leerlingen altijd het goede voorbeeld geven? 87.0 10.9 
 
Uitoefening van de voorbeeldfunctie 

  

Legt u regelmatig de les stil om in te gaan op het gedrag van de leerlin-
gen? 

72.8 21.7 

Reageert u bijna altijd op situaties die niet door de beugel kunnen ?  91.3 5.4 
Moet een docent leerlingen wel de les lezen over waarden en normen? 80.4 13.0 
Vindt u dat docenten leerlingen vaker terecht moeten wijzen? 63.0 23.9 
Vindt u dat docenten vaker met leerlingen zouden moeten spreken over 
waarden, normen en hun gedrag? 

72.8 17.4 

 
Aspecten van de voorbeeldfunctie 
Is er volgens u een zekere mate van lef of moed nodig voor het zijn van 
een voorbeeld? 

44.6 52.2 

Is er lef of moed nodig om als docent voor je waarden uit te komen? 37.0 59.8 
Moet een docent zich er bewust van zijn dat hij/zij een voorbeeld is 
voor de leerlingen? 

100 0.0 

Vindt u dat de voorbeeldfunctie onbewust uitgedragen zou moeten 
worden? 

81.5 16.3 

Bent u er zelf vaak bewust van dat u een rolmodel bent voor de leerlin-
gen? 

83.7 14.1 

Kent u nog iemand van vroeger die een voorbeeld voor u is geweest? 88.0 12.0 
Kent u een docent die voor u vroeger een negatieve voorbeeld is ge-
weest? 

72.8 26.1 

Zorgt u ervoor dat leerlingen ook naar andere standpunten leren luiste-
ren? 

96.7 1.1 
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De invloed van de persoonlijkheid van de docent 

  

Werkt uw kijk op het leven door in uw werk? 94.6 3.3 
Laat u uw persoonlijke waarden doorwerken in het contact met leerlin-
gen? 

96.7 1.1 

Laat u uw persoonlijke waarden opzettelijk blijken in de klas? 76.1 19.6 
Is uw geloof of levensbeschouwing belangrijk voor uw functioneren op 
het werk? 

33.7 60.9 

Bespreekt u vaak waarden die in de leerstof zitten? 59.8 17.4 
 
Rolmodel vakmanschap 

  

Kan een docent leerlingen beroepstrots bijbrengen? 95.7 2.2 
Vindt u goede schoolprestaties belangrijker dan het welzijn van de 
leerlingen? 
 

2.2 91.3 

 
De voorbeeldfunctie van anderen 

  

Vindt u dat de schoolleiding een voorbeeld zou moeten zijn naar de 
leerlingen toe? 

100 0.0 

Heeft u een collega die voor uzelf een voorbeeld is?  62.0 33.7 
Praat u weleens met uw collega�’s over het zijn van een pedagogisch 
voorbeeld voor de leerlingen? 

76.1 23.9 

Laat u uw stem horen, ook al zijn uw collega�’s het niet met u eens? 90.2 6.5 
Gaat u graag met andere mensen discussies over morele waarden aan? 53.3 33.7 
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Bijlage 3 Verschillen tussen groepen docenten 

Ten behoeve van de analyse van de gegevens van de vragenlijsten zijn er bepaalde 
indelingen gemaakt in de docenten die de vragenlijst hebben ingevuld. Er is een on-
derscheid gemaakt in geslacht, in boven of beneden gemiddelde leeftijd, in het lan-
ger of korter dan gemiddeld werkzaam zijn in het onderwijs, in het lesgeven van de 
bovenbouw of de onderbouw en in het doceren van techniek of niet. In het volgende 
zullen we alleen opvallendheden binnen de vergelijking tussen deze groepen note-
ren. 
Vergelijking man en vrouw: Mannen en vrouwen geven op een vraag een significant 
verschillend antwoord. Dit is de vraag of ze van mening zijn dat docenten vaker met 
leerlingen zouden moeten spreken over waarden, normen en hun gedrag (t=-3.038, 
p=0.007, df=68). Mannen geven in verhouding vaker aan het hier mee eens te zijn. 
Van de 19 vrouwen zijn het er 11hier mee eens en 52 mannen zijn het hier mee eens 
(n=58). 
Vergelijking boven en beneden gemiddelde leeftijd: Er is een onderscheid gemaakt 
tussen docenten van boven de gemiddelde leeftijd van 45.79 jaar en docenten van 
onder deze gemiddelde leeftijd. De groepen verschilden significant in de antwoor-
den op vijf vragen. Ten eerste de vraag of ze van vroeger nog iemand kennen die een 
voorbeeld voor ze is geweest (t=2.120, p=0.037, df=82). Jongere docenten geven in 
verhouding vaker aan dat ze nog iemand kennen die een voorbeeld voor ze is ge-
weest. Zowat alle jongere docenten, 32 van de 33 en 43 van de 51 oudere leerkrach-
ten geven aan iemand te kennen die een voorbeeld voor ze is geweest. Ten tweede 
de vraag of ze een docent kennen die vroeger voor hen een negatief voorbeeld is 
geweest (t=2.033, p=0.045, df=81). Jongere leerkrachten geven in verhouding vaker 
een bevestigend antwoord. Van de jongere docenten kennen 28 van de 33 nog een 
negatief voorbeeld, van de oudere leerkrachten zijn dit er 33 van de 50. Ten derde de 
vraag of ze bijna altijd op situaties reageren die niet door de beugel kunnen (t=2.066, 
p=0.044, df=80). Jongere docenten geven in verhouding vaker aan dat ze bijna altijd 
op situaties reageren die niet door de beugel kunnen. Alle jongere docenten (n=33) 
en 45 van de 49 oudere docenten geven aan bijna altijd te reageren. Ten vierde de 
vraag of hun geloof of levensbeschouwing belangrijk is voor het functioneren op het 
werk (t=-3.341, p=0.001, df=77). Jongere docenten geven in verhouding vaker aan 
dat dit niet belangrijk is. Van de jongere docenten vindt 28 van de 33 het niet be-
langrijk, van de oudere docenten zijn dit er 24 van de 46. Tenslotte de vraag of ze 
graag met andere mensen discussies over morele waarden aangaan (t=2.308, 
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p=0.027, df=33). Jongere docenten geven in verhouding vaker aan dit graag te doen. 
Van de jongere doen 25 van de 33 dit graag, van de oudere docenten zijn dit er 20 
van de 42. 
Vergelijking langer en korter dan gemiddeld werkzaam in het onderwijs: Aangezien 
er een groot verschil kan zitten in hoelang docenten in het onderwijs werkzaam zijn, 
is hier tevens een verdeling gemaakt in langer of korter dan gemiddeld werkzaam in 
het onderwijs. De gemiddelde duur van de werkzaamheid in het onderwijs onder de 
docenten die de vragenlijst hebben ingevuld is 16.98. De groepen geven significant 
verschillende antwoorden op een vraag. Dit is de vraag of hun geloof of levensbe-
schouwing belangrijk is voor het functioneren op het werk (t=-2.871 p=0.006, 
df=76). Docenten die langer dan gemiddeld in het onderwijs werken geven in ver-
houding vaker aan dat het belangrijk is. Van de docenten die langer werkzaam zijn 
in het onderwijs zijn dit er 18 van de 35, van de leerkrachten die korter dan gemid-
deld werkzaam zijn in het onderwijs zijn dit er 9 van de 43. 
Vergelijking bovenbouw en onderbouw: In de vergelijking tussen bovenbouw en 
onderbouw docenten zijn er drie vragen waar de groepen significant verschillende 
antwoorden op geven. Ten eerste de vraag of ze zich er vaak bewust van zijn dat ze 
een rolmodel zijn voor leerlingen (t=-2.206, p=0.032, df=55). Bovenbouw docenten 
geven vaker een bevestigend antwoord. Van de bovenbouw docenten zeggen 22 van 
de 24 docenten zich er bewust van te zijn, van de onderbouw docenten zijn dit er 23 
van de 33. Ten tweede de vraag of ze regelmatig de les stil leggen om in te gaan op 
het gedrag van leerlingen (t=2.751, p=0.010, df=55). Op deze vraag geven onder-
bouw docenten in verhouding vaker een bevestigend antwoord. Van de onderbouw 
docenten zijn 32 van de 35 docenten er mee eens, van de bovenbouw docenten zijn 
13 van de 22 docenten er mee eens. De derde vraag waar de groepen significant ver-
schillen is de vraag of een docent altijd het goede voorbeeld moet geven naar leer-
lingen (t=-2.246, p=0.029, df=57). Docenten van de bovenbouw geven hierop in 
verhouding vaker een bevestigend antwoord. Van de bovenbouw zijn alle docenten 
op één na het er mee eens (n=24), van de onderbouw docenten zijn 27 van de 35 
docenten er mee eens. Tenslotte de vraag of ze van mening zijn dat docenten vaker 
met leerlingen zouden moeten spreken over waarden, normen en hun gedrag (t=-
2.067, p=0.044, df=53). Docenten van de bovenbouw geven vaker aan het hier mee 
eens te zijn. Van de bovenbouw geven 20 van de 22 docenten een bevestigend ant-
woord, van de onderbouw zijn dit er 23 van de 33. 
 Vergelijking doceren van techniek of niet: Gezien de vragenlijsten door docenten 
van het Vakcollege zijn ingevuld, is er een onderscheid gemaakt tussen het al dan 
niet doceren van techniek. Er is hier bij vier vragen een significant verschil gevon-
den. Ten eerste bij de vraag of ze regelmatig de les stil leggen om in te gaan op het 
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gedrag van de leerlingen (t=2.331, p= 0.023, df=79). Techniekdocenten zijn hier in 
verhouding vaker niet mee eens dan de docenten die geen techniek doceren. Van de 
techniekdocenten zegt 12 van de 34 docenten er niet mee eens te zijn. Bij de docen-
ten die geen techniek doceren zijn er 6 van de 47 niet mee eens. Ten tweede de 
vraag of ze vinden dat docenten leerlingen vaker moeten terecht wijzen (t=2.267, 
p=0.027, df=72). De techniekdocenten zijn hier in verhouding met de docenten die 
geen techniek doceren vaker niet mee eens. 13 van de 32 techniekdocenten en 7 van 
de 42 docenten die geen techniek doceren zijn hier niet mee eens. Ten derde de 
vraag of een docent naar leerlingen toe altijd het goede voorbeeld moeten geven (t=-
3.293, p=0.002, df=81). Techniekdocenten geven in verhouding vaker aan het hier 
mee eens te zijn. Alle techniekdocenten zijn het hier mee eens (n=35), van de docen-
ten die geen techniek doceren zijn er 39 van de 48 het er mee eens. Tenslotte de 
vraag of ze graag met andere mensen discussies over morele waarden aangaan 
(t=3.119, p=0.003, df=73). Techniekdocenten geven in verhouding vaker aan dit niet 
graag te doen. Van de techniekdocenten gaan 20 van de 33 en van de andere docen-
ten 11 van de 42 niet graag met andere mensen discussies aan over morele waarden. 
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De voorbeeldfunctie van de docent in het 

vakcollege

In het maatschappelijk debat over opvoeding wordt dikwijls gesproken 

over de voorbeeldfunctie van de docent. Ook in verband met de eerste 

lichtingen van de nieuwe vakcolleges die leerlingen willen voorbereiden 

op vakmanschap in de techniek komt vaak de gedachte naar voren dat 

leerlingen leren via het observeren en navolgen van hun leermeesters. In 

september 2008 zijn dertien scholen begonnen met het Vakcollege. Dit 

is een praktisch georiënteerde opleiding waar leerlingen die op techniek 

georiënteerd zijn en graag met hun handen werken een ambachtelijke 

beroepsopleiding krijgen. Docenten spelen een belangrijke rol bij de 

totstandkoming van het succes van de vakcolleges. Ten behoeve van 

de Werkmaatschappij het Vakcollege is door de Radboud Universiteit 

Nijmegen een onderzoek uitgevoerd naar de opvattingen die docenten 

hebben over het zijn van een rolmodel voor de leerlingen. Meer in het 

bijzonder is nagegaan, hoe zij een voorbeeld denken te kunnen zijn 

voor leerlingen, welke verwachtingen zij hebben over de effecten van 

rolmodelgedrag en welke belemmeringen zij ervaren bij het in praktijk 

brengen van voorbeeldgedrag. Om deze vragen te beantwoorden is 

een literatuurstudie en een vragenlijstonderzoek uitgevoerd. Of een 

docent voor de leerlingen een voorbeeld  kan zijn is in eerste instantie 

afhankelijk van de leerlingen die deze docent observeren. Een docent die 

zich bewust is van de mogelijke voorbeeldfunctie kan door versterking 

van het ten toon gespreide gedrag de kans op model leren vergroten. 

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat docenten denken 

dat zij een pedagogisch en vakmatig voorbeeld zijn voor de leerlingen. 

Zij vinden dat de leerlingen zulke rolmodellen ook nodig hebben en dat 

de leerlingen dat zelf ook zo zien. Met het oog op de voorbeeldfunctie 

worden door de ondervraagde docenten erg vaak bepaalde ‘deugden’ 

naar voren gebracht zoals: ‘eerlijk zijn’; ’fouten toegeven’; ‘afspraken 

nakomen’. Een deel van de docenten vindt dat voor het manifesteren 

van ‘een rolmodel zijn’ morele moed vereist is en vindt het lastig om 

voor de eigen waarden uit te komen. Geconcludeerd kan worden dat 

in het vakcollege de ontwikkeling van technisch-instrumentele  en 

sociaal-normatieve competenties in de voorbereiding op vakmanschap 

en arbeidsidentiteit hand in hand gaan.
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