WERKGROEP ONDERWIJS - AGENDA

1. Robert::

Ontstaansgeschiedenis werkgroep binnen de Buitenkamer

2. Frederike: Een leerlijn voor onderwijsgevenden over het onderwijs van de toekomst
3. Robert:

Overzicht trainingsmodules en aanpak
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ONTSTAANSGESCHIEDENIS WERKGROEP ONDERWIJS
Civis
Mundi
“It would be hard to argue that the major attention devoted to anti-corruption efforts
over the last quarter century has resulted in signal success: according to the most widely-cited measures
(..), the global picture has remained pretty static during that period.
If we look at indices of corruption at the level of the nation-state, little has changed since (..) the mid-1990s.
Corruption, it appears to many, seems to be getting worse.”
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De gekozen vorm was een publicatie van 24 korte bijdragen, elk met een of meer
nieuwe ideeën ‘hoe corruptie te bestrijden’, dan wel ‘standaard methoden hoe dat te
doen te kritiseren’. Het geheel benoemd als een ‘blog symposium’.
Afzender: Prof. Dr. Johann Graf Lambsdorff, University of Passau, Anticorruption at
icgg.org . De wetenschapper die in de 90-er jaren de eerste opzet schreef voor de
Corruption Perceptions Index (CPI) die zo succesvol geëxploiteerd wordt door
Transparency International en waar hij zich een tiental jaren geleden uit terug trok.
Civis Mundi: It would be hard to argue that the major attention devoted to anticorruption efforts over the last quarter century has resulted in signal success:
according to the most widely-cited measures (for all that they are open to criticism),
the global picture has remained pretty static during that period. If we look at indices
of corruption at the level of the nation-state, little has changed since Transparency
International’s CPI and the World Bank’s Control of Corruption indicator were first
published in the mid-1990s.
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ONTSTAANSGESCHIEDENIS WERKGROEP ONDERWIJS
ONDERWERPEN BINNEN DE BUITENKAMER
28 febr 2020
29 mei 2020
28 aug 2020

INTEGRITEIT

Ethiek in
IT

20 apr 2018
26 apr 2019
26 febr 2021

Gedrag
en
5 nov 2020 toezicht

Civis
Mundi

Fraude 21 dec 2018
en
26 jun 2020
corruptie

Normatieve kaders
23 nov 2018
29 mrt 2019
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2018

Waarden

28 sep 2018
Gamification
21 dec 2017
Deugden

22 juni 2018
ATB

Ethiek in het
onderwijs
Bedrijfs
cultuur
22 sept 2017
22 febr 2019

24 aug 2018
17 jan 2020
25 sept 2020

22-9-2017: bedrijfscultuur, business spiritualiteit – R. Vissers
21-12-2017: Deugdenethiek - Nicolet Theunissen
20 april 2018: Ethics in the Machine age – J Ruigrok
22 juni 2018: ATB - R Vissers
24 augustus 2018: Bildung basis voor beroepsethiek. – Alain Hoekstra
28 september 2018 – Super Better – Toon Vissers
23 november 2018 – Trendwatching FIOD – Andrea Wiegman
21-12-2018 – Netwerkcorruptie – Willeke Slingerland
22 februari 2019: Hearts & Minds - Gerrianne en Liesbeth
29 maart 2019: Compliance management in organisaties – Geert Vermeulen
26-4-2019: Integriteit in de digitale wereld. - Zeger van der Wal
17 januari 2020: Theorie Bildung & Levenbeschouwing in de praktijk – Sjoerd Slagter
28 febr 2020: Integriteit 2025 - Prof. Dr. Zeger van der Wal (Ien Dales leerstoel)
29 mei 2020: Integriteit rechtelijke macht in Nederland - Prof. Dr. Mr. Jonathan Soeharno
26 juni 2020: FTM - witteboordencriminaliteit, fraude en corruptie in Nederland. - Bart de Koning
28 aug 2020: Integraal Integriteitsmanagement - Drs. Maarten de Jong (Nyenrode SSIO)
25 sept 2020: Strengthening Personal Integrity Frameworks using Values Identification Exercises Abiola Makinwa (HHS)
26-2-2021: Jan Ruigrok en Andrea Wiegman
5 nov 2020: Poorwachtersconferentie
Peter Nobels later dit jaar bij de Buitenkamer over ‘ethiek in IT’:
“In de westerse wereld is er steeds meer aandacht voor het, in IT-systemen, expliciet maken van
keuzes ten aanzien van ethiek. Zeker voor platform-oplossingen waar verschillende stakeholders een
belang in hebben, is een gedeelde waardeset van belang: "zijn dit de spelregels voor hoe we met elkaar
om willen gaan?”. Die spelregels gaan alleen werken als ze ook in het IT-systeem zijn ingebakken. Een
Business Analist bijvoorbeeld kan helpen bij het expliciet maken van belangen, bij het vaststellen van
de spelregels en bij het vormgeven ervan in het IT-systeem. Hoe draag je zelf bij aan niet zo maar een
IT-systeem, maar aan een systeem dat recht doet aan alle belangen? ”
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ONTSTAANSGESCHIEDENIS WERKGROEP ONDERWIJS
Persoonsgerichte burgerschapsvorming in het
openbaar voortgezet onderwijs

Beroepsethiek in het Onderwijs
BIOS

Eline Bakker en Angelique Heijstek-Hofman

(Beroeps)ethiek en Levensbeschouwing
Lourens Posthumus

Ethische vorming in het onderwijs
met het oog op een leefbare aarde
Frederike de Jong

Gamification
Deugden

ATB

Toon Vissers

Ethiek in het
onderwijs
Bedrijfs
cultuur

1) Het grote bescheidenheidsavontuur:
uitdagend en verrijkend!
2) Essay Moed

Waarden
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BIOS:
“ Het ethiekonderwijs blijkt te impliciet, te beperkt, te fragmentarisch, te intellectueel en te vrijblijvend. Studenten worden
nauwelijks ondersteund in een morele vorming tot een goede publieke professional. De grootste belemmering is de weerstand
tegen een meer normatieve, praktische en vormende invulling van ethiekonderwijs. Het resultaat is dat studenten onvoldoende
meekrijgen om ‘ethisch startbekwaam’ aan een carrière in of voor de overheid te beginnen”
Lourens: “Implementeer het vak levensbeschouwing”
Frederike: “…10 aanbevelingen voor ethische vorming in het onderwijs”
UVT:
“Dit artikel betoogt dat levensbeschouwelijke vorming door middel van persoonsgerichte burgerschapsvorming wel een
structurele plek in het openbaar voortgezet onderwijs kan krijgen. Burgerschapsvorming is op de meeste scholen geen vak op
zichzelf, maar wel een leergebied waar scholen aandacht aan moeten besteden. Burgerschapsvorming bestaat uit drie
domeinen, namelijk democratie, participatie en identiteit. Persoonsgerichte burgerschapsvorming richt zich op het identiteit
domein van burgerschapsvorming en komt overeen met levensbeschouwelijke vorming.”
Focus nodig, Toon:
“Nu wordt het er voor ons niet makkelijk op, want er is een veelheid van begrippen en voorstellen die bij ons gecirculeerd
hebben, en nog. We begonnen met Bildung, gesteund door Sjoerd Slagter en Joep Dohmen. Dat is later omgezet in Bildung met
de nadruk op levensbeschouwing; daarbij een smalle en een brede variant. Daarnaast hadden we, parallel, als voorstel karakteren deugdvorming.
Vervolgens komt de curriculumhervorming, die oorspronkelijk twee elementen bevatte: burgerschapsvorming en
persoonsvorming. Door de Tweede Kamer werd, op aandringen van het bijzonder onderwijs, persoonsvorming uit het
hervormingspakket gehaald. Dat moest aan de eigenheid van de scholen overgelaten worden. Het SLO sprong in de toenmalige
bres met een basisdocument en met een seminar (deelname van Gert Biesta ). Gert Biesta spreekt van kwalificatie, socialisatie
en subjectificatie (= persoonsvorming) Uiteindelijk zegt SLO-guru Alderik Visser dat hij persoonsvorming wil doen op basis van
‘Vorming in drie Werelden’. Ondertussen, en parallel aan de curriculumhervorming, dient de Minister van Onderwijs een
ontwerpwet ‘Burgerschapsvorming’ in. Die is door de Tweede Kamer aangenomen, gaat nu naar de Eerste Kamer en naar
verwachting treedt die op 1 augustus in werking.
Komt het solide document van Frederike over ‘Ethische Vorming in het Onderwijs’, met als ethische horizon ‘een leefbare
aarde’, waar we als onderwijswerkgroep achter staan..
En nu hebben we het degelijke document de Universiteit van Tilburg, wat interessante begrippen als levensbeschouwelijke
geletterdheid en persoonsgerichte burgerschapsvorming introduceert.
Daarnaast waren er ook te gebruiken (potentiele) contacten met Abiola Makinwa, TI, NIVOZ. SLO, VIDM.
Er was dus focus nodig…
Die kwam er, met het besluit om een leergang op te zetten voor ethiek in het onderwijs (zie voorlaatste slide).
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WERKGROEP ONDERWIJS - GESPREKSONDERWERPEN
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Spinoza // Rabindranath Tagore // Socrates // Rudolf Steiner
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TRAININGSMODULE BUITENKAMER-ONDERWIJS
DOOR FREDERIKE DE JONG

Bob Tempelman
Frederike de Jong
Toon Vissers
Robert Vissers
André Bruijn
Andrea Wiegman
Paul van Duinkerken
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Geïnteresseerd in een presentatie over dit onderdeel van de PPT door Frederike de
Jong? Neem dan contact op via het formulier op
https://ethischegespreksvoering.nl/contact/.
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Een leerlijn voor onderwijsgevenden
over het onderwijs van de toekomst
C2 VodafoneZiggo Internal
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MISSIE STATEMENT

Dat we midden in een paradigmashift zitten van lineair denken en handelen naar niet logisch denken en handelen is
steeds zichtbaarder.Vaste waarheden gaan niet altijd meer op en onzekerheden groeien; een nieuwe wereld om ons heen
ontstaat. Tegelijkertijd zien we dat onze diepe menselijke waarden juist ons grootste bezit als mens zijn.We geloven dus
ook dat daar meer aandacht voor moet komen in het huidige onderwijssysteem dat niet goed voorbereid is op deze
paradigmashift. Ethiek en menselijke waarden worden volgens ons belangrijker. Maar hoe train je dit? Hoe maken we een
samenleving klaar voor deze boeiende uitdaging waar mooie kansen in het verschiet liggen?
Andrea Wiegman, 2 april 2021
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WAAR GAAN WE HET OVER HEBBEN?

 Een paradigmaverandering: wat is dat?
 Paradigmaverandering: vroeger en nu
 Een kennismodel met drie dimensies, zes aspecten
 Van kennis gebaseerd naar ethisch gefundeerd onderwijs
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WAT IS DIT?
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THOMAS KUHN (1922-1996)

 The structure of scientific revolutions (1962)

 Paradigmaverandering (3’40)
http://www.youtube.com/watch?v=3cp6pEzx3uw
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[Afbeelding: By Davi.trip - Own work, CC BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66762117]
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EEN PARADIGMA IS …

 Paradigma betekent letterlijk voorbeeld. Het houdt het voorbeeld in dat iedere generatie van de vorige krijgt

overgeleverd:
 Het is een geheel van kennisaanspraken, vooronderstellingen, methoden en praktijken. De nieuwe generatie wordt

volgens het geldende paradigma opgeleid en leert: ‘zo doen wij dat hier’.
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DE STRUCTUUR VAN WETENSCHAPPELIJKE REVOLUTIES
Volgens Kuhn doorloopt een wetenschappelijke discipline de volgende
opeenvolgende fasen:
 pre-wetenschap: er is nog geen paradigma dus is er geen overeenstemming
 normale wetenschap: er is een paradigma, dus eenstemmigheid, waardoor

vooruitgang mogelijk is
 crisis: onverklaarbare verschijnselen binnen de theorie worden openlijk onderkend
 revolutie: deze leidt tot een nieuwe normale wetenschap
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EEN PARADIGMAVERANDERING IS …

 Een paradigmaverschuiving (of revolutie in de wetenschap), is volgens Thomas Kuhn een ontwikkeling in

de wetenschap die leidt tot een dramatisch ander beeld van de werkelijkheid.Vaak ontstaat bij zo'n ontwikkeling een
grote tegenstelling tussen de voor- en tegenstanders van het nieuwe paradigma. Een doorbraak naar het nieuwe
paradigma wordt doorgaans afgedwongen doordat bepaalde nieuwe wetenschappelijke inzichten steeds opnieuw
en door steeds meer wetenschappers proefondervindelijk worden gestaafd. De nieuwe proefondervindelijke
kennis kan niet langer vanuit het oude paradigma worden verklaard en lijkt daarmee niet zelden zelfs in volledige
tegenspraak te zijn. Meestal blijkt pas achteraf, wanneer de aanhangers van het oude, niet langer voldoende
wetenschappelijke wereldbeeld hun invloed en macht hebben verloren, dat er sprake was van een
echte conceptuele revolutie. (wikipedia)
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Paradigmaverschuiving
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DE BEKENDSTE PARADIGMAVERANDERING DIE ALGEMEEN
WORDT ONDERKEND IS DIE VAN EEN GEOCENTRISCH
WERELDBEELD NAAR EEN HELIOCENTRISCH
WERELDBEELD
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GEOCENTRISCH EN HELIOCENTRISCH WERELDBEELD
Geocentrisch: de aarde is het
middelpunt van het heelal

Heliocentrisch: de aarde draait
om de zon
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‘DE COPERNICAANSE REVOLUTIE’
Nicolaas Copernicus

Galileo Galilei

1473 - 1543

1564 - 1642
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MAKEN WIJ NU OPNIEUW EEN
PARADGIMAVERANDERING DOOR?
DE GEDACHTE IS DAT WE TEGENWOORDIG VOOR DE UITDAGING STAAN OM INZICHTEN UIT DE
KWANTUMMECHANICA EN DE RELATIVITEITSTHEORIE TE VERZOENEN MET INZICHTEN UIT DE
MECHANISTISCHE WETENSCHAPPEN
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DE RELATIVITEITSTHEORIE HANDELT OVER ‘HET
ALLERGROOTSTE’
DE KWANTUMTHEORIE HANDELT OVER ‘HET
ALLERKLEINSTE’

‘God dobbelt niet’- Albert Einstein
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NEWTONIAANSE WETTEN EN KWANTUMMECHANICA
MET ELKAAR VERGELEKEN
Newton

Kwantummechanica

Oorzaak-gevolg

Vaak onverklaarbaar, onvoorspelbaar

Lineair van A naar B

Niet logisch, irrationeel

Lineaire ontwikkeling

Wat veroorzaakt wat?

Onafhankelijke eenheden

Veldentheorie (deeltjes, golven, energieën)

Verandering door ratio (logisch redeneren)

Verandering tijdens en rond chaos

‘Objectief’

Onderzoeker heeft invloed op onderzoek
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Bron: Human Dimensions, www.deepdemocracy.nl.
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EEN KENNISMODEL MET DRIE DIMENSIES, ZES ASPECTEN

 Nadere toelichting van het model ‘De gordiaanse knoop

in het onderwijs’ – Frederike de Jong

 https://nivoz.nl/nl/essay-over-morele-verdwaaldheid-en-

het-ontwarren-van-de-gordiaanse-knoop-in-hetonderwijs

 https://nivoz.nl/nl/essay-de-gordiaanse-knoop-in-

onderwijs-deel-2-over-de-scheiding-van-kennis-enethiek

 https://nivoz.nl/nl/over-de-gordiaanse-knoop-in-

onderwijs-deel-3-een-voorstel-voor-een-ander-systeem

 https://nivoz.nl/nl/de-gordiaanse-knoop-in-onderwijs-

deel-4-slot-over-een-alternatief-voor-hetoverheersende-neoliberale-zingevingskader
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Afbeelding copyright: Frederike de Jong.
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ETHISCH VERANTWOORD ONDERWIJS IN EEN POSTMODERNE WERELD

 Frederike de Jong. (2021). De ethische horizon

waaraan we ons handelen kunnen toetsen, in:
Pedagogiek als betrokken handelingswetenschap: over de
relatie tussen onderzoeken en handelen in het onderwijs,
o.r.v. Gert Biesta en Maartje Janssens, pp. 97-122.
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DE FILOSOOF KANT IS BELANGRIJK VOOR DE MANIER WAAROP WE
NAAR KENNIS KIJKEN
 Als ik zijn denken aan leerlingen uitleg, vergelijk ik

het met poffertjes in een poffertjespan. De poffertjes
zijn de ervaringen, de kuiltjes in de pan de
categorieën. Een poffertje in een kuiltje staat in de
vergelijking voor ‘echte kennis’ (het voorbeeld is
ontleend aan Kants tijdgenoot Daniel Wyttenbach).
(Uit: De gordiaanse knoop deel 2, zie vorige dia)

Immanuel Kant
1724 –1804
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[Afbeelding poffertjes pan Door Erik Joling op de Nederlandstalige Wikipedia, CC BYSA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3598629]

23

AFBEELDING: ETHISCH GEFUNDEERD ONDERWIJS
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[Model: Copyright: Frederike de Jong]
[Afbeelding aardbol: Planet earth with some clouds. Europe and Africa view.
iStock.com/leonello]
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DE IJSBERG – DEEP DEMOCRACY
Dit is wat we met elkaar
hebben afgesproken. Zo
hoort het, wil je er bij horen,
dan houd je je aan de
(ongeschreven) regels –
denk aan wetenschap,
religie, subculturen.

Dit is wat er rommelt in de
onderstroom: mensen met andere
gedachten die de gangbare orde
dereguleren.

Dit is de wijsheid die onder het oppervlakkige weten ligt.
Deze komt beschikbaar als je met elkaar het onbekende
durft toe te laten.
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Bron: Human Dimensions, www.deepdemocracy.nl.
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TRAININGSMODULE – ETHIEK IN HET ONDERWIJS
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CONTACT
Frederike de Jong

Robert Vissers

https://www.linkedin.com/in/frederike-de-jong04809b61/

https://www.linkedin.com/in/robert-vissers20a6395/
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Copyright van deze presentatie ligt bij de auteurs. Overname is toegestaan met
bronvermelding.
We hebben ons best gedaan rechthebbenden te vermelden.
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