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Vraag 

Draagt - bij het vak economie in het vmbo - onderwijs aan de hand van relevante 
beroepscontexten bij aan de ontwikkeling van beroepsbeelden bij leerlingen? 

 
Kort antwoord  

Onderwijs aan de hand van relevante beroepscontexten draagt vermoedelijk bij aan de 
ontwikkeling van beroepsbeelden bij leerlingen, met name als leerlingen zelf actief 
participeren in zo’n context. Dit geldt voor zowel het vak economie als voor andere 
vakken op verschillende niveaus in het voortgezet onderwijs. Het meeste onderzoek naar 
de rol van relevante beroepscontexten in de ontwikkeling van beroepsbeelden is echter 
kleinschalig van aard en uitgevoerd in buitenschoolse contexten, zoals zomerkampen en 
educatieve, naschoolse programma’s. Er zijn nauwelijks studies gedaan naar de functie 
van relevante beroepscontexten in het onderwijs binnen de school zelf.  

 

Toelichting antwoord 

De beschikbare onderzoeksliteratuur suggereert dat docenten die les geven aan de hand 
van relevante beroepscontexten, daarmee bij kunnen dragen aan de vorming van de 
beroepsbeelden van leerlingen (Verhoeven, Poorthuis & Volman, 2017; 2019). Dit soort 
onderwijs kan voor leerlingen inzichtelijk maken welke verschillende beroepen er binnen 
een domein als economie allemaal zijn, en ook welke beroepen goed passen bij hun 
talenten, interesses en vaardigheden (De Koning, Gelderblom, De Hek & De 
Vleeschouwer, 2018). Onderzoek laat met name zien dat het aanbieden van authentieke 



 
 
 

 
 

leerervaringen jongeren kan helpen om een beroepsbeeld te vormen (De Koning et al., 
2018; Kuijpers & Meijers, 2015). 

 
Authentieke leerervaringen 

Met authentieke leerervaringen worden actieve vormen van leren bedoeld, waarbij 
leerlingen niet simpelweg de stof tot zich nemen, maar rollen zoals economiedocent, 
financieel adviseur of marketingstrateeg kunnen uitproberen. Authentieke leerervaringen 
bevorderen niet alleen het begrip van de lesstof, maar ook van wat ‘econoom zijn’ 
allemaal kan betekenen. De verwerving van zowel nieuwe kennis als van vaardigheden 
staat hierbij dus centraal (Verhoeven et al., 2017; 2019).  

Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan de authenticiteit van een leerervaring. Zo 
kan in de les bijvoorbeeld een probleemcasus van een econoom worden geschetst waar 
de leerlingen een oplossing voor moeten vinden. Het gebruik van relevante 
beroepsattributen, zoals rekenmachines, overzichten van wisselkoersen, of misschien wel 
nette kleding, kan de authenticiteit van dergelijke leerervaringen verder bevorderen 
(Verhoeven et al., 2017; 2019).  

Daarnaast vinden authentieke leerervaringen idealiter plaats in authentieke 
beroepsomgevingen, zoals economische afdelingen van overheden, bedrijven of andere 
organisaties (Verhoeven et al., 2017; 2019). Van lessen is in die in authentieke 
omgevingen echter doorgaans geen sprake; het gaat er vooral om dat een relevante 
beroepscontext de school in worden gehaald, bijvoorbeeld door ondernemers uit te 
nodigen in de les. Uit onderzoek in andere domeinen dan economie blijkt dat wanneer 
deze rolmodellen vertellen over hoe hun beroepscontext en gemiddelde werkdag eruit 
ziet, dit leerlingen kan helpen zich een levendige voorstelling te maken van het 
betreffende beroep (zie bijvoorbeeld Farland-Smith, 2012; Hughes, Nzekwe, & 
Molyneaux, 2013). Meer in het algemeen laten verschillende interview- en 
observatiestudies zien dat authentieke leerervaringen leerlingen stimuleren om hun 
affiniteit met verschillende beroepsrollen te verkennen en om iets te leren over hun eigen 
capaciteiten binnen dat beroepsveld (zie Verhoeven et al., 2017; 2019 voor een overzicht 
van deze studies).  

 
Betekenisvol leren als belangrijke voorwaarde 

Onderzoek toont aan dat leerlingen vooral gestimuleerd worden om beroepsbeelden te 
vormen wanneer zij hun onderwijs als betekenisvol ervaren, dat wil zeggen: als zij inzien 
wat de betekenis van de lesstof voor hun eigen leven is. Uit verschillende kwalitatieve 
onderzoeken blijkt namelijk dat dit leerlingen nieuwsgierig maakt naar wat de lessen met 
hen te maken (kunnen) hebben. Hierdoor gaan zij zich voorstelling gaan maken van hoe 
het zou zijn om een bepaald beroep uit te oefenen (zie Verhoeven et al., 2017; 2019 
voor een overzicht van deze studies). Voor betekenisvol leren is het dan ook van belang 
dat leerlingen zich aangesproken voelen als mogelijke, toekomstige deelnemers binnen 
bepaalde beroepscontexten. Dit nodigt hen uit om na te denken over wat ze zouden 
vinden van werken binnen een bepaalde professie en waarom, wat de vorming van een 
concreet beroepsbeeld stimuleert (Verhoeven et al., 2017; 2019).  

Om een authentieke leerervaring voor leerlingen betekenisvol te maken, helpt het om te 
benadrukken dat de leerervaring hen de kans biedt om hun talenten en interesses verder 
te verkennen. Daarnaast kan de betekenisvolheid van een leerervaring worden 
gestimuleerd door met leerlingen een gesprek aan te gaan over wat het geleerde met 



 
 
 

 
 

hun huidige en/of toekomstige leven te maken heeft (Draaisma, Meijers, & Kuijpers, 
2016).  
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