Forgiveness education (vergevingsonderwijs)
Profiel student
Deze opdracht is bedoeld voor studenten pabo of lvo. Het is ook mogelijk om hiernaar onderzoek te
doen in het buitenland (bijvoorbeeld in het kader van de international class).

Toelichting onderwerp
In het onderzoekscentrum is in samenwerking met de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA)
een onderzoeksproject uitgevoerd naar de betekenis van Vergeving voor het onderwijs. Over de
theorie hiervan werd een wetenschappelijk artikel gepubliceerd (Van der Walt, De Muynck e.a.
2017). Studenten van de TUA onderzochten de bijbelse achtergrond van het begrip Vergeving. Zes
pabo studenten (drie van de international class en drie van de adacemische pabo) deden
onderzoek naar de vraag op welke manier Vergeving in de praktijk van het onderwijs aan de orde
komt. De studenten ontdekten dat er wel over vergeving gesproken wordt, maar weinig
gepraktiseerd. Er wordt bijvoorbeeld straf gegeven, maar het komt niet daadwerkelijk tot een
moment van vergeving.

Onderzoekopdracht
Er is op grond van de eerdere scripties voor meerdere studenten een mogelijkheid om
vervolgonderzoek te doen:
• Hoe is de praktijk van vergevingsonderwijs in het VO?
• Hoe is de praktijk van vergevingsonderwijs tussen studenten binnen de lerarenopleiding zelf?
Behoort ‘Vergeven’ en ‘Om vergeving vragen’ tot het repertoire van de onderlinge omgang?
Wordt het door docenten belangrijk geacht? Hoe vergevingsgezind zijn studenten ten opzichte
van elkaar? Hoe bereiden ze zich voor op een vergevingsgezinde houding in hun toekomstige
praktijk?
• Welke manieren zijn er om vergeving dichter bij de kinderen te brengen. De studenten die
eerdere onderzoeken deden, ontdekten dat het onderwerp wat ongrijpbaar is voor de kinderen.
Hoe kan het een betere plek krijgen in sova-lessen?
• Hoe kijken ouders aan tegen straf en vergeving? Een bevinding was dat leraren zich onveilig
voelen om straf te geven, omdat ze bang zijn voor de reactie van ouders. Er is een potentiële
spanning tussen wat een leerkracht kan doen en wat ouders vinden. Studenten zouden een
onderzoek kunnen doen bij ouders aan de hand van bijvoorbeeld voorbeelden die ze eerst uit de
praktijk hebben opgehaald. Wat zou er gedaan kunnen worden om de verhouding tussen
leerkracht en ouders te verbeteren?

Onderzoeksopzet
De methode is afhankelijk van het onderwerp. Van belang is dat de student zich goed orienteert op
wat andere studenten reeds hebben gedaan.

Contactpersoon
Ben je geïnteresseerd in deze onderzoeksopdracht, stuur dan een mail naar Bram de Muynck:
A.deMuynck@driestar-educatief.nl.

