Vergeving in de gezinsopvoeding
Profiel student
Deze onderzoeksopdracht is geschikt voor een student hbo-pedagogiek.

Toelichting onderwerp
Wil je een praktisch onderwerp onderzoeken waarmee je dienstbaar bent aan de christelijke
gezinsopvoeding? Dan nodigen we je uit om onderzoek te doen naar de praktijk van vergeving in
de gezinsopvoeding. In samenwerking met North West University, Zuid-Afrika is er een studie
verricht naar vergeving in het onderwijs. In de afgelopen twee jaar hebben een aantal
pabostudenten van Driestar Hogeschool en twee studenten van de Theologische Universiteit
Apeldoorn (TUA) onderzoek gedaan naar het onderwerp vergeving. De pabo-studenten hebben
onderzocht op welke manier vergeving in het basisonderwijs aan de orde komt. De TUA studenten
deden/doen woordonderzoek in het Oude en Nieuwe Testament.

Onderzoekopdracht
We missen in dit project gegevens over vergeving in de gezinsopvoeding. De student die dit oppakt
wordt uitgenodigd om binnen de kaders van hbo-pedagogiek een verkennend onderzoek te doen
naar hoe ouders omgaan met het onderwerp vergeving. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende
vragen: Wat roept het woord ‘vergeving’ op bij ouders ten aanzien van de opvoeding? Vinden ze
het een belangrijk onderwerp? Op welke manier wordt het onderwerp verbonden met het geloof?
In welke situaties wordt er daadwerkelijk vergeven? Welke voorbeelden kunnen ouders noemen? Is
er spraken van een klimaat van vergevingsgezindheid in het gezin? Op welke manier leren ouders
hun kinderen om te vergeven en vergeving te ontvangen? We hebben ons voorgenomen op grond
van alle informatie uit het Vergevingsproject een boekje te schrijven voor ouders die hen helpt om
dit belangrijke onderwerp een plek te geven in de opvoeding. Vooral de concrete voorbeelden die
de student in de interviews ophaalt zullen (geanonimiseerd en onherkenbaar gemaakt) gebruikt
worden in deze publicatie.

Onderzoeksopzet
Heb je interesse in dit onderwerp, dan kun je een gesprek aanvragen bij Bram de Muynck. Hij zal
je verder op het onderwerp inpraten en ideeën aanreiken voor literatuur. Daarna wordt de
begeleiding geheel gedaan door de docent van hbo-pedagogiek. Als je klaar bent presenteer je het
resultaat aan belanghebbenden van het onderzoekscentrum.

Contactpersoon
Ben je geïnteresseerd, stuur dan een mail naar Bram de Muynck: A.deMuynck@driestareducatief.nl.

