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Context
• Context:
•
•
•
•

Vlaanderen: professionele bachelors – academische masters
UC Odisee: talent-hogeschool <> competenties
Professioneel leren (wpl, cop, …)
Maatschappelijke verantwoordelijkheid prof. opl. (burgerschap)

• Nood ontwikkeling beroepspedagogiek:
•
•
•
•
•
•

Wat is professional?
Hoe professional opleiden?
Rol van professionele vorming in geheel van professioneel leren?
Identiteit
Docent als professional
…
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‘Wezen’ van professionaliteit?
• Professies
• Normatieve praktijken
• Kernwaarden (vb gezondheid, rechtvaardigheid, veiligheid,
….)

• Vraag:
• bestaat er een onderliggende basiswaarde
‘professionaliteit’?

• Verschillende invalshoeken mogelijk voor antwoord
• Vb. Problemgeschichte ‘roeping’ (cf. hvc, the call tot teach?)
• Nu: vgl. professie – ambacht (cf. de Jong, profession or
craft?
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Profession or craft?
• De Jong: sw: professie of ambacht?
• Stelling:
• Sw = professie -> abstracte transcendente waarde
• Sw =/= ambacht: manipulatie

• Kritiek:
• Verschil is relatief, niet absoluut
• Empirie : ambacht -> waarden
• Betwistbare gelijkstelling : mens–waarde–professie
versus zaak-manipulatie-ambacht
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Andere analyse
• Professie:
• Kernwaarde(n) -> recht doen aan werkelijkheid
• Samenspel :
 Ich-Es <> Ich-Du
 Instrumenteel <> communicatief
 Technisch <> relationeel

• Careful vision
•
•
•
•

Aandacht – attent-zijn (Weil, Murdoch, Buchmann)
Onbaatzuchtige houding (Levinas)
Contemplatie ipv reflectie (cf Pieper => <> Schön)
Anschauung (traditie)
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Implicaties voor vorming
• Aandacht als inzet van professionele vorming
• Oefenen in aandacht
• Niet (alleen) na-denken (reflectie)
• Ook beschouwing (verwondering)
• Intrinsieke moraal
• Verhalen die deze houding verbeelden
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