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Wouter Sanderse over beroepsethiek 
 

Wouter Sanderse, lector Beroepsethiek bij de Fontys-lerarenopleiding in Tilburg, hield onlangs zijn 

inaugurele rede (die inmiddels ook in druk verschenen is).1 Hij bekijkt de beroepsethiek van de leraar 

vanuit een deugdenbenadering. Als men wil bevorderen dat leraren deugdelijk lesgeven, moet men zich 

op de hele persoon van de (aanstaande) leraren richten en hen helpen de deugden te cultiveren die zij 

aan hun leraarschap ten grondslag kunnen leggen. Het volgen van een lerarenopleiding omvat niet alleen 

het verwerven van instrumentele competenties, maar ook karaktervorming. En daarin onderscheidt de 

lerarenopleiding zich niet van ander onderwijs: aanstaande leraren moeten op hun beurt leren hoe zij 

kunnen bijdragen aan de karaktervorming van hun leerlingen.2 

Deugd en Karakter vallen nogal buiten mijn dagelijkse woordenschat. Komt dat door mijn seculiere op-

voeding, die mij niet in contact heeft gebracht met het rooms-katholieke gedachtengoed? Of heeft het te 

maken met mijn waardenvrije sociaal-wetenschappelijke opleiding, waar ‘virtues and character’ werden 

weggemoffeld in normen, waarden en persoonlijkheidskenmerken? Hoe het ook zij: ik heb wel wat moeite 

om mij in te leven in de denkwereld van Sanderse. Maar zo gauw geef ik me niet gewonnen. Hieronder 

heb ik geprobeerd een referentiekader op te stellen dat wellicht ten grondslag ligt aan zijn deugden-

benadering. 

 

1. Een leraar met karakter 

1.1 Als mensen (en dus ook leraren) een volwaardig leven willen leiden (een leven van gelukte zelfreali-

satie), moeten ze (a) voor zichzelf definiëren welke potenties zij hebben en wie zij willen zijn, en (b) bij 

zichzelf de karaktereigenschappen (deugden) identificeren en cultiveren die ze voor hun zelfrealisatie 

nodig hebben. 

1.2 Een volwaardig leven omvat mede dat de betrokkene de maatschappelijke functies waartoe hij (m/v) 

geroepen is of waarin hij terecht komt, deugdelijk vervult. 

1.3 Wie kiest voor het leraarschap, moet bij zichzelf dus tevens de karaktereigenschappen (deugden) 

cultiveren die hij nodig heeft om samen met collega’s deze maatschappelijke functie deugdelijk te ver-

vullen: jongeren begeleiden in hun ontwikkeling. 

1.4 De lerarenopleiding heeft mede tot taak de aanstaande leraar te ondersteunen bij diens inspanningen 

tot karaktervorming, dus tot vorming van een op maat gesneden scala van persoonlijke deugden. 

2. Leerlingen met karakter 

2.1 De maatschappelijke functie van leraren omvat mede: ertoe bijdragen dat jongeren bij zichzelf de 

karaktereigenschappen (deugden) ontwikkelen die zij nodig hebben om een volwaardig leven te leiden. 

2.2 Die bijdrage omvat onder meer het vervullen van een voorbeeldfunctie: leraren kunnen als rolmodel 

fungeren en daartoe moeten ze dan de karaktereigenschappen (deugden) tentoonspreiden die jongeren bij 

zichzelf moeten ontwikkelen om een volwaardig leven te leiden. 

2.3 Wie kiest voor het leraarschap, moet bij zichzelf dus mede de karaktereigenschappen (deugden) culti-

veren die hij nodig heeft om als rolmodel te fungeren jegens de jongeren die hij onder zijn hoede heeft. 

3. Kardinale karaktereigenschappen/deugden 

3.1 Tot de karaktereigenschappen (deugden) die iemand nodig heeft om een volwaardig leven te leiden 

(en zijn maatschappelijke functies deugdelijk te vervullen), behoren in elk geval: rechtvaardigheid; moed; 

inachtneming van de juiste maat (gulden middenweg); en praktische wijsheid (oordeelsvermogen). 

3.2 Het behoort tot de levensopdracht van iedere mens dit vierledige normatieve netwerk van kardinale 

deugden nader voor zichzelf te verfijnen, concretiseren en uit te breiden. 

3.3 De beoefenaars van professionele beroepen (zoals leraren) zullen daartoe steun bij elkaar zoeken, ten-

einde gedeelde (prescriptieve en aspirationele) standaarden te ontwikkelen met betrekking tot de deugde-

lijke vervulling van hun maatschappelijke functie. 

3.4 De lerarenopleiding dient een oefenplek te bieden voor het ontwikkelen van dergelijke standaarden en 

haar studenten kennis te doen maken met standaarden die elders ontwikkeld zijn. 

 

Mijn polsende vraag is dus: heb ik met deze opsomming enigszins recht gedaan aan de uitgangspunten 

van de door Sanderse gehanteerde deugdenbenadering betreffende de beroepsethiek van leraren? Of heb 

                                                           
1 Leraren met karakter: een deugdenbenadering van de beroepsethiek van de leraar (2013). URL: 

http://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Lerarenopleiding-Tilburg/Onderzoek/Lectorale-redes/Lectorale-redes-dr.-Bob-

Koster-en-dr.-Wouter-Sanderse-1.htm (met link naar: http://fontys.nl/web/file?uuid=2c4292cc-f109-408e-b0b4-

cf0d43ba5863&owner=458011ba-35e2-4ec8-bae3-ef97620e85c6&contentid=79325). 
2  Dat was het onderwerp van het proefschrift Character Education van Wouter Sanderse (2012). Zie ook: 

http://www.onderwijsethiek.nl/ethische-kroniek/morele-vorming-de-leraar-als-rolmodel (22/11/2012). 

http://www.onderwijsethiek.nl/ethische-kroniek/morele-vorming-de-leraar-als-rolmodel
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ik er niks van begrepen? En dan nog een vervolgvraag: in hoeverre mag ik uit 1.4, 2.2 en 2.3 lezen dat de 

deugdenbenadering grote waarde hecht aan socialisatie en maatschappelijke continuïteit? Ik bedoel: be-

tekent de nadruk op karaktervorming dat men aan leraren resp. lerarenopleiders voldoende ruimte meent 

te moeten geven om hun eigen opvattingen over nastrevenswaardige karaktereigenschappen (deugden) 

welbewust dóór te geven aan hun leerlingen resp. studenten? Of nog anders gezegd: hoe is de deugden-

benadering met haar nadruk op karaktervorming gepositioneerd op het continuüm tussen zichzelf vormen 

enerzijds en gevormd worden anderzijds? 
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