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Kader 

Om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen, wil het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen het aantal leraren met onderzoekservaring vergroten. Hiervoor heeft zij de 

Promotiebeurs voor leraren in het leven geroepen, waarmee leraren in de gelegenheid worden gesteld 

promotie-onderzoek te verrichten.  

Deze mogelijkheid om te promoveren is bedoeld voor leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar 

beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs. Er zijn geen beperkingen aan het onderwerp van het 

promotieonderzoek. 

Nadere informatie over deze promotiebeurs is te vinden op:  

http://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/promotiebeurs+voor+leraren 

De onderzoeksgroep Education in Culture richt zich  op vraagstukken op het gebied van opvoeding en 

onderwijs vanuit een filosofisch en historisch perspectief. Zij heeft een aanzet ontwikkeld tot een 

promotie-onderzoek over straffen in het onderwijs, dat zij graag samen met een leraar/docent zou 

willen uitwerken. De kennis die het project oplevert zal onder andere benut worden in de nieuw 

opgezette Mastertrack Ethics of Education: Philosophy, History and Law, onderdeel van de 

masteropleiding Pedagogische wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen.  

Hierbij nodigt zij geïnteresseerden uit om te solliciteren naar deze promotieplaats. We verwachten van 

de geselecteerde kandidaat dat hij of zij onder begeleiding van de begeleidingscommissie het voorstel 

nader uitwerkt, waarbij er alle ruimte is voor de kandidaat om zelf inhoud te geven aan het project. Het 

promotieonderzoek vindt alleen doorgang wanneer de lerarenbeurs wordt toegekend door de NWO.  

 

De begeleidingscommissie 

 

Het project past binnen de onderzoeksgroep Education in Culture, onderdeel van het 

Nieuwenhuisinstituut voor onderzoek in opvoeding en onderwijs en verbonden aan de afdeling 

Pedagogische Wetenschappen / Onderwijskunde van de faculteit Gedrags- en 

Maatschappijwetenschappen van de  Rijksuniversiteit Groningen  

 

De begeleidingscommissie voor dit beoogde promotieonderzoek bestaat uit: 

 

Prof. Dr. Jeroen J.H. Dekker, hoogleraar Grondslagen van de Pedagogiek 

Dr. Hilda T.A. Amsing, uhd Pedagogiek en Onderwijskunde, deskundig op het terrein van de 

historische pedagogiek 

Dr. Piet van der Ploeg, docent/ onderzoeker Pedagogiek, deskundig op het terrein van de theoretische 

pedagogiek 

 

 

Voor correspondentie over dit project kunt u contact opnemen met 

 

http://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/programmas/promotiebeurs+voor+leraren


Dr. Hilda Amsing 

Pedagogiek en onderwijskunde 

Grote Rozenstraat 38 

9712 TJ Groningen 

 

h.t.a.amsing@rug.nl 

 

Wanneer u belangstelling heeft voor dit project, verzoeken we u om voor maandag 31 januari 2016 

vrijblijvend contact op te nemen met mevr. Amsing.  

 

Het projectvoorstel: Straffen in het onderwijs 

Al sinds 1820 zijn lijfstraffen verboden in het Nederlandse onderwijs. Hoewel zij ondanks dit verbod 

daarna nog lang zijn toegepast en vaak oogluikend toegestaan, wordt het gebruik ervan tegenwoordig 

in Nederland alom afgekeurd. Het geven van andersoortige straf dan lijfstraf behoort echter tot de 

reguliere schoolpraktijk en kent verschillende vormen, uiteenlopend van een standje tot verwijdering 

van school. De volgende cijfers geven een indruk van de frequentie van zware strafmaatregelen: in het 

schooljaar 2013-2014 zijn in het voortgezet onderwijs 4835 kinderen geschorst en 555 verwijderd. 

Veel voorkomende redenen zijn: fysiek geweld tegen medeleerlingen, verbaal geweld tegen personeel 

en het leerproces belemmeren door storend gedrag (Inspectie van het Onderwijs, z.d.). 

In dit onderzoek worden ontwikkeling en continuïteit van strafmaatregelen alsmede de perceptie en 

waardering daarvan bestudeerd in relatie tot het vergrijp en de legitimatie van de strafmaatregelen . 

Hiermee kan inzicht worden verkregen in de ontwikkeling van opvattingen over de doelstellingen van 

het onderwijs en over gedragingen van het kind die in de schoolse context niet worden getolereerd. 

Deze laatste inzichten zijn bijvoorbeeld relevant voor het debat rond de in 2014 door de 

Gezondheidsraad geconstateerde afgenomen tolerantie voor afwijkend gedrag van kinderen. Daarnaast 

levert het onderzoek kennis op over de ontwikkeling van de aard en de grenzen van 

sanctioneringsmaatregelen. Hiermee biedt het een bijdrage aan de discussie over het vraagstuk van de 

zeggenschap over het kind.  

De (voorlopige) vraagstelling van het onderzoek is: Hoe hebben opvattingen over en praktijken van 

straffen in het onderwijs zich ontwikkeld vanaf de Tweede Wereldoorlog tot op heden?  Afhankelijk 

van de interesse van de onderzoeker kan het onderzoek worden toegespitst op het basis- of op het 

voortgezet onderwijs.  

Deze vraagstelling wordt op drie niveaus onderzocht, waarbij vanzelfsprekend ook gekeken wordt 

naar relaties tussen deze drie niveaus:  

A. Het niveau van het wettelijk kader en de discussie daarover . 

Welke regels over sanctioneren in het onderwijs zijn door de Rijksoverheid opgesteld, hoe passen deze 

binnen de ruimte die scholen hebben om hun onderwijs vorm te geven (onderwijsvrijheid) en binnen 

voor de rechtspraak belangrijke  internationale regels over de rechten van het kind (als bijvoorbeeld 

het in1954 door Nederland geratificeerde Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden uit 1950 en de UN Conventie voor kinderrechten uit 1989, door 

Nederland geratificeerd in 1995) en welke discussies zijn erover gevoerd? Dit niveau kan worden 



bestudeerd op grond van wet- en regelgeving en de politieke discussies daarover zoals bijvoorbeeld 

vastgelegd in de Handelingen van de Staten-Generaal.  

B. Het niveau van de opleiding van de leerkracht  

Worden en werden disciplineringmaatregelen op de lerarenopleidingen aan de orde gesteld in 

pedagogische en didactische handboeken en, zo ja, welke voorschriften zijn geformuleerd en hoe zijn 

zij gelegitimeerd? Dit niveau kan worden onderzocht door het bestuderen van een selectie van 

pedagogische handboeken die zijn gebruikt op lerarenopleidingen van verschillende denominaties, 

afgezet tegen de wetenschappelijke behandeling van het onderwerp straffen in de pedagogiek en de 

onderwijskunde. 

C. Het niveau van de onderwijspraktijk.  

Welke disciplineringsmaatregelen werden en worden toegepast in de klas voor welk type vergrijpen, 

waar ligt de verantwoordelijkheid voor verschillende strafmaatregelen, hoe worden 

disciplineringsmaatregelen gelegitimeerd, gepercipieerd en gewaardeerd en welke 

disciplineringsmaatregelen waren en zijn niet toegestaan? Dit niveau, waarin verschillende actoren 

acteren, namelijk de schoolleiders, de docenten, de ouders en de kinderen, kan worden bestudeerd op 

basis van schoolreglementen, interviews met (oud)schoolleiders, (oud)docenten, (oud)leerlingen, 

ouders en de kinderombudsman (oral history), onderzoek naar rechtspraak over het toepassen van niet 

toelaatbare disciplineringsmaatregelen, en onderzoek naar rapportages (van vertrouwensinspecteurs) 

van de onderwijsinspectie en van de kinderombudsman. 

 

Inspectie van het onderwijs (z.d.). Factsheet Schorsingen en verwijderingen. Elektronische meldingen 

2009/2010 tot en met 2013/2014. http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/ 

publicaties/2015/01/factsheet-schorsingen-en-verwijderingen.pdf. Opgevraagd 30-10-2015 

 

 

 


