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De bijdragen in het focusdeel van DNM2.3 doen in 
belangrijke mate wat ik hoop dat mijn werk teweeg 
brengt, namelijk dat het aanzetten geeft om zelf 
te denken en zelf verantwoordelijkheid te nemen 
voor dat denken. Sommige van mijn lezers merken 
wel op dat ik veel analyseer, maar weinig concrete 
aanbevelingen geef voor hoe in het onderwijs 
gehandeld zou moeten worden, een punt dat naar 
voren wordt gebracht door Dolf van den Berg, 
aan de orde komt in de e-mailuitwisseling tussen 
Hartger Wassink en Hester IJsseling en ook, op 
een wat andere manier, wordt aangesneden in de 
recensie van Wouter Pols van Het prachtige risico. 
De reden hiervoor ligt niet in het feit dat ik, zoals 
Hester terecht opmerkt, geen weet zou hebben 
van de weerbarstige werkelijkheid in het klaslo-
kaal. Als docent in het hoger onderwijs heb ik daar 
bijna dagelijks mee te maken. Ik doe het vooral uit 
respect voor mijn lezers, omdat ik hen serieus wil 
nemen als denkende en handelde subjecten - net 
zoals ik dat met mijn studenten probeer te doen. 
Mijn belangrijkste ambitie is om mijn lezers nieuwe 
mogelijkheden te geven om over onderwijs na te 
denken - wat in belangrijk mate een kwestie is van 
het ontwikkelen van nieuwe taal - zonder daarbij te 
willen invullen hoe daarmee gedacht zou moeten 
worden of tot welke conclusies dit denken zou 
moeten leiden. Wat ik vooral hoop te bereiken is 
dat er beter en zorgvuldiger over onderwijs wordt 
gedacht en gesproken. In mijn werk probeer ik ook 
aan te geven waar die zorgvuldigheid naar mijn 
mening ontbreekt, maar uiteindelijk draagt ieder 
die deelneemt aan de discussie over onderwijs 
een eigen verantwoordelijkheid voor denken en 
doen.

Dat betekent natuurlijk niet dat ik niks te zeggen 
zou hebben en dat mijn werk alleen maar bedoeld 
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zou zijn om het denken van anderen te faciliteren. 
Integendeel! Hier is het misschien goed om op te 
merken dat er in zekere zin twee niveaus in mijn 
werk te onderscheiden zijn. Enerzijds probeer ik 
thema’s aan te snijden – zoals de zeven thema’s in 
Het prachtige risico - en probeer ik de complexiteit 
van die thema’s zichtbaar te maken. Anderzijds 
heb ik wel degelijk mijn eigen voorkeuren en 
probeer ik die onder woorden te brengen en te 
rechtvaardigen. De teksten van Carlos van Kan 
en Hartger Wassink laten mooi zien wat er op 
deze twee niveaus mogelijk is. Carlos gebruikt de 
drieslag kwalificatie-socialisatie-subjectivering om 
helderheid te verschaffen in de visies van docen-
ten in het middelbaar beroepsonderwijs. Daarmee 
laat hij zien hoe met deze drieslag op een andere - 
en in mijn optiek genuanceerdere - manier gedacht 
en gesproken kan worden over waar het in het 
onderwijs om zou moeten gaan dan wanneer we 
alleen de taal van de kwalificatie zouden hebben. 
Daar zit voor mij al een belangrijke winst van het 
gebruik van de drieslag, waarbij ik me in zekere zin 
niet al te veel bekommer over de precieze invulling 
van de drie begrippen. 

Wat de bijdrage van Hartger mooi zichtbaar maakt 
is dat, op een ander niveau, die invulling er voor 
mij wel degelijk toe doet en dat er in mijn werk 
daarom ook een heel specifieke theorie over sub-
jectivering te vinden is. (Terzijde: in Het prachtige 
risico spreken we niet over ‘subjectivering’, maar 
over ‘subjectificatie’, een wat lastig Nederlandse 
vertaling voor het eveneens lastige Engelse woord 
‘subjectification’.) Dit is een theorie die het subject-
zijn van mensen in existentiële zin probeert te be-
grijpen en daarbij, zoals ik in het inleidende artikel 
liet zien, vooral ook probeert om volwassenheid te 
begrijpen op een nieuwe, niet ontwikkelingspsy-
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chologisch geënte manier. Volwassenheid is ook 
de reactie die ik zou willen geven op Dolf van den 
Bergs opmerking over wat het centrale thema van 
mijn werk is. Hij heeft zeker gelijk dat ‘uniciteit’ en 
‘in de wereld komen’ cruciale categorieën zijn in 
mijn onderwijspedagogisch denken, maar ik zou 
daaraan willen toevoegen dat het onderwijspeda-
gogische ‘belang’ - datgene waar het pedagogisch 
gezien in het onderwijs altijd ook om zou moeten 
gaan - de kwestie van het volwassen-in-de-wereld-
willen-zijn is. Dat is ook een belangrijke reden 
waarom ik mijn benadering als ‘wereldgericht’ 
karakteriseer, wat zeker affiniteit heeft met wat Dolf 
aanduidt als de verantwoordelijkheid voor ‘wereld-
ontwikkeling.’

De centrale plaats van de idee van volwassenheid 
suggereert dat mijn werk in sterke mate normatief 
is. Sommigen zien dat als een probleem, bijvoor-
beeld vanuit de veronderstelling dat wetenschap 
per definitie niet normatief zou mogen zijn. Ik zie 
dat probleem niet, of althans niet op deze manier. 
Startpunt is de vaststelling dat de onderwijspraktijk 
zelf normatief, is in die zin dat onderwijs uit is op 
verandering, die verandering begrijpt als verbete-
ring en daarom altijd werkt met ideeën over wat 
wenselijke verandering is. Een van de taken van 
onderwijspedagogische theorie is het doordenken, 
bevragen en rechtvaardigen van die normativiteit. 
In die zin kan de onderwijspedagogiek niet om 
normatieve vragen heen. De onderwijspedagogiek 
dient zich, anders gezegd, te verhouden tot de nor-
mativiteit van het onderwijs zelf. Daarin verkeert 
de onderwijspedagogiek overigens in het goede 
gezelschap van de medische wetenschappen, 
die uiteindelijk bedoeld zijn om medisch hande-
len te ondersteunen dat uit is op het bevorderen 
van gezondheid; en de rechtswetenschappen die 
uiteindelijk bedoeld zijn om het juridische handelen 
te ondersteunen dat uit is op het bevorderen van 
gelijkheid en rechtvaardigheid. Dat betekent niet 
dat instrumentele vragen - over het hoe en over 
wat werkt - in deze domeinen niet relevant zijn. 
Maar ze kunnen pas worden geformuleerd nadat 

we acceptabele ideeën hebben ontwikkeld over 
wat we zien als gezondheid, als (ge)recht(igheid), 
als geslaagde opvoeding en als geslaagd onder-
wijs. Mijn kritiek op de cultuur van het meten en 
op de nadruk op onderwijseffectiviteit is daarom 
niet bedoeld om te zeggen dat meten zinloos is 
en effectiviteit geen rol zou mogen spelen in het 
onderwijs, maar om te benadrukken dat discussies 
daarover pas zin hebben tegen de achtergrond 
van goed ontwikkelde visies op het waartoe van 
het onderwijs. De bijdrage van Gerritjan van Luin 
voegt daar nog een belangrijke dimensie aan toe, 
door aan te geven waar en onder welke voorwaar-
den meten, effectiviteit en aansturen wel mogelijk 
zijn - op de hoge grond - en waar zo’n benadering 
de plank precies misslaat - in het moeras. Daarbij 
merkt hij ook op dat de echt wezenlijke kwesties in 
het onderwijs, met inbegrip van normatieve vragen 
over wat wenselijk is, veel vaker in het moeras te 
vinden zijn dan op de hoge grond.

Ik zou de normatieve dimensies van opvoeding 
en onderwijs overigens niet als moreel willen 
karakteriseren. Op dat punt verschil ik wellicht 
van de lijn die Hartger in zijn bijdrage ontwikkelt. 
Het belangrijkste argument hiervoor is dat moreel 
goed handelen van leraren met leerlingen nog niet 
automatisch ook pedagogisch goed handelen is. 
Om het pedagogische te vatten, om het pedago-
gische onder woorden te kunnen brengen en te 
kunnen rechtvaardigen, moeten we ons verstaan 
met onderwijspedagogische waarden, zoals de 
idee van volwassenheid. Het is pas wanneer het 
handelen van een leraar een oriëntatie heeft op 
zo’n pedagogische waarde, dat het handelen 
tot pedagogisch handelen wordt. Onderwijs en 
opvoeding zijn, anders gezegd, geen toegepaste 
ethiek, maar hebben hun eigen, onderwijspedago-
gische, finaliteit - om een mooi Vlaams woord te 
gebruiken.

En dan misschien nog een laatste punt: maak 
ik het allemaal niet veel te moeilijk? Daar wil ik 
graag twee dingen over zeggen. Allereerst ben 
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ik het eens met Hester IJsseling dat moeilijk een 
relatief begrip is. Wat in eerste instantie als moeilijk 
verschijnt, kan na verloop van tijd meer begrijpelijk 
en betekenisvol worden. Dat heeft wel tijd nodig. 
Ofschoon ik niemand wil dwingen om mijn werk te 
lezen of het er mee eens te zijn, hoop ik wel dat 
degenen die nieuwsgierig zijn geworden zichzelf 
tijd gunnen om zich ermee uiteen te zetten. Hester 
schrijft niet alleen mooi dat je een tekst vertrou-
wen moet kunnen schenken. Ik denk dat dit ook 
in opvoeding en onderwijs aan de orde is. Dat 
het schenken van vertrouwen een pedagogische 
grondhouding is. Ik vraag me daarom, net als Hes-
ter, wel eens af hoe mensen die steeds op allerlei 
vlakken onmiddellijke duidelijkheid eisen, eigenlijk 
met kinderen om gaan.

Maar wat wellicht nog belangrijk is, is dat ik door 
het zichtbaar maken van het complexe karakter 
van onderwijs en onderwijzen een weerwoord wil 
bieden aan diegenen die beweren dat het werk 
van de leraar eigenlijk heel simpel is en weinig 
denken vereist maar vooral bestaat uit het nauw-
keurig uitvoeren van elders bedachte strategieën, 

bij voorkeur strategieën die evidence-based zijn. 
Vooral leraren in Engeland hebben veel last van dit 
soort simplificaties, ofschoon ook andere landen 
zeker niet immuun zijn voor dit soort denken dat 
- zoals ook in het interview met Rik Seveke naar 
voren komt - de professionaliteit van de leraar 
ernstig kan ondergraven. Zo bezien is het zicht-
baar maken van de complexiteit van onderwijs en 
onderwijzen niet bedoeld om het werk van leraren 
nog lastiger te maken, maar moet het worden 
gezien als een compliment, niet alleen omdat het 
laat zien met welke complexiteit leraren dag in, 
dat uit te maken hebben, maar ook omdat het laat 
zien dat in het overgrote deel van de gevallen 
leraren daar heel goed mee om weten te gaan. Zo 
bezien probeer ik vooral zicht te bieden op wat er 
in feite in het onderwijs altijd al aan de gang is. Dat 
leraren me met enige regelmaat vertellen dat ik 
woorden geef aan datgene wat ze wel voelen maar 
waarvoor ze zelf veelal geen taal hebben, 
beschouw ik dan ook als een groot compliment 
voor wat ik met mijn werk probeer te doen. 
beschouw ik dan ook als een groot compliment 
voor wat ik met mijn werk probeer te doen. ■


