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Voorwoord
Sommige boeken gaan lang mee. Dat was zo voor Grondslagen van de weten
schappelijke pedagogiek: modern en postmodern (2001, Boom). Hoewel een aan
tal hoofdstukken die daarin verschenen nog steeds state of the art zijn, was een 
aantal andere dringend aan herziening toe. Dat kan ook niet anders: sommige 
problemen die pedagogische aandacht vragen, evolueerden; andere konden 
destijds niet vermoed worden. Dat is meer zo voor wat aan de orde was in deel 
2 van dat boek dan wat deel 1 betreft, waar een aantal benaderingen besproken 
worden.

Ook het landschap van het hoger onderwijs, zowel in Vlaanderen als in Neder
land, ziet er nu anders uit. Waar het bijvoorbeeld gebruikelijk was om in de 
eerste jaren van de opleiding verschillende vakken filosofie op te nemen, zijn 
deze heden ten dage bijna overal grotendeels verdwenen. Dat heeft belangrijke 
implicaties voor het onderwijsmateriaal dat aan beginnende studenten aan
geboden kan worden.

Deze tweedelige herziening tracht hieraan tegemoet te komen door allereerst 
een inleiding te bieden die focust op pedagogische thema’s en begrippen, en pas 
daarna in het tweede boek grondslagen en stromingen tot voorwerp heeft. Het 
ene kan niet zonder het andere: het pedagogische heeft nu eenmaal raakvlak
ken met vele andere discussies en (sub)disciplines.

In de zoektocht naar wat aan de orde gesteld moest worden met het oog op 
het inleiden van studenten in de academische discussie van het pedagogische, 
had ik vele gesprekken, allereerst met Stefan Ramaekers, Roel van Goor en 
Bruno Vanobbergen, die later ook bereid werden gevonden met mij de redac
tie te voeren. Ik ben ook dankbaar voor de inzichten van Bas Levering, Dirk 
Willem Postma en Philippe Noens, die mede aan de basis liggen van wat nu 
voorligt. Nadat overeenstemming was bereikt binnen de redactie over de selec
tie van thema’s en auteurs, werden abstracts gevraagd en becommentarieerd. 
Opmerkingen en suggesties werden ook door de redacteuren gemaakt op de 
conceptversies van de bijdragen. Het voorliggende resultaat daarvan laat de 
docent toe om eigen accenten te leggen, en gelet op de gegeven aanzetten, ver
diepend in te gaan op de alsmaar evoluerende discussie waarin oude vragen 
en benaderingen opnieuw opgenomen worden, aangevuld met relatief nieuwe 
kwesties en duidingen.

In een tijd waarin publicaties in het Nederlands nauwelijks meer meetellen in 
de academische wereld, waarin het Nederlands gestaag verdwijnt als taal voor 
de wetenschappelijke communicatie, ben ik blij dat we toch heel wat collega’s
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bereid vonden aan deze tweedelige inleiding mee te werken. Het blijft immers 
merkwaardig, de geschiedenis van Vlaanderen indachtig, dat in enkele decen
nia boeken en tijdschriften in het Nederlands zo snel het moeten afleggen tegen 
anderstalige inleidingen. Natuurlijk zal men in een wijsgerig-pedagogische dis
cussie steeds naar de bronnen gaan, in welke taal dan ook. Ook is het evident dat 
specialisten met andere specialisten wereldwijd van gedachten wisselen. Maar 
daarover gaat het hier niet; evenmin over de wens alles bij het oude te laten. 
‘Inleiden in’ vraagt als het enigszins mogelijk is het gebruik van de moedertaal, 
maar de incentives om daar tijd en energie in te steken verdwenen gaandeweg. 
Zo ontstond zowel in Nederland als in Vlaanderen de merkwaardige situatie 
dat alhoewel het onderwijs grotendeels door de gemeenschap gefinancierd 
wordt, het benodigde studiemateriaal alsmaar meer in broken English wordt 
aangereikt. Daarenboven zijn vele pedagogische discussies waarin het gaat over 
beleid en praktijk eerder nationaal dan internationaal ingebed.

‘De pedagogiek zal wijsgerig zijn of ze zal niet zijn’, zo werd mij destijds als stu
dent voorgehouden. De tijden zijn veranderd; in de plaats van reflectie kwam 
het kort op de bal spelen en aandacht voor effectiviteit en efficiëntie, voor out
put, performativiteit, league tables, kwaliteitsindicatoren en competenties. 
Sommigen argumenteren dat de pedagogen het aan zichzelf te danken hebben 
dat het pedagogische discours teruggedrongen, of zelfs vervangen werd door 
het psychologische. In plaats van hierin te berusten kan de conversatie ook 
door ons nieuw leven ingeblazen worden; de pedagogische vragen waarvoor we 
gesteld worden zijn niet alleen onafwendbaar, maar tevens springlevend. Deze 
inleiding biedt hiertoe een aanzet.

Paul Smeyers 
september 2016
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ROEL VAN GOOR & BRUNO VANOBBERGEN

Met een inleiding in een vakgebied beoog je op zijn minst twee zaken. Je wil de 
lezers kennis laten maken met het vakgebied, vragen die erin aan de orde zijn, 
de taal die gebezigd wordt en inzichten die zijn ontwikkeld. Daarnaast wil je 
laten zien waarom het vakgebied de moeite waarde is om je in te verdiepen, om 
er onderdeel van te worden en misschien zelfs om je in te verliezen. Auteurs en 
redacteurs beginnen niet aan het schrijven of samenstellen van een inleiding 
als zij geen liefde kennen voor het vak en geen neiging voelen om deze met 
anderen te delen. Je kunt beide ambities op verschillende manieren proberen te 
realiseren. Je bouwt een boek op een welbepaalde manier op. Dit hangt samen 
met het beeld van het vak dat de auteurs van het boek hebben. Hoe je naar de 
pedagogiek als wetenschap kijkt, bepaalt de wijze waarop je erover schrijft. In 
deze inleiding geven wij een toelichting op en verantwoording van de strategie 
waarvoor in deze inleiding is gekozen, in het licht van een interpretatie van hoe 
de pedagogiek als discipline zich ontwikkelt en een idee over hoe zij het beste 
inleidend voor het voetlicht kan worden gebracht.

1.1 Afbakening en ontwikkeling van de pedagogiek

Traditioneel zijn inleidingen in de pedagogiek als wetenschapsgebied vaak sys
tematisch opgezet, beginnend met een definiëring van het object van de peda
gogiek - de opvoeding - en uitmondend in een demarcatie van de pedagogiek 
ten opzichte van andere wetenschapsgebieden. Idee hierachter was lang, zoals 
Perquin (1960) het in zijn inleiding omschrijft, ‘dat de grondslagen der pedago
giek gevonden worden in het opvoedingsverschijnsel, dat zich als een apart en 
duidelijk herkenbaar geheel, aan de zorgvuldige beschouwer openbaart’ (p. 10). 
Het paradigmatische voorbeeld van zo’n systematische inleiding in het Neder
landse taalgebied is de Beknopte theoretische pedagogiek van Langeveld. In het 
voorwoord van de eerste druk van dit invloedrijke werk geeft Langeveld aan dat 
de pedagogiek haar oorsprong moet vinden in de praktijk van de opvoeding en 
dat het niet - zoals in zijn tijd wel vaak het geval was - een uitvloeisel van wijsbe
geerte of theologie mag worden. Dit laat in zijn ogen onverlet dat de pedagogiek 
als vak ‘theoretische vorming en belijning’ nodig heeft. Volgens Langeveld kan 
de pedagogiek als wetenschap zich alleen ontwikkelen als er sprake is van een 
systematische ordening van kennis, die een samenhangend, gesloten raamwerk 
vormt dat zo volledig mogelijk ingevuld is, zodat op zijn minst duidelijk wordt 
hoe de problemen er “liggen”, wat men beslist weten en begrijpen moet om in
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het vakgebied wegwijs te worden, waar men zijn aktiviteit kan doen ingrijpen’ 
(1963, p. 15-16). En het is precies het optekenen van een afbakenend raamwerk 
dat Langeveld zich tot doel stelt; een verplichtend raamwerk dat aankomend 
pedagogen wegwijs kan maken in wat de pedagogiek is, en dat een toetssteen 
vormt in het licht waarvan pedagogen rekenschap kunnen geven van hun han
delen en de opvoedingspraktijk geëvalueerd kan worden (vgl. 1963, p. 18).

Sinds Langevelds inleiding op de pedagogiek voor het eerst verscheen is er veel 
veranderd in de pedagogiek. De gedachte dat het mogelijk zou zijn tot een een
duidige, breed gedragen, verplichtende afbakening van de pedagogiek te komen 
zullen weinigen meer onderschrijven. Er is sowieso weinig waarover in de 
pedagogiek consensus bestaat. ‘Nicht einmal darüber, ob Padagogik überhaupt 
eine Wissenschaft ist, besteht Einigkeit’, zo stelt Giesecke in zijn Einführung in 
die Padagogik (1978, p. 12).1 In deze Duitse inleiding betoogt hij dat de peda
gogiek nooit een onomstreden invulling zal kennen, onder meer omdat we te 
maken hebben met een praktijkwetenschap en daarmee immanent normatieve 
wetenschap in een samenleving waarvan waardenpluralisme een centraal ken
merk is. Voor zover pedagogen hun vertrekpunt nemen in een analyse van het 
opvoedingsverschijnsel, gaat dit doorgaans gepaard met de erkenning dat de 
uitgangspunten ervan op zijn minst niet onbetwijfelbaar zijn. Zo zet Giesecke 
zelf zijn inleiding ook nog op vanuit een systematische analyse van de opvoe
ding, waarbij hij als vertrekpunt neemt een beschrijving van biologische en 
psychologische condities van de mens - als onderscheiden van het dier - die 
het zijns inziens noodzakelijk maken dat mensenkinderen opgevoed worden. 
Ook in latere Nederlandstalige inleidingen wordt nog voor een systematische 
opbouw gekozen waarin het karakter van de pedagogiek wordt afgeleid uit een 
analyse van het verschijnsel opvoeding, zo zien we onder andere bij Inleiding 
in de pedagogiek van Imelman (1982) en meer recent bij Denken over opvoeding 
van Van Crombrugge (2006).

Als er al overeenstemming is binnen de pedagogiek, dan misschien vooral over 
het feit dat het altijd een punt van discussie zal blijven hoe de opvoeding het best 
kan worden beschreven, hoe zij het best bestudeerd kan worden in de weten
schappelijke pedagogiek en welke rol zij vervult voor de opvoedingspraktijk. 
Ten gevolge daarvan kenmerkt de geschiedenis van de pedagogiek als weten
schapsgebied zich door een grote diversiteit aan pedagogisch-inhoudelijke en 
wetenschapstheoretische ideeën. Deze veelvormigheid van de pedagogiek was 
het uitgangspunt van Pedagogiek in Meervoud. Deze inleiding, in eerste edi
tie onder redactie van Beugelsdijk en Miedema (1984), die in de jaren tachtig 
en negentig van de vorige eeuw veel gebruikt werd in het hoger onderwijs in 
Vlaanderen en Nederland, stelt de pedagogiek voor als bestaande uit meer

1 Nederlandse vertaling (auteurs): ‘Zelfs over de vraag of de pedagogiek überhaupt een weten
schap is, bestaat geen overeenstemming.’
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dere, op zichzelf naast elkaar bestaande metatheoretische stromingen, met elk 
eigen wetenschapstheoretische en pedagogisch-inhoudelijke implicaties. Meest 
bekend zijn de drie stromingen gezamenlijk verantwoordelijk voor het predi- 
caat van de pedagogiek als een ‘driestromenland’, en die zich onder meer van 
elkaar onderscheiden door een verschil in interpretatie van wat de primaire ori
ëntatie van de pedagogiek zou moeten zijn: waarheid (de empirisch-analytische 
pedagogiek); dienstbaarheid (de geesteswetenschappelijke pedagogiek); en 
rechtvaardigheid (de kritisch-emancipatorische pedagogiek) (vgl. Levering & 
Smeyers, 2007). Het denken in termen van onderscheiden denkscholen, met 
elk hun eigen uitgangspunten, krachten, beperkingen en blinde vlekken geeft 
goed zicht op de rijkdom aan ideeën binnen de geschiedenis van de weten
schappelijke pedagogiek, en deze is dan ook zeker nog de moeite om nader te 
bestuderen. In het tweede boek wordt op enkele van deze stromingen nader 
ingegaan. In dit eerste deel ligt het vertrekpunt in een andere benadering van 
de pedagogiek.

Het idee dat pedagogische academici zich committeren aan een bepaalde denk
school en van daaruit hun wetenschappelijke activiteiten ontplooien lijkt niet 
(meer) representatief voor hoe de academische pedagogiek zich ontwikkelt. Het 
scherpe debat over verschillende elkaar beconcurrerende denkscholen in de 
pedagogiek dat een tijd lang heeft gewoed, is sowieso verstomd. Enerzijds is 
dit het gevolg van een ontwikkeling waarin een positivistische wetenschaps
benadering in toenemende mate dominant is geworden in de pedagogiek en in 
brede kring als vanzelfsprekend wordt omarmd; met een marginalisering van 
andere benaderingen als gevolg. Deze dominantie wordt weerspiegeld in een 
definitie van de pedagogiek als ‘een empirische gedragswetenschap (...), met 
het accent op de ontwikkeling en evaluatie van voorlichtings- en (preventieve) 
interventies ter ondersteuning en verbetering van de opvoedings-, onderwijs- 
en hulpverleningspraktijk voor kinderen en jeugdigen’, die we tegenkomen in 
Pedagogiek in beeld (Van IJzendoorn & De Frankrijker, 2005, p. 10). Deze inlei
ding in de wetenschappelijke pedagogiek portretteert de pedagogiek vooral 
als een verzameling empirische onderzoeksgebieden, waarbinnen zo betrouw
baar mogelijke kennis wordt ontwikkeld die in de praktijk aangewend dient 
te worden om de opvoeding zo optimaal mogelijk vorm te geven. Binnen deze 
benadering van de pedagogiek onthoudt men zich van algemene beweringen 
over het bijzondere van de opvoeding als object van onderzoek. Het zijn weten
schapstheoretische overwegingen - behorend bij een kwantitatief-empirische 
onderzoeksmethodologie - en niet pedagogisch-inhoudelijke overwegingen 
die centraal staan. Consequentie hiervan is dat het onderscheid tussen de 
pedagogiek en bijvoorbeeld de ontwikkelingspsychologie vervaagt, zeker nu dit 
laatste wetenschapsgebied de kinderlijke ontwikkeling beziet vanuit systeem
theoretisch perspectief en zich ook meer en meer bezighoudt met de praktische 
toepassing van kennis.
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Het verstommen van het metatheoretische debat lijkt anderzijds samen te 
hangen met een pragmatisme dat het hedendaagse wetenschappelijk bedrijf 
kenmerkt. Wetenschappelijke attitudes, ideeën en werkwijzen zijn daarin geen 
afgeleide van principiële pedagogisch-inhoudelijke of wetenschapstheoretische 
uitgangspunten, maar lijken eerder het resultaat van meer praktische over
wegingen. Dit is onder meer terug te zien in een (herwaardering van kwa
litatieve onderzoeksmethoden binnen een primair empirisch-analytisch 
georiënteerde wetenschap waarbinnen lange tijd alleen kwantitatieve 
onderzoeksmethoden serieus werden genomen. Deze ontwikkeling wordt 
onderstreept door Levering en Smeyers (2007, p. 19), die stellen dat ‘het vrij
moedig kiezen van een bepaalde onderzoeksmethode die gegeven het te onder
zoeken probleem het meest geschikt is’ een goede aanpak lijkt; een aanpak die 
in hun ogen overigens niet vrijblijvend is, maar juist ook een specifieke des
kundigheid vereist. De hier beschreven ontwikkeling suggereert dat een goed 
begrip van de huidige pedagogiek wellicht vraagt om een minder principiële 
benadering dan kenmerkend was voor Langeveld, of voor het idee van naast 
elkaar bestaande metatheoretische pedagogische stromingen.

1.2 Het ongrijpbare van de pedagogiek

Een minder principiële benadering van de pedagogiek sluit aan bij een inter
pretatie van wetenschappelijke disciplines als in de loop van de tijd gevormde 
domeinen, waarbinnen het object van onderzoek en metatheoretische raam
werken begrepen worden als door mensen gedefinieerd en afgebakend, eerder 
dan als weerspiegeling van iets wezenlijks. ‘De indeling in vakgebieden komt 
niet overeen met vaste objecten in de werkelijkheid, alsof er een samenhang 
zou zijn, waarvan het bestaan pas in de loop van het proces van discipline
vorming wordt ontdekt’, zo stelt Abma (2011). Om te vervolgen: ‘Astronomen 
houden zich weliswaar bezig met de bestudering van hemellichamen, terwijl 
biologen levende wezens, sociologen de maatschappij en psychologen het men
selijke gedrag als object hebben, maar al deze koppelingen zijn in de loop van 
de geschiedenis ontstaan en ze zijn ook aan verandering onderhevig’ (p. 28). 
Hetzelfde kan gezegd worden van de pedagogiek; een relatief jong wetenschap
pelijk vakgebied met breed vertakte historische wortels dat ‘de opvoeding’ 
heeft aangewezen als een op zichzelf staand object van wetenschap. De manier 
waarop die opvoeding begrepen dan wel bestudeerd wordt, is voortdurend aan 
verandering onderhevig, zoals onder meer blijkt uit het ontstaan (en weer ver
dwijnen) van pedagogische stromingen en subdisciplines (waaronder gezins- 
pedagogiek, sociale pedagogiek, orthopedagogiek, schoolpedagogiek). Deze 
benadering van (de ontwikkeling van) wetenschappelijke disciplines sugge
reert dat de veel gebruikte metafoor van disciplines - zoals de pedagogiek - als 
een groeiende boom met diepliggende wortels, een stevige stam en van daaruit 
groeiende vertakkingen de zaken misschien niet adequaat voorstelt.

1 Inleiding

Als alternatief voor de metafoor voor disciplines als groeiende bomen kan mis
schien gebruikgemaakt worden van de tegenwoordig populaire metafoor van 
een rizoom, waarvoor we schatplichtig zijn aan filosofen Deleuze en Guattari, 
die hem gebruiken voor de manier waarop het menselijk denken zich ontwik
kelt. Een rizoom is een wortel die niet in de diepte, maar horizontaal groeit, die 
vertakkingen ontwikkelt en zo een netwerk vormt zonder dat een begin of einde 
is te ontwaren. De wortel kan zich ook naar boven richten, waardoor er een 
nieuwe plant ontstaat. Bamboe is een plant die zich vanuit een rizoom ontwik
kelt. De bamboestengel ontwikkelt zich vanuit een knoop in het wortelstelsel en 
is daardoor stevig verankerd, zonder dat aanwijsbaar is wat precies de wortels 
zijn van deze ene plant. Op eenzelfde wijze kan begrepen worden hoe de peda
gogiek als discipline wel een stevige basis kent, zonder dat aanwijsbaar is waar 
haar exacte oorsprong ligt, of te expliciteren valt wat precies haar grondslagen 
zijn. Ook valt met deze metafoor inzichtelijk te maken hoe de pedagogiek als 
discipline door de tijd heen verandert, zonder dat te voorspellen valt wat de 
richting, inhoud, of de grenzen van die verandering zullen zijn of zouden moe
ten zijn. Als we het over de pedagogiek hebben, gaat het zo bezien altijd over 
de pedagogiek zoals we haar voor ons zien, zonder mogelijkheid eenduidig
heid te krijgen over haar ontstaan, of haar toekomst. Zoals bij een rizoom ook 
alleen uitlopers of lijnen te ontwaren zijn, die geen begin en geen einde kennen. 
Een rizoom, zo drukken Deleuze en Guattari het uit, bevindt zich altijd in het 
midden.

In dit boek wordt de pedagogiek begrepen in lijn met de hier beschreven meta
foor. We beschouwen de pedagogiek als een historisch gegroeide discipline, 
verankerd in een rijke traditie, maar zonder verplichtend raamwerk dat scherp 
afbakent wat wel en niet pedagogisch mag en kan zijn. We willen de pedagogiek 
tonen in haar veelvormigheid, die tot uitdrukking komt in de uiteenlopende 
thema’s die de revue passeren. Deze verzameling thema’s is niet logisch afgeleid 
en verre van compleet, maar is ook niet willekeurig tot stand gekomen. Ze geeft 
zicht op wat het interessegebied van een hedendaagse pedagogiek allemaal kan, 
of in onze ogen zou moeten, zijn. Het toont de pedagogiek onder meer als een 
vakgebied dat zowel dient zorg te dragen voor de rijke erfenis aan onder meer 
pedagogische basisbegrippen waarop een beroep wordt gedaan, zoals ‘pedago
gische relatie’, of ‘opvoedgezag’. Maar ook als een vakgebied dat zich open en 
onderzoekend moet verhouden tot nieuwe sociaal-maatschappelijke ontwikke
lingen, zoals de opkomst van games, of de groeiende instroom van vluchtelin
gen. De veelvormigheid van de pedagogiek komt niet alleen tot uitdrukking in 
de diversiteit van de thema’s, maar ook in de verschillende manieren waarop 
deze thema’s in de verschillende hoofdstukken tegemoet worden getreden. De 
hoofdstukken variëren in stijl, maar ook in de aanpak, die varieert van concep- 
tueel-analytisch tot historiserend, empirisch-beschrijvend, filosofisch duidend, 
of ronduit politiserend-betogend. Zonder ons te willen distantiëren van een 
meer empirisch-analytisch georiënteerde pedagogiek, drukt deze variatie wel 
een zorg uit over de eenzijdige dominantie van deze wetenschapsbenadering in
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de hedendaagse pedagogiek aan de universiteiten in Vlaanderen en nog meer in 
Nederland. Onzes inziens kan de pedagogiek meer bloeien en rijkere vruchten 
voortbrengen als zij minder als alleen een Science in de strikte zin zou worden 
beschouwd, en er meer aandacht zou zijn voor de pedagogiek als discipline met 
een bredere methodologische onderzoeksoriëntatie en sterke verankering in de 
humaniora (geesteswetenschappen).

Deze inleiding in de pedagogiek is dus niet systematisch van opzet. Ze zet 
geen pedagogisch systeem of raamwerk uiteen, maar presenteert het vakgebied 
eerder door uiteenlopende aspecten aan de orde te laten komen. Deze aanpak 
geeft zicht op hoe wij denken dat je een vakgebied het beste kunt leren ken
nen. We willen studenten onderdompelen in de veelzijdigheid van het vak en 
hen uitdagen om erin te duiken en al zoekend hun weg te vinden. Zoals je de 
bamboeplant pas echt goed leert kennen als je hem in je tuin hebt. Pas als je hem 
wilt uitgraven, zie je hoe omvattend hij is en hoe breed, complex en sterk zijn 
wortels zijn. Je moet erin duiken en ermee aan het werk gaan, waardoor je hem 
kunt gaan vervloeken omdat je er geen greep op krijgt, of omdat hij een weg 
gaat die je niet wilt. Maar juist in deze worsteling leer je de plant kennen en kun 
je er ontzag voor krijgen. Het bestuderen van dit boek zal wellicht ook moeite 
kosten en kan ook frustratie en boosheid opleveren, maar we weten dat deze 
arbeid ook hier kan uitmonden in inzicht in en ontzag voor wat de pedagogiek 
te bieden heeft. Want zoals aangegeven willen we lezers niet alleen kennis laten 
maken met de pedagogiek, maar hen er ook enthousiast voor maken. Daarbij 
willen we niet vertrekken vanuit een strenge afbakening van het vak. Zo’n af
bakening zou je misschien wel in staat stellen duidelijk aan te geven wat wel en 
wat niet ‘waarlijk’ pedagogisch is. Maar als het doel is studenten te verleiden om 
de schoonheid en rijkdom ervan te zien en liefde ervoor over te nemen, is het 
de vraag of zo’n inperkende benadering wel het meest zinvol zou zijn. Verlangt 
immers datgene dat we bewonderen, waarderen, of zelfs liefhebben niet juist 
dat het ons verrast? Dat we er misschien wel invloed op hebben en het enigszins 
kunnen vormen, maar dat we er nooit volledig greep op krijgen? Vraagt het niet 
dat we het steeds opnieuw moeten veroveren en eigen maken, om uiteindelijk te 
merken dat het ons onmiddellijk weer ontglipt? Vanuit die gedachte is dit boek 
opgezet. In de hoop dat lezers eenzelfde waardevolle duurzame, maar ook niet 
vanzelfsprekende en intensieve relatie met de pedagogiek ontwikkelen als die 
waar wij als samenstellers al lang veel waarde aan ontlenen.

1.3 Structuur en hoofdstukindeling

Het voor u liggende boek is opgesplitst in drie delen. Het eerste deel belicht 
een aantal basisthema’s en basisbegrippen in de pedagogiek. Hier staat de 
rijke erfenis van de pedagogiek waaraan we hiervoor refereerden centraal. Het 
doordenken van opvoedings-, vormings- en onderwijsprocessen wordt in de

pedagogiek van oudsher geschraagd door begrippen zoals gezag, pedagogische 
relatie en verantwoordelijkheid. Let wel, zoals ook al eerder betoogd, in de 
loop van de geschiedenis van de pedagogiek zijn deze begrippen op soms zeer 
diverse wijze gethematiseerd. De hoofdstukken in dit deel van het boek sluiten 
aan bij enkele van deze thematiseringen die voor de ontwikkeling van het vak 
zeer waardevol zijn geweest.

Wilna Meijer bijt in het eerste deel het spits af. In haar bijdrage onderzoekt ze 
‘het kind’ en ‘de opvoeding’ als de centrale begrippen van de pedagogiek. Wat 
maakt het kind tot kind? En waarin verschilt het opgroeiende kind van het 
opgroeiende dier? En ook: hoe kunnen we mondigheid als opvoedingsdoel ten 
volle begrijpen? De bijdrage toont ten slotte aan hoe de weg naar volwassen
heid - en dus het einde van de opvoeding - sterk bepaald wordt door cultuur
historische verschillen.
Bas Levering gaat in zijn bijdrage op zoek naar hoe we de pedagogische relatie 
als belangrijk begrip binnen de pedagogiek kunnen begrijpen. De pedagogische 
relatie is een bijzondere relatie, want ze is niet zomaar een beïnvloedingsrelatie 
tussen opvoeder en kind. Levering geeft aan wat de pedagogische relatie zo bij
zonder maakt en bakent haar op die manier meteen ook af van een ander vaak 
gehanteerd begrip in opvoeding, ‘attachment’. Tot slot komt ook de vraag naar 
de eindigheid van de pedagogische relatie aan bod.
De plaats van leren en onderwijzen in de pedagogiek staat centraal in de bij
drage van Wouter Pols. Hij analyseert beide begrippen uitvoerig en betoogt 
dat het in een pedagogische benadering van leren en onderwijzen om veel meer 
gaat dan louter de vraag naar het ‘hoe’. Ook het ‘waartoe’, het ‘wat’ en ‘wie’ zijn 
aan de orde. Leren en onderwijzen zijn eikaars tegenpolen, en toch zijn het sterk 
met elkaar samenhangende begrippen.
Doret de Ruyter heeft het in haar bijdrage over de plek van idealen in de opvoe
ding. Wanneer ouders opvoeden, willen ze het allerbeste voor hun kinderen. De 
voorstellingen van het allerbeste hangen nauw samen met het begrip ‘ideaal’. 
De Ruyter beschrijft hoe idealen in opvoeding en onderwijs een rol kunnen 
spelen. Het is voor kinderen belangrijk dat hun ouders idealen hebben, maar 
tegelijk houdt dit ook gevaren in. Het is juist dit spanningsveld dat in deze bij
drage centraal staat.
Joris Vlieghe sluit het eerste deel af met een bijdrage over de plaats van lichame
lijkheid in opvoeding en onderwijs. Hij toont aan hoe het lichaam lange tijd de 
grote afwezige is geweest in de pedagogische theorievorming, maar hoe daar in 
de twintigste eeuw verandering in is gekomen. Toch is het vooral ook bij theorie 
gebleven, zo blijkt. Vlieghe bespreekt de redenen die kunnen verklaren waarom 
er zo’n negatief stigma rust op het lichamelijke binnen educatieve contexten.

Het tweede deel van het boek belicht zeven sociaal-maatschappelijke opvoed- 
vraagstukken. Onze samenlevingen kampen met serieuze uitdagingen, waar
bij vaak naar opvoeding en onderwijs wordt gekeken om deze vraagstukken
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mede op te lossen. Deze verwachtingen ten aanzien van opvoeding en onder
wijs zijn geenszins evident. En de pedagogiek zal ook nooit het vakgebied wor
den dat de panacee ontwikkelt die dit soort vraagstukken oplost. Tegelijk kan 
de pedagogiek wel een taal aanreiken die kan helpen om de maatschappelijke 
complexiteit beter te begrijpen.
De eerste bijdrage focust op kinderrechten als referentiekader voor de pedago
gische praktijk en is geschreven door Didier Reynaert. Hij besteedt aandacht aan 
hoe kinderrechten invloed hebben op de wijze waarop we naar kinderen kijken 
en hoe dit vervolgens impact heeft op de wijze waarop pedagogische praktijken 
vorm krijgen. Hij analyseert in het bijzonder het beeld van het autonome kind, 
volgens hem het dominante kindbeeld in de kinderrechtenbeweging. Reynaert 
pleit voor een paradigmashift in onze benadering van kinderrechten: we moe
ten ze proberen te begrijpen ‘van onderuit’ en niet ‘van bovenaf’.
Maria Bouverne-De Bie en Joke Vandenabeele gaan vervolgens in op de relatie 
tussen pedagogiek en burgerschap. Ze problematiseren verschillende visies op 
opvoeding tot burgerschap en tonen aan hoe deze een instrumentele kijk op 
opvoeding delen. Als alternatief schuiven ze een benadering naar voren waarin 
burgerschap als uitgangspunt in de pedagogische relatie verschijnt. Deze bena
dering moet de weg openen naar de realisatie van grotere gelijkheid in moge
lijkheden voor een menswaardig bestaan.
Henk Ferwerda en Tom van Ham zoomen in op het fenomeen jeugdcriminali
teit. Ze beschrijven jeugdcriminaliteit als een veelzijdig verschijnsel en gaan op 
zoek naar verschillende verklaringen voor delictgedrag van jongeren. In hun 
pedagogisch perspectief op jeugdcriminaliteit staat preventie, maar ook pro
portionaliteit centraal. Interventies moeten zich volgens hen vooral kenmerken 
door een mix van zorg en straf.
Philippe Noens vertrekt vanuit de vaststelling dat opvoedingsondersteu
ning vandaag eerder eng wordt ingevuld en dat het gezin doorgaans eer
der een passieve betekenis krijgt. Opvoedingsondersteuning wordt te sterk 
gedecontextualiseerd, waardoor er een kloof tussen gezin en opvoeding dreigt 
te komen. De oplossing ligt volgens Noens in een recontextualiseren van 
opvoeding(sondersteuning), door de nadruk te leggen op het gezin als iets dat 
in de praktijk vorm krijgt en dus inherent mede vorm geeft aan opvoeding. 
Opvoedingsondersteuning is ook het thema in de bijdrage van Marjolijn 
Distelbrink en Trees Pels. Zij nemen daarbij diversiteit als insteek. In dit hoofd
stuk bespreken ze vooreerst de uitdagingen en opgaven waarvoor ouders met 
een migratieachtergrond in de opvoeding van hun kinderen staan. Van daaruit 
bekijken ze vervolgens de uitdagingen waar pedagogische professionals en het 
systeem van preventieve zorg vandaag mee geconfronteerd worden.
De relatie tussen gezinsopvoeding en (kinder)armoede staat centraal in de 
bijdrage van Griet Roets. Ze stelt vast dat gezinsondersteuning bij mensen in 
armoede vaak vertrekt vanuit het idee van armoede als een opvoedingstekort. 
Ze bepleit de ontwikkeling van een pedagogisch perspectief dat niet eng gericht 
is op het pedagogiseren van armoede als sociaal probleem. Aan de hand van
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een sociaalpedagogisch referentiekader van leefwereldoriëntatie toont ze aan 
hoe dit pedagogische perspectief verruimd kan worden.
Het tweede deel eindigt met een bijdrage van Orhan Agirdag en Sjoerd Karsten 
over de markwerking in onderwijs. Vertrekkend vanuit het onderscheid tussen 
de ‘onderwijsmarkt’ en de neoliberale markt, staan ze stil bij een aantal ver
schijningsvormen van markwerking in het onderwijs. Ze sluiten hun hoofdstuk 
af met een bespreking van de mogelijk gunstige en ongunstige gevolgen van 
marktwerking in het onderwijs.

We eindigen het boek met een aantal bijdragen over actuele pedagogische 
uitdagingen. Paul Smeyers heeft het over de neurowetenschappen als nieuwe 
hype in het wetenschappelijk pedagogisch onderzoek. Hij gaat in op enkele 
basisbegrippen en inzichten uit de neurowetenschappen, om van daaruit vast 
te stellen dat hun betekenis voor de pedagogiek vrij beperkt is. De inzichten uit 
de neurowetenschappen zijn voor opvoeding en onderwijs veel minder relevant 
dan algemeen wordt aangenomen, zo luidt zijn conclusie.
Bruno Vanobbergen gaat in zijn bijdrage over het kind als consument niet in op 
de klassieke vraag of de commercialisering van de leefwereld van kinderen nu 
goed of slecht is. Wel besteedt hij aandacht aan de verschillende wijzen waarop 
over het kind als consument gesproken en geschreven wordt. Een analyse van 
deze discoursen moet het mogelijk maken zicht te krijgen op de verschillende 
betekenissen die aan kinderen en aan kind-zijn worden toegekend.
De bijdrage van Stijn Sieckelinck belicht de problematiek van radicaliserende 
jongeren. Zijn pedagogisch perspectief neemt de radicale mindset serieus als 
interventiedomein, maar vraagt ook aandacht voor de vaak gefragmenteerde 
sociale omgeving waaruit deze ontsproten is. Sieckelinck besluit dat een pedago
giek die vooruitgang wil boeken in de aanpak van radicalisering en extremisme 
de verschillende verontrustende realiteiten tegelijk zal moeten omarmen.
De relatie van games met de pedagogiek en wat pedagogen mogelijk tegenhoudt 
in het omarmen van games in leersituaties wordt besproken in de bijdrage 
van David Nieborg en Joke Hermes. Ze hebben aandacht voor medialogica 
en morele paniek, het herkennen van situaties waar waakzaamheid door op
voeders wél geboden is en voor de opkomst van zogenoemde ‘serious games’ en 
‘gamification’. Hun centrale stelling is dat gaming een ‘zelf-lerende’ omgeving 
schept die in zichzelf waardevol is en niet louter instrumenteel waardevol voor 
maatschappelijk verantwoord geachte externe doelen.
Het laatste hoofdstuk handelt over vluchtelingenkinderen. Lucia Dehaene en 
Ilse Derluyn ontwikkelen een pedagogisch perspectief op de psychosociale 
gevolgen van gedwongen migratie voor vluchtelingenkinderen en -jongeren. Ze 
pleiten daarbij voor een relationeel perspectief op de gevolgen van gedwongen 
migratie in plaats van een sterk individualiserende benadering. Ze besluiten 
hun bijdrage met het bespreken van enkele centrale krachtlijnen in het werken 
met vluchtelingenkinderen in onderwijs en hulpverlening.
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De term ‘pedagogiek’ is niet zonder betekenisverlies te vervangen door ‘kinder
studies’ en/of‘jeugdstudies’. In de pedagogiek gaat het om begrip en kennis van 
opvoeding, vorming en onderwijs. Maar een goed begrip van het kind maakt 
daar uiteraard wel noodzakelijk deel van uit. In dit hoofdstuk bekijken we eerst 
hoe het kind in de grondbegrippen van de pedagogiek wordt opgevat. We zul
len zien dat dit samengaat met begrip van volwassenheid. Vervolgens richten 
we ons op de pedagogische antropologie. Daar wordt expliciet gevraagd naar 
de aard van het kind als het karakteristieke begin van elk menselijk bestaan. 
De context is daarbij het thema van de verhouding tussen mens en cultuur: de 
openheid en plasticiteit van het kind en het aangewezen-zijn op leren en verwer
ven van cultuur zijn het thema. Het recente onderzoek naar ‘joint attention’ in 
de communicatie tussen de volwassene en het jonge kind krijgt hierbij speciale 
aandacht. Ten slotte stippen we de fasering van ontwikkeling en opvoeding aan 
en stellen we enkele vragen bij de cultuurhistorische betrekkelijkheid ervan.

2.1 Algemeen pedagogische grondbegrippen

Aan de pedagogiek van de Nederlandse pedagoog M.J. Langeveld (1905-1989) 
is goed te demonstreren dat het begrip van het kind onlosmakelijk verbonden 
is met het begrip van opvoeding. Volgens Langeveld moet de pedagogiek in 
theorie en praktijk altijd het evenwicht bewaren tussen twee kenmerken van 
het kind. Enerzijds is het kind hulpeloos en dus afhankelijk van de volwas
sene, maar anderzijds willen kinderen ‘zelf iemand zijn’, en dat vraagt van vol
wassenen, opvoeders, dat zij kinderen vrijheid en speelruimte geven. Dit ‘zelf 
iemand willen zijn’ van het kind noemde Langeveld ook wel ‘het eigen vorm
principe van het kind’. De laatste formulering suggereert een verband met het 
begrip vorming, Bildung. Misschien drukt deze formulering, in een notendop, 
de erkenning uit van het fundamentele pedagogische idee dat kinderen mee-

1 Voor dit hoofdstuk is gebruikgemaakt van verschillende delen uit de serie Pedagogische 
inleidingen, vooral van Perspectieven op mens en opvoeding (Meijer, 1995 of later) en Algemene 
pedagogiek en culturele diversiteit (Meijer, Renner & Imelman, 1997).
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werken aan hun eigen opvoeding en vorming. In zijn pedagogische hoofdwerk, 
de Beknopte theoretische pedagogiek (1946,1979) richt Langeveld zich overigens 
meer op de omgang tussen volwassene en kind, op de relatie tussen opvoeder 
en opvoedeling, dan op het thema van vorming en de verhouding van kind en 
cultuur in de opvoeding.

De Duitse pedagoog Dietrich Benner benadrukt in zijn Allgemeine Pddagogik 
(1987,2015) als uitgangspunt niet zozeer de hulpeloosheid als wel de vormbaar- 
heid van het kind, de fundamentele pedagogische idee dat kinderen kunnen 
leren. Dan is, behalve de pedagogische relatie, de intergenerationele overdracht 
of cultuuroverdracht aan de orde en komt, als derde naast opvoeder en opvoe
deling, ook de inhoud, datgene wat doorgegeven en geleerd wordt, principieel 
in beeld. Volgens Benner ontwikkelde de moderne discipline pedagogiek zich 
vanuit het inzicht dat mensen door opvoeding hun bestemming bereiken. Dit 
idee hangt rechtstreeks samen met de ideeën van vrijheid en gelijkheid van de 
moderniteit. Premodern is de aanname dat mensen worden bepaald door de 
stand waartoe zij door geboorte behoren. Bij de geboorte ligt al vast wat hun 
bestemming zal worden. De ontdekking van pedagogische principes hangt 
samen met het verdwijnen van de hiërarchische maatschappelijke ordening in 
standen. Het inzicht dat iedereen - ongeacht afkomst - in beginsel alles kan 
leren mits zijn zelfstandigheid in denken en doen maar wordt gestimuleerd, 
ontstond pas toen de traditionele maatschappelijke ordening op zijn retour was 
en plaats begon te maken voor de moderne samenleving van vrije en gelijke 
burgers. Opvoeding en vorming en het eigen individuele leerproces worden van 
belang voor het bereiken van een niet vooraf gedetermineerde, maar individu
ele maatschappelijke bestemming. Een idee en ideaal van algemene menselijk
heid of menselijke gelijkheid ligt zo aan de algemene pedagogiek ten grondslag, 
al hoeft het geen betoog dat dit geenszins maar zo één-twee-drie ook realiteit 
werd. Sociaal-economische ongelijkheid, dus klassen- in plaats van standen- 
verschil, is nog onverkort de harde werkelijkheid van alledag.

De moderne pedagogiek rust op twee principes. Het eerste is door Herbart 
(1776-1841) geformuleerd in de openingszin van zijn Umriss padagogischer 
Vorlesungen: ‘Der Grundbegriff der Padagogik ist die Bildsamkeit des Zöglings’. 
Benner stelt dat Herbart zich hiermee tegen de fatalistische opvatting keerde 
dat mensen door hun aanleg worden bepaald, dus door iets wat van nature 
vastligt. Dan wordt ontkend dat opvoeding, vorming en onderwijs van invloed 
kunnen zijn op wie iemand wordt. Het principe van het kunnen leren erkent 
de onbepaaldheid en openheid van de menselijke aanleg en daarmee de prin
cipiële betekenis van het pedagogische handelen. Dat mensen niet vastzitten 
aan een bepaalde bestemming, noch van nature, noch maatschappelijk, vormt 
de grondslag van pedagogisch denken en doen en van pedagogische verant
woordelijkheid. Het begrip van het kunnen leren staat dus evenzeer haaks op 
de fatalistische opvatting dat mensen in hun ontwikkeling en bestemming vol
ledig door hun omgeving worden bepaald. Bildsamkeit staat niet voor een plas
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ticiteit die kinderen tot passieve ontvangers van determinerende invloed van 
buitenaf zou maken, integendeel. Het staat voor het kunnen leren - en leren is 
een activiteit van het kind zelf. Het grondbegrip is een principe van de peda
gogische interactie waarin opvoeder en opvoedeling beiden actief zijn, waarin 
beiden als handelend subject zijn betrokken.
Daarmee is het grondbegrip van het kunnen leren op een negatieve manier 
afgebakend: het is niet verenigbaar met deterministische opvattingen van men
selijke ontwikkeling en vorming. Met andere woorden: we moeten kinderen 
niet benaderen als onbeschreven blad (passief ontvankelijk voor elke mogelijke 
invloed uit de omgeving), noch vanuit een vooropgezet idee over hun aanleg 
(dit zit er wel in en dat niet, dus dat hoef je helemaal niet te proberen). De aan
leg-of-milieu- of nature-nurture-kwestie is geen pedagogische kwestie. Niet dat 
elke invloed van aanleg en milieu moet worden ontkend; het punt is dat deze 
begrippen het pedagogische denken en doen niet kunnen funderen. Determi
nisme leidt tot passiviteit en fatalisme, terwijl de pedagogiek praktijkbetrokken 
is: er moeten praktijksituaties worden ingericht, er moet worden gehandeld om 
ontwikkeling en vorming van kinderen te stimuleren en op te roepen, te voe
den en voort te stuwen en eventueel te kanaliseren, en: kinderen moeten tot 
eigen activiteit worden opgeroepen.

Door ook het kind als in principe en in potentie vrij, handelend subject te zien, 
is elke vorm van determinisme aan de kant gezet. In de plaats van het begrip 
‘aanleg’ komt het ‘kunnen leren’, Bildsamkeit, en in de plaats van ‘milieu’ het 
begrip van het ‘oproepen tot eigen activiteit’, Aufforderung zur Selbsttatigkeit. 
De twee pedagogische grondbegrippen gaan hand in hand. Het principe van 
het kunnen leren vindt pas erkenning wanneer opvoedelingen worden uit
gedaagd en gestimuleerd om zelf, actief, aan hun opvoeding en vorming mee 
te werken. Opvoeding en vorming is niet iets wat kinderen overkomt, wat zij 
passief ondergaan of wat hun wordt aangedaan. Kinderen worden uitgedaagd 
tot zelf, zelfstandig, denken en doen. Zij worden als subject aangesproken op 
hun mogelijkheid tot zelfstandig handelen.
Hier stuiten we op een fundamentele paradox van pedagogisch denken en han
delen: de opvoedeling wordt uitgenodigd tot wat hij (nog) niet kan en aange
sproken als iemand die hij (nog) niet is. Hoe is het mogelijk te leren zonder dat 
van buitenaf wordt bepaald wat er geleerd wordt en wat de uitkomst zal zijn? 
Volgens Benner is de relatie tussen denken en handelen hierbij doorslaggevend. 
Zelfstandig handelen impliceert altijd zelf doen en zelf denken. Met de uitda
ging tot eigen activiteit beoogt men én het zelf denken én het zelf doen én de 
wisselwerking tussen dat denken en doen bij de opvoedeling op te roepen. Het 
is niet pedagogisch om rechtstreeks een bepaald gedrag bij de opvoedeling op 
te roepen, en evenmin om rechtstreeks een bepaalde gedachte of opvatting bij 
de opvoedeling te wekken - beide zijn met het grondbegrip van het uitdagen tot 
eigen activiteit onverenigbaar. Alleen door de wisselwerking van zelf denken en 
zelf doen wordt eigen ervaring opgedaan en krijgt het eigen oordeel een kans - 
een echt eigen leerresultaat.
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De paradox wordt soms uitgedrukt in de formule ‘contrafactische anticipatie’: 
vooruitlopen op wat (nog) niet feitelijk het geval is. Door het kind aan te spreken 
op wat het nog niet is, het te benaderen als zelf handelend en zelf denkend sub
ject, roepen we die activiteit en zelfstandigheid op, en precies daardoor worden 
ze gerealiseerd, verwerkelijkt - en wel door het kind zelf. Dit is heel concreet 
voor te stellen: alleen door zelf te beginnen met spreken, denken, zwemmen, 
rekenen, et cetera, leert het kind spreken, denken, zwemmen, rekenen, et cetera. 
Deze paradox is inherent aan het opvoedingsdoel mondigheid. Het is onmoge
lijk om iemand 18 of 21 jaar lang als een onmondige te behandelen, klein en 
afhankelijk te houden, om hem dan als bij ridderslag tot zelfstandige en mon
dige volwassene te bombarderen. Zelfstandigheid en mondigheid nemen met 
de jaren toe: van zelf kunnen lopen en eten en jezelf kunnen aankleden tot en 
met het zelf kunnen nadenken en oordelen en beslissen over de inrichting van 
je eigen leven en werken - onder eigen verantwoordelijkheid. Langeveld muntte 
daarvoor de term ‘zelfverantwoordelijke zelfbepaling’, maar ook hij hanteerde 
daarnaast wel de term mondigheid’. Dit is het doel van de opvoeding en het 
beeld van volwassenheid dat inherent is aan de pedagogiek.
Maar laten we hier niet de vergissing maken om mondigheid voor te stellen 
als een soort vast bezit, een zodanig zelfstandig en ‘af’ zijn dat er nooit meer 
iets hoeft te veranderen en er nooit meer iets te leren zou zijn. Bildsamkeit is 
een blijvend menselijk kenmerk, maar wie volwassen is bepaalt in beginsel zelf, 
onder eigen verantwoordelijkheid, wanneer en waarom opvattingen moeten 
worden bijgesteld, wat moet worden bijgeleerd en afgeleerd, welke nieuwe vaar
digheden voor nieuwe situaties nodig zijn en dergelijke. Er is hier geen opvoeder 
die tot leren oproept, omdat de volwassene zelf voor de eigen leerprocessen en 
de eigen verdere vorming verantwoordelijk is. Waar deze grens aan de opvoe
ding precies ligt, is niet voor eens en altijd te bepalen. Cultuurhistorische ver
schillen spelen hier mede hun rol; verderop komen we daar nog op terug. Maar 
nooit ligt de overbodigheid van pedagogisch handelen daarin dat er niets meer 
zou zijn te leren. Pedagogisch handelen wordt alleen maar overbodig omdat het 
leren niet meer door een opvoeder hoeft te worden gestimuleerd of opgeroepen.

2.2 Pedagogisch antropologische inzichten

Begin twintigste eeuw komen antropo-biologische inzichten in zwang. Men 
gaat mensen met andere levende wezens vergelijken en neemt afstand van het 
dualisme dat mensen en dieren tegenover elkaar stelde omdat alleen de mens 
geest (denken, rede) toekwam. Volgens het dualisme is het materiële, dus ook 
het lichamelijke, onderhevig aan oorzaak- en gevolgverbanden, dus onvrij. 
Maar dankzij de rede is de mens vrij, hij heeft Vrije wil’. Dat antropo-biologen 
mens en dier gingen vergelijken wil overigens niet zeggen dat zij mensen en 
dieren aan elkaar gelijk gingen stellen. Integendeel. Er zijn grote verschillen 
tussen diersoorten (spinnen, vogels, apen, etc.) en ook de soort mens is pas goed 
te begrijpen als de eigen specifieke kenmerken geïdentificeerd en goed begrepen
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zijn. Een cruciaal verschil is dat de mens een open wereld heeft (Weltoffenheit), 
terwijl dieren door hun specifieke natuurlijke kenmerken gebonden zijn aan 
een bepaalde natuurlijke habitat. Vissen kunnen op het droge niet overleven. 
Een dier heeft een bepaalde Umwelt. Arnold Gehlen (1904-1976) maakte, als 
een van de velen, in zijn antropo-biologie gebruik van dit begrip van de bio
loog Jacob von Uexküll (1864-1944). Umwelt is de wereld waarin een bepaald 
organisme leeft en de wereld die wordt waargenomen, of, sterker nog, de wereld 
zoals die alleen maar kan worden waargenomen door dat organisme met zijn 
specifieke zintuiglijke mogelijkheden en beperkingen. De gespecialiseerde 
waarnemingsorganen snijden als het ware een beperkte Umwelt uit de objec
tieve omgeving uit. Een spin, een ekster en een ree die in hetzelfde bos leven, 
hebben een heel andere Umwelt:

‘ze nemen niet hetzelfde waar en ze gedragen zich niet op dezelfde manier; 
elke soort neemt met aangeboren zekerheid waar wat voor zijn overleven van 
belang is, wat een schuilplaats of een partner, een vijand of een prooi voor 
hem is’ (Gehlen, 1971, p. 17; vgl. Meijer, 1995, p. 31).

Hoe gespecialiseerder het dier, hoe instinctiever en reactiever zijn gedrag. De 
waargenomen prikkel is de Auslöser, die het passende gedrag onmiddellijk uit
lokt (toeslaan en opeten of juist op de vlucht slaan, bijvoorbeeld). Maar de mens 
is arm aan natuurlijke specialisaties, ook in de waarneming. Daarom hebben 
mensen geen Umwelt, maar een open wereld. Er is prikkelovervloed: mensen 
kunnen veel meer waarnemen dan voor hun overleven functioneel is. Van 
nature gegeven functionele betekenissen ontbreken grotendeels. En op dit punt 
verschijnt in de antropo-biologie cultuur als centrale idee.
De mens is van nature een cultuurwezen. Mensen zijn niet van nature aan
gepast aan een bepaalde natuurlijke omgeving, maar door de omgeving te 
bewerken creëren zij zelf een bewoonbare en leefbare wereld - en wel in heel 
uiteenlopende natuurlijke omstandigheden. Al doende specialiseren en vor
men mensen ook zichzelf. Ze leren op bepaalde manieren handelen, hun han
den gebruiken, gereedschap dat zij hebben ontwikkeld goed hanteren, etc. De 
biologisch-antropologische visie op het kind sluit hierbij aan. Mensen kenmer
ken zich door onafheid bij geboorte en een lange jeugdfase, dit wijst op open
heid en plasticiteit. Leren, verwerven van cultuur, is niet alleen mogelijk, het is 
voor (verdere) menswording noodzakelijk.

De zoöloog Adolf Portmann (1897-1982) vergeleek het mensenkind met ver
schillende andere soorten jongen onder de zoogdieren. Nestblijvers (bijvoor
beeld honden, katten, muizen; vergelijk ook zangvogels) komen na een korte 
dracht kaal en volstrekt hulpeloos, met gesloten ogen en gehoorgangen, dus 
doof en blind, ter wereld. Ze worden in een nest of hol door de ouders verzorgd. 
Nestvlieders (bijvoorbeeld hoefdieren, zoals vee in stal of weide; vergelijk ook 
eenden en ganzen) maken in de baarmoeder een stadium door dat overeen
komt met de geboortetoestand van nestblijvers. Maar bij de geboorte zijn ze



eigenlijk al ‘af: ze staan op eigen benen, al is het eerst mogelijk wat wankel, 
ze zijn niet kaal, niet doof en niet blind. De ontwikkeling van nestblijver naar 
nestvlieder is deel van de evolutie van lagere naar hogere diersoorten. Zou deze 
lijn zich tot en met de mens hebben voortgezet, dan zouden menselijke nako
melingen minstens zo ‘af moeten zijn bij geboorte als nestvlieders. Maar niets 
is minder waar. Zuigelingen zijn als nestblijvers even hulpeloos en in al hun 
levensbehoeften van anderen afhankelijk. Wat hen echter anders maakt, zijn 
hun zintuigen: die functioneren vrijwel direct na de geboorte goed. Portmann 
noemt hen secundaire nestblijvers.
Waren mensen nestvlieders geweest, dan had hun zwangerschap wel 21 maan
den moeten duren. Waarom hebben ze dat kenmerkende ‘extra-uterines 
Frühjahr’, zoals Portmann het noemde, een ‘buitenbaarmoederlijk’ eerste jaar? 
Waarom blijven kinderen niet nog een jaar veilig en wel in de baarmoeder om, 
na daar goed beschermd de nodige verdere rijpingsprocessen te hebben door
gemaakt, af ter wereld te komen? Hier spelen de zintuigen hun functionele rol: 
het kind is ontvankelijk voor prikkels uit de buitenwereld terwijl het nog niet af 
is, maar nog volop plastisch en vormbaar. Invloeden vanuit de sociaal-culturele 
omgeving werken op de voortgaande rijpingsprocessen in. Direct vanaf de 
geboorte is menselijke ontwikkeling een dialectiek van rijpen en leren: ‘ein 
langsames wachsendes Hineinlernen und ein lernendes Hineinwachsen in die 
bereits bestehenden Sozialwelt’ (Portmann, 1978, p. 26). Naast de verzorging 
en bescherming die alle nestblijvers nodig hebben om in leven te blijven, heb
ben secundaire nestblijvers communicatie met soortgenoten nodig om mens te 
worden. Denk bijvoorbeeld aan de verwerving van taal - nodig voor de ‘soort
specifieke communicatie’ van mensen. Vanaf de geboorte wordt cultuur ver
worven. De mens is van nature een cultuurwezen en om mens te worden moet 
cultuur worden verworven, moet er worden geleerd: rijping is niet voldoende.

Onderzoek van de laatste decennia heeft de aandacht gevestigd op de belang
rijke rol van ‘joint attention’ in het leren en verwerven van cultuur door het 
jonge kind. Michael Tomasello is een belangrijk onderzoeker op dit gebied 
(1995, 2000). Hij ontwikkelde zijn ideeën over ‘cultural cognition’ en ‘cultural 
learning’ als typisch menselijke vorm van evolutie door mensen en mensapen 
systematisch te vergelijken. Als cultuur wordt gezien als het belangrijkste ver
schil tussen dieren en mensen, zijn ook opvoeding, vorming en onderwijs spe
cifiek menselijke aangelegenheden:

‘het grootste verschil [zit] toch in cultuur (...) Dat wil zeggen, in onze aan
geboren neiging om dingen te delen en samen te doen, en onze kinderen te 
onderwijzen. Wij zijn evolutionair aangepast voor het opnemen en doorge
ven van cultuur, alles staat bij onze geboorte klaar om cultuur op te nemen. 
(...) Alles is er bij mensen op gericht dingen van anderen te leren, maar als er 
niemand is die die cultuur kan overdragen, heb je er niets aan (Tomasello in 
een interview, Van Maanen 2010).

2 5.e maas, het kind,ïtecultuur*®' de q.Rvoediof

Aan het eind van het eerste levensjaar, tussen 9 en 12 maanden, laat zich vol
gens Tomasello het eerste begin van een essentiële, specifiek menselijke cogni
tieve competentie zien die aan alle overdracht en verwerving van cultuur ten 
grondslag ligt. Kinderen beginnen te begrijpen dat andere mensen intentionele 
wezens zijn zoals zijzelf, die hun aandacht op de buitenwereld richten. Dat kin
deren dit beginnen te begrijpen blijkt uit hun gedrag: ze gaan de blik van de 
ander volgen (‘gaze following’), met andere woorden: ze gaan zelf kijken naar 
datgene waar de ander naar kijkt. Dat Tomasello hier groot belang aan hecht, 
blijkt uit zijn aanduiding ‘nine months revolution’;

‘At nine months ofage human infants begin engaging in a number of so-called 
joint attentional behaviors that seem to indicate an emerging understanding 
of other persons as intentional agents like the selfwhose relations to outside 
entities may befollowed into, directed, or shared’ (Tomasello, 2000, p. 61).

Overigens zijn er nog jaren voor nodig om een meer volledig begrip van andere 
mensen en ‘other minds’, een zogenoemde ‘Theory of Mind’ (ToM), te ont
wikkelen. Tomasello maakt onderscheid tussen begrip van andere mensen als 
‘intentional agents’, die doelgericht hun aandacht op iets in de omgeving rich
ten - wat dus al bij eenjarigen is aan te wijzen - en het latere begrip van andere 
mensen als ‘mental agents’, wezens die er ideeën over de wereld op nahouden, 
ideeën die van de reële situatie kunnen afwijken, ‘false beliefs’ dus (2000, 179). 
Het is essentieel dat kinderen jarenlang ervaring opdoen in communicatie met 
anderen en de daarbij altijd optredende wisselwerking tussen de eigen gedach
ten en wensen (enz.) en die van anderen. Geregeld zal verschil van perspectief 
optreden dat moet worden opgelost.

Men spreekt in navolging van Jerome Bruner in dit verband over ‘negotiation of 
meaning’. Zeker zo belangrijk als de interactie met volwassenen zoals de ouders 
is hier communicatie met leeftijdgenoten - in het gezin of in een peuter- of 
kleutergroep. Kinderen ervaren elkaar wellicht eerder als gelijken, al was het 
maar omdat ze op hetzelfde moment hetzelfde stuk speelgoed willen hebben - 
en dan doet verschil in perspectief, eventueel zelfs conflict, zich eerder voor: 
‘discourse with other persons, perhaps especially siblings, is a prime mover in 
a child’s coming to think of them as beings with desires, thoughts, and beliefs 
similar to her own but still different form hers’ (Tomasello, 2000, p. 177; vgl. 
Dunn, 1988).
De al even genoemde Jerome Bruner is een belangrijk cultuurpsychologisch 
en cultuurpedagogisch denker in dezelfde lijn. Het actuele pedagogisch- 
didactische begrip ‘scaffolding’ is van hem afkomstig (vgl. bijvoorbeeld 
Fernyhough, 2009). ‘Sociale steigers’ bieden kinderen een opstap naar en entree 
in cultuur en kennis van de wereld. Dit is erkenning van het belang van com
municatie en intersubjectiviteit in de ontwikkeling van het kind. Bruner neemt 
afstand van de idee van aangeboren competenties, bijvoorbeeld van Chomsky’s 
I-AD (language acquisition device). Met een woordspeling stelt Bruner dat er
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zonder LASS (language acquisition support system) niets van taalontwikkeling 
terechtkomt, dat wil zeggen, zonder een ander die het kind in een ‘transactional 
format’ van ‘negotiation of meaning’ betrekt (Bruner, 1983, p. 19). Kinderen 
van één jaar volgen de blik van de ander, gaan in op uitnodigingen om zich op 
bepaalde dingen in de wereld te richten (‘Kijk! Auto!’) en beginnen ook zelfde 
aandacht van anderen op bepaalde dingen te richten.
Dit inzicht leidt tot een relativering van Piagets idee dat kinderen van 
0-24 maanden in de sensomotorische fase verkeren. Dan wordt de relatie van 
het kind met objecten (in de mond stoppen, manipuleren) centraal gesteld, 
zonder de met anderen gedeelde aandacht mee te laten tellen. Verder noemde 
Piaget jonge kinderen egocentrisch, en al kunnen ze in veel opzichten zeker 
zo worden genoemd, dat zij tussen 9 en 12 maanden in staat zijn tot ‘gedeelde 
aandacht’ wijst op iets wezenlijk anders. ‘The briefest way of characterizing it 
is to say that infants and young children from very early on appear, like adults, 
to be Naïve Realists who believe that there is a world of objects ‘out there’ and 
that others are experiencing the same world that they are’ (Bruner, 1983, p. 74; 
vgl. Bruner, 1995).
De pedagogiek kan beter uit de voeten met cultuurpsychologische opvattin
gen die de verwevenheid van kinderlijke ontwikkeling met cultuur recht doen, 
zoals die van Bruner (1996) en ook bijvoorbeeld Vygotskij (1996), dan met de 
idee van vaste, universele stadia in de ontwikkeling, zoals van Piaget (Piaget & 
Inhelder, 1973).

2.3 Fasen in ontwikkeling en opvoeding

Volgens Tomasello is het begin van de kinderlijke ontwikkeling, tot aan de 
‘negenmaands revolutie’, universeel karakteristiek voor de soort mens. Maar 
vanaf dat moment, als ‘joint attention’ mogelijk is, wordt kinderlijke ontwik
keling mede door cultureel verschil getekend. In de Westerse middle-class- 
cultuur van tegenwoordig bijvoorbeeld zal het voorlezen en samen lezen van 
prentenboeken tot een vroege ontwikkeling van geletterdheid leiden die zeker 
niet universeel is. Het punt is niet zozeer dat hier boeken (kinderboeken, pren
tenboeken) voorhanden zijn, als wel dat die voorwerp zijn van gedeelde aan
dacht in voorlezen en samen lezen. Niettemin is er ook binnen het kader van de 
pedagogisch-psychologische verbinding van cultuur en ontwikkeling nog wel 
een globale fasering in ontwikkeling en opvoeding aan te brengen.
Tomasello memoreert dat ‘[ajround the world children five to seven years of age 
are seen as entering a new phase of development’ (2000, p. 191), die als regel ook 
het begin van ‘formal schooling’ is. Kinderen van die leeftijd zijn in beginsel in 
staat tot ‘self regulation’ - met andere woorden: ze hebben taakbesef, kunnen 
zich bewust op een taak toeleggen, er zelf verantwoordelijkheid voor nemen, 
zich bewust op iets concentreren en dat afmaken voordat ze met iets anders 
starten en zonder dat ze zich door andere zaken (al te veel) laten afleiden. Verder 
is zogenoemde ‘meta-cognition’ een factor van belang in wat, met een klassieke

term, schoolrijpheid werd genoemd: ‘children of this age are able to talk about 
their own reasoning and problem-solving activities’ (Tomasello, 2000, p. 191). 
Zo wordt de fase van het schoolkind onderscheiden van de fase van het jonge 
kind (baby, peuter, kleuter) (Kohnstamm, 2009a, 2009b; Goorhuis-Brouwer & 
Imelman, 2010). Voor het actuele debat over de geprogrammeerde aanpak van 
WE (Vroeg- en Voorschoolse Educatie, bestemd voor peuters en kleuters) als 
tegendeel van peuterzalen en kleuterscholen waar het vrije spel centraal staat, is 
zo’n fasering niet zonder betekenis (Goorhuis-Brouwer & Levering, 2006). Even 
gangbaar en vertrouwd is verder het onderscheid van puberteit en/of adolescen
tie als derde globale fase in de ontwikkeling (Kohnstamm, 2009c). Kenmerkend 
voor deze fase is een toenemend bewustzijn van het eigen ‘ik’, de eigen per
soonlijkheid en eigen persoonlijke keuzes. Dit kan distantie ten opzichte van 
volwassenen, zoals ouders en leraren, met zich meebrengen, al is het discutabel 
in hoeverre een ‘generatieconflict’ tot deze fase hoort dan wel meer kenmer
kend was voor een bepaalde historische periode, zoals bijvoorbeeld de ‘revolu
tionaire’ jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw met hun provo’s en hippies. 
Wel geldt als meer algemeen gedeeld kenmerk dat de jeugd zich oriënteert op 
leeftijdgenoten, de peer group, het ‘samen jong zijn’ en het delen van een eigen 
jeugdcultuur.

De overgang van de jeugdfase naar de volwassenheid is niet aan een vaste leef
tijd gebonden, en dus is ook het einde van opvoeding niet scherp gemarkeerd. 
Ook hier spelen cultuurhistorische verschillen een rol. Waar de leerplicht ein
digt met de lagereschoolleeftijd en op 12- a 13-jarige leeftijd de wereld van het 
werk wacht, valt van een jeugdfase in veel mindere mate te spreken dan in tij
den als de onze waar de leerplicht nog ten minste drie jaren voortgezet onder
wijs omvat. Enerzijds is er zo tegenwoordig sprake van een langere jeugdfase, 
maar anderzijds zijn er juist nu verschillende gebieden aan te wijzen waarop de 
grens tussen jeugd en volwassenheid ter discussie wordt gesteld. Een voorbeeld 
is de discussie over de vraag of, dan wel in hoeverre, jongeren moeten worden 
benaderd als volwassenen, met dezelfde rechten en plichten, bijvoorbeeld in het 
strafrecht (Weijers, 2002, p. 21). Neem ook de zogenoemde participatierechten, 
bijvoorbeeld stemrecht als vorm van politieke participatie: steekt, afhankelijk 
van de regelgeving, de 18- of 21-jarige de grens naar volwassenheid over of is 
er reden de grens te verleggen naar een jongere leeftijd (Vanobbergen, 2014, 
p. 216-217; Van der Ploeg, 1995, p. 289 e.v.)? Een ander actueel voorbeeld betreft 
de gevoelige kwestie van ‘kindereuthanasie’: moeten zieke kinderen zelf een 
(doorslaggevende) stem hebben als de mogelijkheid van euthanasie aan de orde 
komt? Het gaat er in deze voorbeelden steeds om dat kinderen zoveel mogelijk 
als zelfstandig en mondig en zelfverantwoordelijk worden benaderd (Weijers, 
2002; Vanobbergen, 2014).
Maar misschien is het primair de alomtegenwoordige consumptiecultuur die 
het verschil in mondigheid tussen jeugd en volwassenheid op de helling heeft 
gezet - en wel zonder enige principiële afweging of debat. Enerzijds wordt mon
digheid, toch het opvoedingsdoel dat het kenmerkende van de volwassenheid
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moest definiëren, aan kinderen toegeschreven. Niet alleen de jeugd, maar ook 
jongere kinderen worden commercieel, bijvoorbeeld in reclame, als zelfstandige 
consumenten benaderd. Ze hebben in de regel zelf ook geld - zakgeld, kleed
geld, enzovoort - genoeg om niet voor elke aanschaf van ouders afhankelijk 
te zijn. Anderzijds willen volwassenen juist jong zijn en blijven, voortdurend 
nieuwe dingen ondernemen en nieuwe avonturen aangaan, en zeker ook zelf 
tot op hoge leeftijd vitaal blijven en er jong uitzien. Dat is tenminste het beeld 
dat in marketing en reclame wordt aangereikt en onwillekeurig onder ieders 
huid gaat zitten.

Van pedagogische ideeën over opvoeding, vorming en volwassenwording en 
over wat volwassenheid en mondigheid kenmerkt, zijn we intussen ver ver
wijderd. De term ‘mondigheid’ is mogelijk wat besmet geraakt sinds hij gere
geld wordt gebruikt om de ‘mondige consument’ aan te duiden die waar voor 
zijn geld wil en kwaliteit eist, die niet alleen in winkels en restaurants, maar ook 
in de spreekkamers van artsen en als ouder in de lerarenkamer op z’n strepen 
staat. Verder zijn zogenoemde mondige en kritische consumenten vanuit een 
cultuurkritische optiek vaak misschien eerder als slaafse volgers van trends te 
zien, onwillekeurig door markt en marketing gemanipuleerd, dan als ‘zelfver- 
antwoordelijk zelfbepalend’ - om het pedagogische vocabulaire van Langeveld 
nog maar eens te gebruiken.
Pedagogisch gezien zou er dus reden kunnen zijn om toch een grens te blijven 
trekken tussen jeugd en volwassenheid die de ‘bovengrens’ is van de opvoeding, 
het einde van de opvoeding. Dat impliceert dat volwassenen, ouders en leraren 
voorop, ook voor de jeugd nog pedagogische verantwoordelijkheid dragen, tot
dat jongeren als bijna-volwassene op een gegeven moment hun volwassenheid 
nemen - een moment dat niet als een pedagogisch eindpunt, en al helemaal 
niet formeel of wettelijk, vooraf is vastgelegd. Het draait dan niet om het als 
consument eigen keuzes maken (qua outfit, lifestyle, gadgets), maar om verder 
strekkende en gewichtiger keuzes die worden gemaakt in het volle besef er zelf 
verantwoordelijk voor te zijn, keuzes in en voor het eigen leven, in en voor de 
samenleving en de wereld, voor wat telt en belangrijk is in werk en opleiding, in 
politiek, religie, in relaties, enzovoort.

We zouden hier het door pedagogen vaak gehanteerde begrip persoon als alter
natief voor mondigheid kunnen gebruiken, nu dat laatste begrip niet meer een
duidig als pedagogisch begrip van het doel van opvoeding fungeert. Het begrip 
persoon is een ethische categorie (Imelman, 1978, 2000, p. 99 e.v.; Peters, 1974). 
Het maken van persoonlijke keuzes wordt dan bevrijd van consumentistische 
associaties, omdat het nemen van verantwoordelijkheid wordt benadrukt. Ver
antwoordelijkheid hangt samen met het kunnen verantwoorden van je doen en 
laten, ideeën en opvattingen, en met het daarop aan te spreken zijn (aansprake
lijkheid). De persoon is evenzeer zelfkritisch als kritisch, en daarin verschilt hij 
van de kritische consument.
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BAS LEVERING

Het is niet gemakkelijk om in het alweer decennialang door de Engelse taal 
gedomineerde internationale wetenschappelijke circuit uit te leggen wat peda
gogiek is. Termen als ‘philosophy of education’ en ‘educational psychology’ 
schieten niet alleen tekort, ze bieden zelfs een verkeerde voorstelling van zaken. 
In al die gevallen is er namelijk sprake van toegepaste wetenschap, terwijl de 
pedagogiek traditioneel nu juist de pretentie heeft om als praktische weten
schap op eigen benen te staan. Pedagogiek is geen toegepaste filosofie, geen toe
passing van filosofische methoden en theorieën op het terrein van opvoeding 
en onderwijs. De filosofische vragen waarvoor de pedagogiek zich gesteld ziet, 
komen voort uit de bijzondere aard van opvoeding en onderwijs zelf: Wat is 
het doel van de opvoeding? In hoeverre mogen volwassenen kinderen naar hun 
ideaalbeeld vormen? Pedagogiek is evenmin toegepaste psychologie, toepassing 
van bewezen effectieve methoden om bepaalde doelen te bereiken. De pedago
giek stelt nadrukkelijk de vraag of opvoedings- en onderwijsmethoden, ook als 
ze effectief zijn, pedagogisch (ethisch) aanvaardbaar zijn. In een internationale 
context uitleggen wat pedagogiek is, is ook lastig omdat de betekenis van de 
Engelse term ‘education’ in het algemeen beperkt is tot onderwijs, terwijl wij 
met de term ‘opvoeding’ juist ook op het oog hebben wat men bijvoorbeeld in 
het Engelse taalgebied onder ‘upbringing’ verstaat. Pedagogen vind je bij Neder
landse universiteiten aan faculteiten Sociale Wetenschappen en bij Vlaamse 
universiteiten aan faculteiten Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, en 
in Angelsaksische landen aan Faculties of Education.

In hoofdstuk 2 wordt de geesteswetenschappelijke oorsprong van de peda
gogiek nauwkeurig uit de doeken gedaan. Het zicht op die oorsprong is door 
de dominantie van het empirisch-analytisch wetenschappelijke paradigma 
aan Nederlandse en Vlaamse universiteiten weggedrukt. Leerstoelen (ortho) 
pedagogiek worden in de meeste gevallen bezet door psychologen die van de 
geschiedenis van het vak geen weet hebben. Studenten worden aan Neder
landse universiteiten vaak ingeleid aan de hand van het boek Pedagogiek in 
Beeld (Van IJzendoorn & De Frankrijker, 2002), waarin de pedagogiek als ver
zameling resultaten van empirisch-analytisch onderzoek wordt voorgesteld.
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De pedagogiek wordt er interventiewetenschap genoemd, maar haar ethische 
verantwoording, op grond van het kinderrechtenverdrag, is volstrekt ontoerei
kend. Door de universele pretenties is het kinderrechtenverdrag veel te weinig 
specifiek.

Voor de vraag wat verantwoordelijkheid in opvoeding en onderwijs en in de 
pedagogiek inhoudt, gaan wij in dit hoofdstuk terug op een kernbegrip uit 
de geesteswetenschappelijke pedagogiek: de ‘pedagogische relatie’, dat in het 
begin van de vorige eeuw met name uitgewerkt werd door de Duitse peda
goog Hermann Nohl (zie Hintjes, 1981; Lockenvitz, z.j.). Duidelijk zal worden 
dat opvoeding en onderwijs niet gereduceerd kunnen worden tot vormen van 
psychische beïnvloeding. Ook zal duidelijk worden dat niet alleen opvoeder 
en leerkracht morele verantwoordelijkheid dragen, maar dat dit ook voor de 
wetenschapper geldt. En indachtig de visie van Nohl zal duidelijk worden dat 
die morele verantwoordelijkheid alleen op een bepaalde tijd en plaats echt 
inhoud kan krijgen.

De pedagogische relatie wordt in de geesteswetenschappelijke traditie opgevat 
als een relatie sui generis, een relatie met een eigen aard en oorsprong. De relatie 
tussen opvoeder en kind kan niet over één kam geschoren worden met andere 
beïnvloedingsrelaties. Dat is niet zo gemakkelijk in te zien. Dat de opvoeding 
gericht is op de zelfstandigheid van het kind, daarover bestaat weinig mis
verstand. Dat opvoeding neerkomt op een zodanige beïnvloeding dat kinderen 
er zelfstandig van worden, op eigen benen kunnen staan, is dus een erg voor de 
hand liggende gedachte. Maar als we goed kijken naar wat zich tussen ouders 
en kinderen afspeelt, zien we al snel dat het beïnvloedingsproces anders ver
loopt dan bijvoorbeeld de manier waarop de reclame ons tot de aankoop van 
bepaalde producten probeert aan te zetten en de manier waarop de overheid 
ervoor probeert te zorgen dat burgers zich aan wetten houden. De pedagogische 
relatie kan om vier belangrijke redenen niet worden opgevat als de verbijzon
dering van een eenzijdige beïnvloedingsrelatie in het algemeen. Deze redenen 
passeren eerst de revue: in de pedagogische relatie kan de ouder niet om zijn 
verantwoordelijkheid heen (paragraaf 1); de pedagogische relatie is gepreïnten- 
deerd (paragraaf 2); de pedagogische relatie heeft een onder- en een bovengrens 
(paragraaf 3); de pedagogische relatie is een tweezijdige relatie (paragraaf 4). 
In de paragrafen 5 en 7 wordt de kritiek op de onder- en bovengrens van de 
pedagogische relatie behandeld. In paragraaf 6 wordt uitgelegd waarom het 
bij ‘attachment’ niet om een pedagogische categorie kan gaan. In paragraaf 8 
wordt de algemene vraag gesteld wie verantwoordelijk is voor de opvoeding en 
in paragraaf 9 komt de verantwoordelijkheid van de wetenschap aan de orde.

3 Verantwoordelijkheid en de pedagogische relatie

3.1 De ouder kan niet om zijn verantwoordelijkheid heen

Het mensenkind is het meest hulpeloze jong in het dierenrijk. Ook een herten
jong kan het na de geboorte niet alleen af en heeft verzorging en bescherming 
nodig, maar het kan in letterlijke zin na een minuut of vier al wel op eigen 
benen staan. Bij mensenkinderen duurt dat in het algemeen meer dan een 
jaar. Bij mensenkinderen voelen de ouders zich minstens zo’n achttien jaar 
verantwoordelijk. Ook de wet legt daar belangrijke grenzen. De opvoedings
verantwoordelijkheid wordt door de ouders niet op vrijwillige basis aangegaan. 
Het biologisch tekort, de absolute weerloosheid van het kind, maakt het voor 
ouders eigenlijk onmogelijk om de verantwoordelijkheid niet op zich te nemen. 
Dat geeft aan opvoedingsverantwoordelijkheid een fundamenteel andere oor
sprong dan aan verantwoordelijkheid in het algemeen.

Verantwoordelijkheid in het algemeen is juist wel met vrijheid verbonden. Vrij
heid geldt dan zelfs als voorwaarde voor verantwoordelijkheid. Dat valt te zien 
in alledaagse aangelegenheden, zoals het nakomen van een afspraak. Een onver
wachte file kan het mij onmogelijk maken om op het afgesproken tijdstip ergens 
te zijn. Een dergelijke onvrijheid ontslaat me van de verantwoordelijkheid, van 
de in vrijheid aangegane verplichting. Ik ben niet gehouden het onmogelijke 
te doen en zo voel ik het ook. Maar ook als we over vrijheid als kernbegrip in 
de filosofie spreken, wordt diezelfde relatie tussen vrijheid en verantwoorde
lijkheid zichtbaar. De Franse filosoof Jean-Paul Sartre (1905-1980) ging er in 
zijn vroege filosofie van uit dat het menselijke individu gekenmerkt wordt door 
absolute vrijheid. Zijn vrijheidsbegrip was zo absoluut dat hij sterven als wils
besluit opvatte. Het belang van dat absurde vrijheidsbegrip is precies dat het de 
mens tot een verantwoordelijk wezen maakt, dat niet gemakkelijk onder zijn 
verantwoordelijkheden uit kan.

In de manier waarop we ‘de pedagogische relatie’ hier zullen vormgeven, steu
nen we in ruime mate, ook terminologisch, op het werk van de Utrechtse peda
goog Martinus Jan Langeveld (1905-1989), die zijn theorie voor het eerst in 1945 
formuleerde (zie Langeveld, 1945/1979; Bos, 2011; Levering, 2015). Langeveld 
achtte de noodzaak van de opvoeding gefundeerd in het feit dat het kind op 
opvoeding is aangewezen. Het kind kan niet zonder. Daarin is niet alleen de 
verantwoordelijkheid van de opvoeder geworteld, maar daaraan ontleent ook 
de pedagogiek haar bestaansrecht. Dat de opvoeder de verantwoordelijkheid 
voor het kind niet in vrijheid op zich neemt, maar niet anders kan, wordt nog 
sterker verwoord door de filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995). In termen 
van Levinas wordt de opvoeder door het kind gegijzeld. Dit ‘niet anders kun
nen’ sluit overigens niet uit dat er ouders zijn die hun kinderen aan hun lot 
overlaten. Maar het zegt wel alles over de oorsprong van de moraal. Het bete
kent dat het aangaan van de pedagogische relatie niet gezien moet worden als 
een gevolg van een van buitenaf opgelegde plicht, maar als antwoord op het
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morele appel dat in de concrete relatie met het kind ervaren wordt. Van aange
zicht tot aangezicht (vgl. Hellemans, 1982).

3.2 De pedagogische relatie is gepreïntendeerd

Dat de pedagogische relatie gepreïntedeerd is, wil zeggen dat van tevoren vast
ligt dat de volwassene de opvoeder zal zijn en de onvolwassene de opvoedeling. 
‘Dat is toch logisch’ zullen velen zeggen, want de omgekeerde situatie, waarin 
het kind degene is die de leiding neemt, is ondenkbaar. Toch is het van groot 
belang om dat kenmerk van de pedagogische relatie te benoemen. Heel veel 
beïnvloedingsrelaties zijn namelijk wel omkeerbaar. In het onderwijs is het 
betrekkelijk toevallig wie er voor de klas staat en wie er in de school- of colle
gebanken zit. Het bijzondere van de pedagogische relatie is dat ze onomkeer
baar is. We moeten ons wel realiseren dat we ons op filosofisch glad ijs begeven 
door de pedagogische relatie als gepreïntendeerd op te vatten. De typering lijkt 
namelijk uitkomst van eenzelfde redenering op grond waarvan Aristoteles in 
zijn Politica ooit de slavernij rechtvaardigde. Aristoteles ging ervan uit dat er 
mensen geboren worden om te leiden en er mensen geboren worden om geleid 
te worden. Het is Jean-Jacques Rousseau geweest die in zijn Vertoog over de 
ongelijkheid in 1755 liet zien dat hij daarmee niet alleen de in zijn tijd bestaande 
situatie tot uitgangspunt nam - er was sprake van slavernij maar die nog 
goedpraatte ook. Volgens Rousseau keerde Aristoteles oorzaak en gevolg om. 
Rousseau wordt door velen gezien als eerste pedagogisch denker die in zijn 
Emile of over de opvoeding uit 1762 het kind echt een stem gaf. Als het om 
het gepreïntendeerd zijn van de pedagogische relatie gaat, hebben pedagogen 
gezien het biologisch tekort overigens een goede kaart. Mensenkinderen kun
nen niet zonder opvoeding en daarom kunnen mensenouders niet onder hun 
opvoedingstaak uit. Ouders zijn de bestaansgaranten van het kind. Hun rol is 
in die zin ook niet gemakkelijk over te nemen.

3.3 De pedagogische relatie heeft een onder- en bovengrens

In de visie van Langeveld wordt de pedagogische relatie gekenmerkt door een 
gezagsrelatie. Gezag is technisch noodzakelijk. Gezag laat zich principieel 
bevragen en is bereid zich te motiveren, maar als dat voortdurend en zonder 
ophouden moet gebeuren werkt het niet. Dat geldt niet alleen voor opvoedings- 
gezag maar voor gezag in het algemeen. Als ik met iemand meerijd, mag ik 
ervan uitgaan dat hij of zij de route kent of de routeplanner op orde heeft. En 
omdat ik meerijd op zijn of haar gezag, is het ook ongepast om voortdurend te 
vragen of de chauffeur er wel zeker van is dat we de goede kant op gaan en of 
er echt wel genoeg benzine in de tank zit. Gezag is dus een voorwaarde om het

3 Verantwoordelijkheid en de pedagogische reiatie

proces soepel te laten verlopen, maar toch is de pedagogische relatie er niet pri
mair voor het gemak van de opvoeder, maar in het belang van het kind, nu en 
in de toekomst. Daarom moet de opvoeder - in bepaalde fasen van de ontwik
keling van het kind meer dan in andere - de bereidheid opbrengen om reeksen 
waaromvragen te beantwoorden.

Het is belangrijk om hier te onderstrepen dat ‘opvoedingsgezag’ niet kan wor
den afgeleid uit ‘gezag in het algemeen’. Om te begrijpen wat gezag (in het 
algemeen) is, kan gezag tegen macht worden afgezet. Zowel bij macht als bij 
gezag gaat het om een hiërarchische relatie, maar bij macht gaat het om een 
afgedwongen hiërarchische relatie, terwijl het bij gezag gaat om een in vrijheid 
aangegane hiërarchische relatie. Het bijzondere van opvoedingsgezag is echter 
dat het in de afhankelijke zijnswijze van het kind wortelt. Desondanks is in het 
geval van opvoedingsgezag de instemming door het kind voorwaarde. Dat is de 
reden dat Langeveld ervan uitgaat dat we pas van opvoeden kunnen spreken als 
het kind daadwerkelijk nee kan zeggen. Ie kunt immers pas echt van instem
men spreken als je ook in staat bent om nee te zeggen. Daarmee heeft de peda
gogische relatie bij Langeveld een ondergrens bij de taalontdekking, rond het 
tweede levensjaar. Op die ondergrens gaan we in paragraaf 5 uitgebreider in. 
Hier is het van belang om te laten zien dat er al langer kritiek op die ondergrens 
wordt uitgeoefend. Een medewerkster en promovenda van Langeveld, Nan van 
der Zeyde, wees er in 1962 op dat kinderen ook vóór de taalontdekking kun
nen laten blijken dat ze niet instemmen met wat hun ouders van hen willen. In 
die fase, die door Langeveld gekarakteriseerd wordt als vooropvoeding, zal de 
opvoeder inderdaad met die signalen rekening houden (Van der Zeyde, 1962).

De pedagogische relatie kent ook een bovengrens. Die bovengrens valt samen 
met het doel van de opvoeding. Het kind heeft het gezag niet meer nodig en is 
in staat om het gezag over zichzelf te voeren. Langeveld definieerde het doel van 
de opvoeding als ‘zelfverantwoordelijke zelfbepaling’. Opvoeding wordt vaak 
gezien als overdracht van waarden en normen. Vanaf het einde van de jaren 
tachtig is de politiek de pedagogiek nadrukkelijker op hulp bij de overdracht 
van waarden en normen gaan aanspreken. Langeveld zag in 1945 al dat het 
bij het opvoeden niet om de overdracht van waarden en normen aan het kind, 
maar om waardenverwerkelijking door het kind moet gaan. De opvoeder is er 
dus niet op gericht dat het kind in de loop van zijn ontwikkeling de waarden en 
normen van de opvoeder overneemt, maar probeert eraan bij te dragen dat het 
kind tot een eigen afgewogen waarden- en normenkeuze komt. Langevelds uit
gangspunt dat het kind, volwassen geworden, met dat afgeronde waarden- en 
normenpakket het leven door zou kunnen is inmiddels achterhaald. In meer
dere opzichten kan zelfverantwoordelijke zelfbepaling vandaag de dag niet 
meer (zie Levering, 1991). Daarop gaan we in paragraaf 7, over de kritiek op de 
bovengrens van de pedagogische relatie, nader in.
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3.4 De pedagogische relatie is een tweezijdige relatie

Het is de verdienste van de Amsterdamse theoretisch pedagoog Ben Spiec- 
ker (1943-2009) geweest dat hij eind jaren zeventig opnieuw aandacht voor 
het begrip ‘pedagogische relatie’ heeft gevraagd. In de jaren zeventig had met 
de kritiek op het burgerlijke gezin het idee van de pedagogische relatie zijn 
centrale positie in het pedagogisch denken verloren. Spiecker zorgde niet alleen 
voor eerherstel van het begrip, maar ook voor introductie van het begrip in de 
Angelsaksische philosophy of education (Spiecker, 1982, 1984). Daarenboven 
bracht hij een nieuwe visie op de pedagogische relatie, die door gegevens uit de 
moderne ontwikkelingspsychologie was onderbouwd. Geïnspireerd door het 
werk van de filosoof Ludwig Wittgenstein en de analytische opvoedingsfilosoof 
Richard M. Peters keek Spiecker op een andere manier naar opvoeding. Zij vat
ten het opvoedingsproces op als initiatie van het kind in de cultuur. Spiecker 
spreekt over ‘meedoen’ en ‘zeker weten’ en noemt dat nadrukkelijk pedagogi
sche categorieën.

Hoe kinderen zich de regels van een cultuur precies eigen maken, is niet zo 
gemakkelijk aan te geven, het is zelfs uiterst complex. Bij regels gaat het niet 
alleen om gebods- en verbodsregels - regels die bestaande praktijken regelen 
zoals verkeersregels - maar ook om regels die praktijken stichten. Het onder
scheid in kleuren bijvoorbeeld is aan regels gebonden, en zulke regels kunnen 
van cultuur tot cultuur sterk verschillen. Zo zijn er kleuren die in de ene cul
tuur wel en in de andere niet bestaan (waar we in de ene cultuur wel en in de 
andere geen woord voor hebben). Je kunt kinderen leren wat de kleuren zijn 
door ze aan te wijzen en te benoemen, maar dan zullen kinderen eerst moeten 
leren wat aanwijzen is. Om te zien wat aangewezen wordt, moet je in de lijn 
van de uitgestoken vinger kijken. Aanvankelijk kijken kinderen bij ‘Dat is geel’ 
niet naar het geel gekleurde voorwerp of vlak, maar naar de hand die aanwijst. 
Regels leren gaat met vallen en opstaan, het is veel minder een theoretische 
dan een praktische aangelegenheid. Hoe het proces verloopt weten we niet pre
cies, maar we weten wel dat het proces om actief meedoen van het kind vraagt. 
‘Meedoen’ is een activiteit van het kind.

Bij ‘zeker weten’ gaat het om een activiteit van de opvoeder, al is het misschien 
een beetje vreemd om hier van activiteit te spreken. De opvoeder ‘weet zeker’ 
dat het bij het kind om een persoon in wording gaat. Het is misschien beter om 
te zeggen dat alle activiteiten van de opvoeder op dat uitgangspunt zijn geba
seerd. Pasgeboren kinderen kunnen nog bijna niets, maar hun ontwikkeling 
wordt mede gedragen door de verwachting van de ouders dat ze in de toekomst 
van alles zullen kunnen. Ouders van kinderen met het syndroom van Down 
worden erop gewezen dat de ontwikkeling van hun kind vanaf een halfjaar 
na de geboorte kan gaan stagneren. Zo probeert men teleurstellingen te voor
komen. Maar met de onbevangenheid van het ‘zeker weten’ verdwijnt ook de 
mogelijkheid om voluit te genieten van het plezier van al de manifestaties van
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ontwikkelingskracht op allerlei gebieden, die zich bij Down-kinderen tot lang 
na dat eerste halfjaar kunnen blijven voordoen.
De pedagogische relatie is ook in die zin een tweezijdige relatie dat het kind 
de relatie, maar ook de wereld, mee vormt en vernieuwt. Is er geen open oog 
voor die activiteit van het kind, dan is er geen sprake van opvoeding maar van 
socialisatie in een bestaande, niet-veranderende wereld.

3.5 Kritiek op de ondergrens van de pedagogische relatie

Spiecker bekritiseert de ondergrens van de pedagogische relatie bij pedagogen 
als Langeveld door te laten zien dat het ook bij de vroege ouder-kindrelatie niet 
om een eenzijdige, maar om een tweezijdige relatie gaat. Lang hebben ook ont- 
wikkelingspsychologen aangenomen dat er in die allervroegste ontwikkeling 
niet veel meer gebeurt dan slapen en eten. De sterk toegenomen interesse voor 
de vroegkinderlijke ontwikkeling, die van de jaren zestig van de twintigste eeuw 
dateert, heeft veel bijzondere ontdekkingen opgeleverd. Lang is gedacht dat het 
bij het eerste leren van het kind om imitatieleren gaat. Nauwkeurig observeren 
heeft aan het licht gebracht dat het niet het kind is dat de ouder nadoet, maar 
dat het de ouder is die het kind imiteert. Als het kind geluiden begint te maken, 
doet de ouder die na. Als het om het belang daarvan voor de ontwikkeling gaat, 
is dat allesbehalve een kinderachtige activiteit. Het brabbelen wordt door de 
ouder als vorm van spreken gekwalificeerd, en op die manier wordt het kind in 
de humane gemeenschap opgenomen.

Er is niet alleen interactie - ouder en kind reageren op elkaar - maar er is ook 
sprake van vroege ‘interpretatie’ door het kind. Al spoedig huilt het kind bij 
het wakker worden de tijd tot de komst van de ouder niet helemaal vol, maar 
‘wacht’ het na de eerste kikken zolang als het duurt tot de verzorging gewoon
lijk komt opdagen. Als die komst dan uitblijft, is het nog vroeg genoeg om het 
opnieuw op een huilen te zetten, lijkt het wel.
Opvoeders weten niet alleen zeker dat het bij hun jonge kinderen om personen 
in wording gaat, ze spreken, aldus Spiecker, hun kinderen van jongs af aan ook 
aan alsof het al personen zijn. Aan elke baby die huilend wakker wordt, wordt 
gevraagd of hij of zij honger heeft. Dat gebeurt in de zekerheid dat het antwoord 
dat dan nog niet komt, ooit zal komen. Jonge kinderen zijn niet alleen personen 
in wording, ze worden personen omdat ze als personen worden aangesproken.

Over het belang van de vroege ouder-kind interactie voor de persoonswor- 
ding kan geen misverstand bestaan. Over het belang van het slechten van de 
ondergrens van ‘de pedagogische relatie’ evenmin. Dat het bij de relatie tus
sen opvoeder en kind van meet af aan om een tweezijdige relatie gaat, heeft 
Spiecker overtuigend laten zien. De opvoeder neemt niet zozeer de verantwoor
delijkheid op zich, maar wordt door het kind tot opvoeden aangezet. Daarom 
kunnen baby's die vanaf de geboorte weinig signalen uitzenden in de proble-
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men komen, omdat zij niet de activiteiten bij hun opvoeders oproepen die juist 
zij zo hard nodig hebben.

Wat onder opvoeding wordt verstaan, is uiteindelijk een kwestie van definitie, 
en wat dat betreft blijven er heldere verschillen tussen Langeveld en Spiecker 
bestaan. Langeveld maakt een fundamenteel onderscheid tussen humanisering 
en opvoeding. Onder humanisering verstaat hij soortassimilatie. Als het kind 
onder mensen opgroeit, doet het vanzelf typisch menselijke eigenschappen 
op, zoals de spraak en de rechtopgaande gang. Die definitie van humanisering 
gaat terug op de discussie over de noodzaak van opvoeding zoals die in het 
begin van de vorige eeuw nog speelde naar aanleiding van de verhalen over 
de zogenoemde wolfskinderen. Mensenkinderen die door wolven zouden zijn 
grootgebracht, ontwikkelden die typisch menselijke eigenschappen namelijk 
niet. Voor Spiecker is humanisering opvoeding bij uitstek. Voor hem is huma
nisering initiatie in het menselijke handelingsveld dankzij de veelzijdige inter
actie zoals die hierboven werd beschreven. Bij Langeveld betreft het opvoeden 
handelingen die de opvoeder bewust uitvoert met het oog op het bereiken van 
het opvoedingsdoel. In de praktijk lijkt dat te veel gevraagd, want in het denken 
van de gewone opvoeder functioneert het opvoedingsdoel slechts als een grove 
oriëntatie die regelmatig wordt bijgesteld. Maar persoonswording vraagt in 
pedagogische zin om meer dan Spiecker ons voorhoudt. Kinderen worden niet 
slechts aangesproken alsof ze een persoon zijn, ze worden niet aangesproken als 
persoon in algemene zin. Wat zouden we ons daarbij moeten voorstellen? De 
opvoeder richt zich tot het kind met naam en toenaam, tot het kind als concrete 
persoon. ‘Waarom doe jij dat?’ Als kind kan ik alleen maar persoon worden als 
er geen misverstand over kan bestaan dat ik degene ben die tot verantwoorde
lijkheid wordt geroepen.

3.6 'Attachment' is geen pedagogische categorie

Kritiek op de ondergrens van de pedagogische relatie is begin jaren tachtig ook 
op grond van het attachmentonderzoek geformuleerd. In 1983 hield Rien van 
IJzendoorn zijn intreerede als hoogleraar theoretische en historische pedago
giek aan de Universiteit Leiden onder de titel Van wijsgerige naar theoretische 
pedagogiek. Over taken van de theoretische pedagogiek bij het onderzoek naar 
de vroegkinderlijke ontwikkeling, waarin hij de empirisch-analytische benade
ringswijze van de pedagogiek proclameerde. Daarin moest naast Langeveld de 
Groningse pedagoog Jan Dirk Imelman het ontgelden, omdat ook hij in zijn 
opvoedingstheorie een duidelijke ondergrens formuleert. In de omschrijving 
van de vroege ouder-kindinteractie treffen we veel overeenkomsten aan met 
ontwikkelingspsychologische inzichten waaraan ook Spiecker refereerde. In de 
attachmenttheorie ligt de nadruk op sensitiviteit en responsiviteit als activitei
ten van de opvoeder. Het doel is veilige hechting. Hoewel orthopedagogen en 
ook ouders vandaag de dag de term ‘veilige hechting’ in de mond bestorven
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ligt, is het de vraag of het daarbij wel om een pedagogische categorie gaat, dat 
wil zeggen, betrekking hebbend op de persoonlijke relatie. Veiligheid is zonder 
twijfel een pedagogisch zeer relevant ontwikkelingspsychologisch begrip. Vei
ligheid geldt sinds jaar en dag als voorwaarde voor exploratie. De relatie tussen 
veiligheid en exploratie is paradoxaal, want een kind dat zich veilig voelt, heeft 
niet de neiging om in het warme nest te blijven, maar juist om de wereld om 
hem heen te ontdekken. ‘Vertrouwen’ is het pedagogische begrip dat aan het 
ontwikkelingspsychologische begrip ‘veiligheid’ gerelateerd is. Als het kind zijn 
ouders niet vertrouwen kan, hoe zou het dan vertrouwen in de wereld kunnen 
ontwikkelen?

Zowel Spiecker als Van IJzendoorn hanteren in hun kritiek op de ondergrens 
van de pedagogische relatie het argument dat die niet aansluit bij wat gewone 
opvoeders als opvoeden ervaren. Die zullen bepaalde handelingen in de omgang 
met het jonge kind zeker als opvoeden bestempelen. Belangrijker lijkt me de 
kwestie of het hanteren van een definitorische ondergrens van opvoeding tot 
gevolg heeft dat er onvoldoende belang gehecht wordt aan wat er in de omgang 
met het jonge kind gebeurt. In een boek uit 1938 hield Langeveld de opvoeder 
nog voor het kind in het eerste levensjaar zoveel mogelijk met rust te laten en 
buiten de noodzakelijke verzorging om niet meer dan enkele minuten per dag 
aan het kind te besteden, die tot een kwartier mogen oplopen als het kind negen 
maanden oud is. Het is de vraag of en in hoeverre dat advies - de derde druk 
van De opvoeding van zuigeling en kleuter verscheen in 1969 - tot schade heeft 
geleid. (Als Van IJzendoorn zijn misnoegen over de passage in zijn oratie uit, 
vermeldt hij niet dat het boek oorspronkelijk uit 1938 stamt.) Daartegenover 
dringt de vraag zich op hoe vaak de adviezen van gehechtheidstheoretici over 
het belang van sensitieve responsiviteit, die de afgelopen decennia tot het vaste 
arsenaal van de moderne opvoedingsvoorlichters en -ondersteuners is gaan 
behoren, gevallen van hyperparenting hebben veroorzaakt (zie bijv. Ramaekers 
Sc Suissa, 2013). Gehechtheidstheoretici missen de expliciete oriëntatie op 
de persoon in wording die aanleiding geeft tot maatvoering in de ouderlijke 
bemoeienis, en dat gebrek kan alleen maar tot een credo als ‘hoe meer inter
actie, hoe beter’ leiden. Ze missen het inzicht dat persoonswording alleen 
mogelijk is in een pedagogische relatie.

3.7 Kritiek op de bovengrens van de pedagogische relatie

Theoretisch pedagogen na Langeveld hebben zich goed beschouwd niet meer 
aan een nauwkeurige omschrijving van het opvoedingsdoel gewaagd. Lan
geveld was met zijn ‘zelfverantwoordelijke zelfbepaling’ zijn tijd ver vooruit. 
In het algemeen laat men het maatschappelijke proces van individualisering 
halverwege de jaren zestig beginnen. Langeveld formuleerde zijn doorgeïndi
vidualiseerde opvoedingsdoelbegrip al in 1945. ‘Zelfverantwoordelijke zelf
bepaling’ lijkt zozeer voor individuele invulling open te staan dat, zelfs toen
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de individualisering in de jaren zeventig goed op stoom gekomen was, er geen 
behoefte aan verdere verruiming leek te bestaan. In een aantal concrete uit
werkingen van het volwassenheidsbegrip is Langeveld overigens wel duidelijk 
tijdgebonden. Zie maar eens hoe hij het in 1979 nog omschrijft: ‘Voor wij verder 
gaan de volwassenheid wat nader te kenmerken, wijzen we slechts op een der 
meest essentiële handelingen van wie zelf “gezagvoerder” wordt: de keuze van 
levensgezel of -gezellin. Door die keuze immers neemt men nieuw leven op 
zijn verantwoording en in ieder geval neemt men medeverantwoordelijkheid 
op zich voor echtgenoot of echtgenote’ (Langeveld 1979, p. 51). Juist vanaf die 
jaren zeventig werden vrijwillige kinderloosheid en het vrijgezel (single) blijven 
meer en meer gezien als legitieme keuzes in het volwassen bestaan. Ook rept 
Langeveld over het feit dat de volwassenheid gekenmerkt wordt door een zekere 
karakterologische stabiliteit. Maar die wordt vanaf de jaren zeventig niet meer 
rond het twintigste, maar rond het dertigste levensjaar bereikt.

Daar komt nog bij dat het, als het om de inhoud van de zelfgekozen waarden 
gaat, niet langer om keuzes voor het leven gaat. Het is denkbaar dat in de loop 
van het volwassen bestaan de waardenoriëntaties veranderen, al is het maar 
omdat de snel veranderende maatschappelijke omstandigheden daarom vra
gen. De mogelijke stabiliteit van waarden waar Langeveld aan lijkt te refereren 
was halverwege de jaren zestig al teloorgegaan. Daarnaast blijkt dat het autono- 
miebegrip, waar het idee van ‘zelfverantwoordelijke zelfbepaling’ op rust, voor 
aardse schepselen te hoog gegrepen is. Aan veel van ons handelen gaat helemaal 
geen afgewogen oordeel vooraf over wat het beste is om in een bepaalde situ
atie te doen, maar zijn we wel bereid om ons achteraf te verantwoorden alsof 
dat wel het geval was. Bij autonomie gaat het niet zozeer om feitelijke autono
mie - daarvoor handelen volwassenen inderdaad te vaak in tegenspraak met de 
waarden die zij oprecht tot de hunne rekenen -, maar in de dagelijkse omgang 
en in de opvoeding functioneert autonomie onmiskenbaar als een vruchtbare 
vorm van fictie. Niet alleen spreken volwassenen elkaar op hun verantwoorde
lijkheden en dus op hun autonomie aan, ze doen dat ook bij onvolwassenen, 
waardoor verantwoordelijkheid wordt opgeroepen. De pedagogische relatie is 
er voor (met het oog op) de verantwoordelijkheid en door verantwoordelijk
heid; het kind wordt als reeds verantwoordelijk aangesproken. Opvoeding is 
ondenkbaar zonder een oriëntatie op autonomie.

3.8 Wie is verantwoordelijk voor de opvoeding?

De vanzelfsprekende vindplaats van de pedagogische relatie in de westerse 
wereld is het gezin. Als we de algemene vraag ‘Wie is verantwoordelijk voor de 
opvoeding?’ stellen, komen we dan ook bij de ouders uit. Dat is als uitgangspunt 
ook grondwettelijk vastgelegd. Het is dus uitdrukkelijk niet zo dat de verant
woordelijkheid voor de opvoeding bij de overheid berust en de overheid die 
verantwoordelijkheid aan de ouders delegeert, zoals vaak abusievelijk wordt
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gedacht. Zo schrijft klinisch psycholoog en psychoanalyticus Paul Verhaeghe 
het volgende: ‘Ouders krijgen vanuit de maatschappij een wettelijk gefundeerde 
autoriteit over hun kinderen. Wanneer zij de autoriteit niet naar behoren uitoe
fenen, kan die eveneens bij kracht van wet ontnomen worden (“ontzet worden 
uit de ouderlijke macht”)’ (Verhaeghe, 2015, p. 148). Dat is fundamenteel onjuist. 
De verantwoordelijkheid voor de opvoeding berust oorspronkelijk en principi
eel bij de ouders. Dat is de reden dat er in het geval van kindermishandeling 
of chronische verwaarlozing een rechter aan te pas moet komen om ouders uit 
de ouderlijke macht te ontzetten. Het is dus niet aan de overheid om inhoud 
en vorm van de opvoeding te bepalen. Dat is de verantwoordelijkheid van de 
ouders. De bemoeienis van de overheid met de opvoeding dateert uit het begin 
van de twintigste eeuw in de gedaante van instellingen voor kinderbescher
ming. Daarbij ging het inderdaad niet om het voorschrijven van ‘het wat’ en 
‘het hoe’ in de opvoeding, maar om het ingrijpen in geval van mishandeling en 
verwaarlozing. De afkeer van staatsopvoeding is na de Tweede Wereldoorlog 
alleen maar groter geworden.

Ook voor onderwijs geldt dat dit in principe een verantwoordelijkheid van de 
ouders is, al wordt dat in de praktijk vaak niet zo ervaren. Groepen ouders kun
nen voor hun kinderen een school oprichten en naar eigen inzichten inrichten, 
die vervolgens bekostigd wordt door de overheid. Die zogeheten vrijheid van 
onderwijs, die in Nederland in die vorm in 1917 in de Grondwet is opgenomen, 
is tot op de dag van vandaag onderwerp van discussie. In het geval van het 
onderwijs is de zeggenschap van de overheid veel groter dan in het geval van de 
opvoeding. Het parlement gaat over de inhoud in zoverre het de kerndoelen en 
eindtermen voor de verschillende schoolcategorieën vaststelt. De overheid gaat 
over het wat, de school (het schoolbestuur) gaat over het hoe. Het onderscheid 
tussen ‘het wat’ en ‘het hoe’ is overigens niet onproblematisch - de inhoud 
van onderwijsdoelen wordt nader bepaald door de manier waarop ze worden 
nagestreefd - maar wel werkbaar. In Nederland en Vlaanderen kennen we, in 
tegenstelling tot in Groot-Brittannië bijvoorbeeld, nadrukkelijk geen ‘national 
curriculum’.

In de naoorlogse schoolpedagogiek werd ook de relatie tussen leraar en leerling 
als pedagogische relatie opgevat. Door de invoering van empirisch-analytische 
onderzoeksmethoden als dé methoden in het onderwijsonderzoek rond 1970, 
waarmee de naam van de discipline van schoolpedagogiek in onderwijskunde 
veranderde, werd de persoon van de leraar als storende factor bestempeld. Om 
de effectiviteit van onderwijsmethoden te kunnen nagaan moet de invloed van 
de leerkracht immers worden geneutraliseerd. In de onderwijskunde leek het 
daarmee te gaan om het ontwikkelen van effectieve middelen om door het poli
tieke bestuur geformuleerde onderwijsdoelen te bereiken waar incompetente 
leerkrachten zo min mogelijk aan konden bederven. De pedagogische relatie 
tussen leraar en leerling, zoals de schoolpedagogiek die zag, verschilde overi
gens van die tussen ouder en kind in die zin, dat de eerste wel en de laatste geen
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bestaansgarant voor het kind is. De leraar is vervangbaar, de ouder eigenlijk 
niet. Maar als je bijvoorbeeld aan ouders van jonge kinderen vraagt wie ver
antwoordelijk zijn voor de opvoeding, zullen zij zichzelf aanwijzen, terwijl de 
kinderen in veel gevallen voor het grootste deel van de tijd zijn toevertrouwd 
aan de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang en daar onmiskenbaar 
worden opgevoed. Pedagogisch medewerkers spannen zich meestal wel in om 
in de omgang met de kinderen aan te sluiten bij de ideeën van de ouders. Ook 
in het middelbaar onderwijs is regelmatige afstemming en taakverdeling over 
pedagogische aangelegenheden geboden (zie Levering, 2010).

Met de onderwijskunde was de onderwijswetenschap een middelenwetenschap 
geworden die het nadenken over onderwijsdoelen aan de politiek overliet. Zoals 
gezegd hadden de theoretisch pedagogen na Langeveld zich niet meer aan een 
nadere bepaling van het opvoedingsdoel gewaagd. Langeveld had naast ‘zelf- 
verantwoordelijke zelfbepaling’ gesproken over constructief deelgenootschap 
aan het maatschappelijk leven’, maar had dat begrip nooit nader uitgewerkt, 
waarschijnlijk omdat die vorm van participatie in naoorlogse jaren nog van
zelfsprekend was. Het denken over burgerschap en burgerschapsvorming is in 
Nederland laat op gang gekomen. De onderwijskundigen die zich er de laatste 
decennia mee bezighielden, zoals Wim Wardekker en Wiel Veugelers, waar
deerden de onderwijswetenschap weer op tot onderwijspedagogiek.

3.9 De verantwoordelijkheid van de wetenschap

Er is een opvatting over verantwoordelijkheid van de wetenschap die zich 
beperkt tot het volgens de regels uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en 
daarover rapporteren. De verantwoordelijkheid van de wetenschapper is dan 
beperkt tot een methodische verantwoordelijkheid. In het geval van de toepas
sing van empirisch-analytische methoden zijn in de afgelopen jaren een aantal 
schokkende voorbeelden van onverantwoordelijk gedrag aan het licht gekomen. 
De pedagogiek geldt van oudsher als praktische wetenschap. Psychologen kun
nen hun bezigheden wellicht afdoende legitimeren door te zeggen dat zij men
selijk gedrag beschrijven en verklaren en dat anderen maar moeten bepalen wat 
er met de resultaten gebeurt. Dat geldt ook voor sociologen die zich richten op 
beschrijving en verklaring van de maatschappij in ontwikkeling en de toepas
sing aan de politiek zeggen over te laten. Maar een pedagoog die niet geïnte
resseerd is in de praktijk van de opvoeding is onmiskenbaar een merkwaardig 
figuur. De pedagogiek stelt zich dienstbaar op ten opzichte van de praktijk en 
de pedagogisch onderzoeker voelt zich verantwoordelijk voor die praktijk. Hij 
richt zijn onderzoek van meet af aan zo in dat de resultaten een bijdrage kun
nen leveren aan verbetering van die praktijk. Fundamenteel onderzoek doen en 
achteraf bekijken of de resultaten wellicht een bijdrage aan de praktijk kunnen 
leveren - valorisatie is al weer jaren een hot topic in het wetenschapsbeleid - is 
voor de pedagogiek de wereld op zijn kop. De verhouding tussen pedagogiek
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en praktijk is vergelijkbaar met die tussen de pedagogische professional en de 
praktijk. De wetenschap is geen bestaansgarant voor de praktijk, zoals de ouder 
dat voor een kind is, maar de verantwoordelijkheid van de wetenschap voor de 
praktijk is niet louter technisch, maar beslist ook moreel.
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WOUTER POLS

Leren en onderwijzen ^

Een pedagogische verhandeling

We bevinden ons in een klas van een basisschool, in groep 6. Al een paar weken 
staat tijdens de biologielessen het menselijk lichaam op het programma. De 
botten, de spieren, de ademhaling en de bloedsomloop zijn al aan bod geweest. 
Ook was gezond voedsel onderwerp van gesprek. De leraar wil nu de overstap 
maken naar de spijsvertering. De leerlingen weten dat het lichaam voedings
stoffen nodig heeft om in leven te kunnen blijven. Ze weten ook dat het bloed 
die stoffen transporteert. Maar hoe dat precies gebeurt, weten ze niet. Als 
opstapje voor het nieuwe onderwerp legt de leraar de kinderen een vraag voor: 
Hoe denken jullie dat het voedsel dat we eten in ons lichaam verdeeld wordt? 
Eerst schrijven ze daar een opstel over. Dan vindt er onder leiding van de leraar 
een gesprek plaats. Daarbij leest hij stukjes voor uit de opstellen van de kinde
ren. Voor de klas hangt een plaat waarop een dwarsdoorsnee te zien is van het 
menselijk lichaam: het hart met de bloedsomloop, de slokdarm met de maag en 
de darmen.

‘Leraar: ik lees “Alles wat niet goed is, wordt afgestoten.’’ Hij wijst op de plaat: 
Wat is hier blauw gekleurd?
Anthony: dat zijn de aderen.
Leraar: hoe gaat het voedsel overal naar toe?
Anthony: door buisjes.
Leraar: ik lees “Alles wat goed is, gaat naar het hart en verandert in bloed en 
gaat dan naar de aderen.”
Antoine: hij eet de mandarijn, die gaat naar de maag, de maag doet wat 
goed is naar het hart, de maag maakt er een papje van. Omdat er maar wei
nig bloed is, maakt het hart er bloed van, die maakt het rood, en dat laat 
je groeien, wat niet goed is, dat gaat daar naar toe, dat gaat naar beneden, 
dat verdwijnt. Er is hier een ader die geeft voedsel aan de botten om te laten 
groeien, dat is ook voor de spieren.
Leraar: hebben jullie al eerder zo’n uitleg gehoord?’ (Fabre, 1999, p. 216-217).

Dat blijkt niet het geval te zijn. Anthony’s uitleg roept allerlei vragen op. Hoe 
komt het voedsel nu precies in het bloed? Als het gaat zoals Anthony zegt, zul
len, zegt een van de kinderen, de aderen uit elkaar spatten, zeker als je veel 
eet. ‘En dan ga je dood want alle aderen zijn dan gesprongen.’ De discussie 
spitst zich op dat probleem toe. Hoe kan het voedsel zo fijn worden dat het in
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het bloed kan worden opgenomen en zonder problemen door het lichaam kan 
worden getransporteerd? De kinderen komen er niet uit. Er zijn, zoals de leraar 
zegt, vele verklaringen, maar geen ervan is bevredigend (idem, p. 218).

Dit hoofdstuk gaat over leren en onderwijzen. Zou je hier kunnen spreken over 
leren? En als dat inderdaad zo is: wat leren deze kinderen dan? En kun je hier 
spreken over onderwijzen? En zo ja, wat wordt er dan onderwezen? En wat is de 
relatie tussen beide? De vraag wat we onder leren en onderwijzen verstaan, of 
beter: welke verschijnselen we in de school met de termen leren en onderwijzen 
kunnen aanduiden, staat in dit hoofdstuk centraal. Die vraag zal ik hier niet 
vanuit de psychologie, maar vanuit de pedagogiek beantwoorden. Vanuit die 
invalshoek wil ik ook de relatie tussen leren en onderwijzen bespreken.

4.1 Leren en onderwijzen in pedagogisch perspectief

In een veel gebruikt handboek wordt leren gedefinieerd als ‘een complex 
proces dat zich manifesteert als een relatief stabiele verandering in iemands 
gedrag’ (Boekaerts & Simons, 2003, p. 3). Iemand heeft iets geleerd als zijn 
gedrag duurzaam is veranderd; hij heeft kennis verworven, zich een vaardig
heid eigen gemaakt, een attitudeverandering doorgemaakt. Dit is een veelvoor
komende psychologische definitie. Wat iemand leert, doet er in eerste instantie 
niet toe. Het gaat om het leerproces. De psychologie probeert dat proces te 
verklaren. Dat doet ze vanuit verschillende denkmodellen: het stimulus-res- 
ponsmodel (behaviorisme), het informatieverwerkingsmodel (cognitivisme), 
het denken-als-sociale-constructiemodel (het sociaal constructivisme) en het 
neurobiologisch model (breinleren). De psychologie probeert vanuit het model 
dat ze aanhangt het mechanisme op het spoor te komen dat het leerproces zou 
kunnen verklaren. De gedachte is dat als je dat kunt, je ook leerprocessen in 
gang kunt zetten. Dat in gang zetten van leerprocessen noemt de psychologie 
onderwijzen (idem, p. 5).

De invloed van de verschillende psychologische leermodellen op het onderwijs 
is niet te onderschatten. Het behaviorisme leidde tot het benadrukken van de 
instructie (geprogrammeerde instructie), het cognitivisme tot de nadruk op 
het verwerken van de leerstof, het sociaal constructivisme tot de nadruk op 
het activeren van leerlingen bij het op gang brengen van leerprocessen en het 
breinleren tot leervormen die afgeleid zijn van de hersenontwikkeling van kin
deren en jongeren. Hoe er geleerd moet worden, leidt men kortweg af uit het 
veronderstelde leermechanisme. Dat bepaalt het ‘hoe’ van het onderwijs. Het 
‘wat’ en het ‘waartoe’ ervan komen daarmee op de tweede plaats.

De pedagoog Gert Biesta noemt die ontwikkeling de ‘ver-lering’ van het onder
wijs (Biesta, 2012, p. 26). In het huidige onderwijs is het ‘hoe’ inderdaad cen
traal komen te staan. De ‘ver-lering’ gaat hand in hand met de economisering
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van het onderwijs. Niet alleen ouders, maar ook leerlingen worden meer en 
meer als consumenten beschouwd: consumenten die de diensten die de school 
aanbiedt, beschouwen als consumptiegoed. De nadruk komt op de leerbehoef
ten van de leerlingen te liggen. Daar dient de school aan te voldoen (Biesta, 
2006, p. 19-20). En dat dient zo te gebeuren dat de leerproducten die dat ople
vert niet alleen door ouders, maar ook door andere stakeholders (beleidsmakers 
en politici) worden goedgekeurd. De school wordt een bedrijf dat leerproduc
ten voortbrengt. De kwaliteit van de producten wordt bepaald door de manier 
waarop het productieproces georganiseerd is, met als gevolg dat de leraar een 
sociaal ingenieur wordt die dat proces zo goed mogelijk (effectief en efficiënt) 
moet faciliteren (idem, p. 24). Zo wordt aanpassing het devies: aanpassing aan 
de wensen van de ouders, de behoeften van de kinderen en ten slotte de eisen 
van de maatschappij, of anders gezegd: de economische orde van de samen
leving (Biesta, 2015, p. 102; zie ook: Masschelein & Simons, 2003).

Met de ‘ver-lering’ van het onderwijs verdwijnt het pedagogisch karakter van 
de school. In het onderwijs gaat het pedagogisch gezien nooit alleen om het 
‘hoe’, maar ook altijd om het ‘wat’ en ‘waartoe’. De pedagogiek is geen theo
rie die, zoals de psychologie, alleen maar verklaart hoe bepaalde processen in 
het onderwijs verlopen; ze is geen theorie over, maar van en voor het onder
wijs (Biesta, 2011). De pedagogiek geeft, zoals de Duitse theoloog en pedagoog 
Friedrich Schleiermacher zei, antwoord op de vraag ‘wat de oudere generatie 
met de jongere [wil]’ (Schleiermacher, 1964, p. 38). Dat antwoord is het ‘waar
toe’ van opvoeding en onderwijs. Maar de pedagogiek beantwoordt ook de 
vraag wat de oudere generatie uit de wereld van de volwassenen aan de jon
gere wil overdragen (het ‘wat’ van opvoeding en onderwijs); pas daarna beant
woordt ze de vraag hoe dat te doen. Daarmee is echter nog niets gezegd over 
het ‘wie’ van opvoeding en onderwijs. Dat ‘wie’ is het kind of de jongere. De 
pedagogiek beschouwt het kind en de jongere als ‘leerbaar’, of, met de woorden 
van de Duitse pedagoog Johann Friedrich Herbart: als vatbaar voor vorming 
(‘bildsam’; Herbart, 1964, p. 5). Juist omdat kinderen en jongeren vatbaar zijn 
voor vorming, dienen opvoeders en leraren zich af te vragen waartoe zij willen 
opvoeden en onderwijzen, wat zij daarbij willen overdragen en hoe ze dat wil
len doen. Als ze die vragen niet stellen (en daarmee niet beantwoorden), wor
den ze door anderen beantwoord: door politici, beleidsmakers en uiteindelijk, 
zoals we zagen, door de economie.

Voor pedagogen is de eerste vraag dus niet de vraag naar het ‘hoe’, maar de 
vraag naar het ‘waartoe’ en het ‘wat’ van leren en onderwijzen. In het Neder
lands taalgebied wordt op die vraag - weliswaar met verschillende accenten - 
als antwoord gegeven dat het de cultuur is waarin het kind of de jongere moet 
worden ingeleid. Cultuurpedagogen als Jan Dirk Imelman en Wilna Meijer 
spreken daarbij over ‘inleiden in kennis’ (Imelman, 1995, p. 54). De school 
dient de verschillende kennisgebieden als uitdrukkingsvormen van de cultuur 
toegankelijk te maken; ze dient ‘deuren open te zetten’, leerlingen uit te dagen
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te ‘participeren in een [culturele] traditie’ (Meijer, 2013, p. 89). Daarbij zijn er 
steeds drie in het spel: de leraar, de leerling en de leerstof. Leren is ‘redenen 
kunnen aanvoeren’ voor wat men geleerd heeft (Imelman, 1995, p. 80). Daarom 
zijn er leraren nodig: leraren die leerstof aandragen, maar ook leraren die naar 
redenen vragen. Ontwikkelingsgerichte pedagogen als Bert van Oers en Wim 
Wardekker spreken over leerlingen als ‘deelnemers aan de cultuur’ (Van Oers & 
Wardekker, 1993). Het gaat binnen het onderwijs om het op gang brengen van 
ontwikkelingsprocessen; niet alleen in, maar ook met behulp van de cultuur 
(Van Oers, Leeman & Volman, 2009).

Dat alles vereist van de school een aparte positie. Om haar pedagogische taak 
ten uitvoer te brengen, kan de school zich niet zomaar aanpassen aan de wensen 
van de ouders, de behoeften van kinderen en de eisen van de maatschappij. Om 
haar werk goed te kunnen doen, zal ze zich buiten de economische en op con
sumptie gerichte orde moeten plaatsen. De school vereist een an-economie (vgl. 
Blake et al., 1998, p. 153). De Vlaamse pedagogen Jan Masschelein en Maarten 
Simons spreken over de school als een ‘vrij-gemaakte tijd’ (Masschelein & 
Simons, 2012, p. 20). Het wezen van de school is voor hen een buiten-de-orde- 
gesteld-zijn. In de vrijetijdsruimte van de school (het Griekse scholè betekent 
vrije ruimte) zijn het leraren die datgene wat de samenleving van waarde acht, 
losmaken van zijn gebruikerscontext en aan de jongere generatie presenteren. 
Ze leggen, zo schrijven Masschelein en Simons, het op de tafel van de school 
neer. Het wordt leerstof (idem, p. 28-29). De taak van de leraar is de wereld 
te laten zien via de aangeboden leerstof. Hij zorgt ervoor dat deze zeggings
kracht krijgt en de jongere generatie gaat aanspreken. Dat maakt het mogelijk 
dat kinderen en jongeren zich los kunnen gaan maken van de (sociaal-culturele 
en economische) bestempelingen die hun levens vastleggen en zich zo kunnen 
gaan vormen: via de aangeboden leerstof binnen het hier-en-nu van de vrij
gemaakte tijd van de school.

Voor pedagogen is leren niet een op zichzelf staand iets. ‘Leren’, zo schrijft de 
Engelse politiek en opvoedingsfilosoof Michael Oakeshott, ‘is de allesomvat
tende betrokkenheid van waaruit we zicht krijgen op ons onszelf en de wereld 
om ons heen’ (Oakeshott, 2001, p. 36). Dat ‘zicht krijgen op’ is voor hem waar
nemen, maar ook begrijpen, verklaren en verstaan. Begrijpen, verklaren en 
verstaan houden ook letterlijk een gaan ver-staan in. Als men iets begrepen 
heeft en verklaard (‘verhelderd’) heeft, kan men gaan ver-staan. Men neemt een 
standpunt in, of anders gezegd: men neemt tegenover de dingen in de wereld en 
tegelijkertijd daarmee ten overstaan van zijn medemensen een nieuwe gestalte 
aan (Pols, 2016, p. 143). Want zij, zijn medemensen, zijn het die hem uitdagen 
een standpunt in te nemen en dat onder woorden te brengen.

Vanuit een pedagogische optiek zijn leren en onderwijzen in eerste instantie 
niet gericht op uitkomsten en leerproducten; ze zijn gericht op de vorming van 
kinderen en jongeren, op het aannemen van een gestalte. Daarvoor moet een
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weg worden afgelegd. Dat is een weg door de cultuur, of zoals Oakeshott zegt, 
een weg door het culturele erfgoed ‘van menselijke verrichtingen, gevoelens, 
emoties, beelden, visies, gedachten, geloof, idealen, (...) van rituelen, vaardig
heden, kunstwerken, boeken, muziekstukken, gereedschappen, artefacten en 
gebruiksvoorwerpen’ (Oakeshott, 2001, p. 37). Dat erfgoed vat Oakeshott in 
één begrip samen: de wereld van de geest. Je leert als je aan die wereld deel 
gaat nemen, als je ervaring opdoet met de objecten uit die wereld, als je leert 
ze te gebruiken, om dat uiteindelijk op je eigen manier te gaan doen, of anders 
gezegd: om aan de hand van die objecten, maar ook ertegenover - op je eigen 
wijze - een gestalte aan te nemen. De objecten zijn culturele, materiële, maar 
ook geestelijke objecten. Met die objecten is de wereld ingericht; ze bestaat uit 
geestelijke, maar ook uit materiële objecten. De geestelijke objecten hebben een 
bijzondere status. Ze geven aan hoe de materiële objecten waar te nemen, te 
begrijpen en ermee om te gaan. Je zou ze geestelijke gereedschappen kunnen 
noemen. Net als de meeste materiële objecten hebben ook zij een gereedschaps- 
karakter: een stoel om op te zitten, een getal om mee te rekenen, een begrip 
om een verschijnsel mee te ‘vatten’. De symbolische orde, of anders gezegd: de 
orde van de taal presenteert geestelijke gereedschappen. Woorden verwijzen 
naar dingen (materiële objecten), maar geven ook aan hoe ze te begrijpen (‘op 
te vatten’), wat de relatie ertussen is en hoe ermee om te gaan. De wereld krijgt 
een gedeelde betekenis door de symbolische orde. Je vormt je als je deel gaat 
nemen aan de culturele processen die zich binnen die orde afspelen en als je 
met behulp van geestelijke gereedschappen een gestalte kunt gaan aannemen. 
De leraar is daarbij de gids: hij is degene die kinderen en jongeren oproept hun 
weg te vinden in de wereld van de geestelijke, maar ook van de materiële objec
ten; hij laat die objecten zien en doet het gebruik ervan voor. In de woorden 
van Oakeshott: ‘Onderwijzen is een praktische activiteit waarbij een gevormde 
(“learned”) persoon zijn leerlingen onderwijst’ (idem, p. 36). De taak van de 
leraar is: leerlingen meenemen op een vormingsreis langs, maar ook ‘door’ het 
materiële en geestelijke erfgoed van de mensheid.

Kwaliteit is hier iets anders dan de beoordeling van een productieproces. Leren 
en onderwijzen in pedagogische zin gaan niet alleen over het ‘hoe’, maar ook 
altijd over het ‘waartoe’, ‘wat’ en ‘wie’ ervan. Bij de beoordeling van de kwaliteit 
gaat het uiteindelijk om het vormingsproces van het ‘wie’. Dat proces wordt 
niet alleen beoordeeld vanuit de vraag hoe het kind of de jongere zich heeft 
gevormd, maar ook ‘wat’ daarbij aan bod kwam en ‘waartoe’ dat gebeurde. Dat 
is niet alleen een zaak van ouders, politici en beleidsmakers, maar van de gehele 
samenleving, pedagogen en leraren incluis, kortom, een zaak van algemeen 
belang (vgl. Biesta, 2012, p. 73).
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4.2 Leren als incorporeren, onderwijzen als 'wijzen naar'

Je weg vinden binnen het culturele erfgoed van de mensheid, daar is het leren 
en onderwijzen in pedagogische zin op gericht. Met dat culturele erfgoed maakt 
de nieuwgeborene al direct kennis. De baby wordt als jongen of meisje aan
gemerkt, krijgt kleertjes aangetrokken, wordt in een wieg gelegd en aan familie 
en vrienden getoond. Daarbij wordt niet alleen over hem of haar gesproken, 
maar ook al snel met hem of haar. Met dat spreken wordt de nieuwgeborene 
opgenomen in de symbolische orde. Binnen die orde krijgt het kind een positie 
(zoon of dochter van), krijgt het een voornaam, maar ook een familienaam en 
daarmee een (familie)geschiedenis.

Opgenomen worden in de symbolische orde van de samenleving is iets anders 
dan eraan deelnemen. Dat deelnemen gebeurt al snel; door te huilen, maar ook 
door naar het gezicht van de moeder of vader te kijken, doet de baby een appel 
op zijn ouders, waar zij - als het goed is - op ingaan. Hier begint de communi
catie tussen de nieuwkomer en de ‘gevestigden’. Als de baby na vier maanden 
gaat brabbelen, gaan de ouders dat als een vorm van praten opvatten. Al eerder 
praten ze tegen het kind, maar nu wordt het een praten met het kind. Voor de 
Noord-Amerikaanse filosoof en pedagoog John Dewey ligt hier het startpunt 
van de menselijke vorming. Met dat praten leert het kind de klanken die het 
hoort als betekenisdragende woorden te onderscheiden; gaandeweg gaat het die 
zelf ook voortbrengen. Met die woorden, zo zegt Dewey, krijgt het kind toegang 
tot de ‘intellectuele en morele bronnen van de mensheid’. Daarmee wordt het 
‘erfgenaam van het gestorte kapitaal van de beschaving’ (Dewey, 2011, p. 25). 
De betekenissen die de woorden met zich meedragen, noemde ik hiervoor gees
telijke gereedschappen. Die geestelijke gereedschappen zijn ‘de morele en intel
lectuele bronnen van de mensheid’. Met die al vroeg beginnende communicatie 
wordt het kind deelnemer aan de cultuur; tegelijkertijd eigent het zich een deel 
van het culturele erfgoed van de mensheid toe: het startpunt van de menselijke 
vorming.

Vorming is echter niet alleen een proces van het zich eigen maken van (het 
gebruik) van geestelijke gereedschappen. Daar gaat iets aan vooraf, namelijk de 
lichamelijke omgang met de dingen, de materiële objecten. Deze objecten zijn 
net als de geestelijke objecten cultureel. Met die objecten doet het kind al vroeg 
ervaring op. Het trekt aan een koord, het rammelt aan een rammelaar, het sta
pelt blokjes op elkaar. De dingen hebben inderdaad een gereedschapskarakter; 
je kunt er wat mee: trekken, rammelen, stapelen. Het via het lichaam ervaren 
wat je met de dingen kunt doen, is de meest basale vorm van leren. Het is geen 
leren dat op kennen is gericht; het richt zich op het kunnen; het is een learning 
how (Ryle, 1973). Het begrijpen van de wereld is hier nog heel letterlijk: een 
grijpen met het lichaam. Een kind kan op dit niveau alleen nog maar laten zien 
wat het heeft be-grepen, dat is: wat het met de dingen kan doen. Zijn be-grip is 
een ‘belichaamd weten’. Dat weten kan het nog niet verwoorden (idem, p. 108).

I
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De beelden die de ervaring met het grijpen oplevert, zijn vaag en diffuus. Het 
kind is nog niet in staat zijn om met het lichaam opgedane ervaringen met een 
begrip te ‘vatten’. Dat gebeurt pas als het de taal meester wordt en via de taal 
toegang krijgt tot de ‘intellectuele en morele bronnen van de mensheid’. Dewey 
beschrijft hoe dat gebeurt:

‘Door de reacties van anderen op zijn handelingen komt [het kind] erachter 
wat deze betekenen in sociale termen. De waarde die ze hebben wordt erin 
weerspiegeld. Bijvoorbeeld, door de reactie op zijn spontane gebabbel komt 
het kind te weten wat dit gebabbel betekent. Het wordt omgezet in gearti
culeerde taal en op deze manier wordt het kind geïntroduceerd in de geza
menlijke rijkdom van ideeën en emoties die nu worden samengevat in de 
menselijke taal’ (Dewey, 2011, p. 26).

De volwassene legt de klanken (het ‘gebabbel’) die het kind uitstoot uit alsof 
ze woorden zijn die iets betekenen. Hij doet of het betekenisdragende woorden 
zijn; en die geeft hij aan het kind terug. Met dat teruggeven reikt hij het kind 
de geestelijke gereedschappen aan waarmee het de dingen die het heeft ervaren 
op een geestelijke manier kan gaan begrijpen. Als het kind die gereedschappen 
verworven heeft, kan het vatten wat het al doende al be-greep. Dat vatten kan 
het nu aan de hand van de gereedschappen, voortkomend uit het culturele erf
goed (‘intellectuele bronnen’). Het belichaamde weten kan nu onder woorden 
worden gebracht. Woorden ‘dragen’ gedeelde betekenissen; gereedschappen 
zijn eveneens gedeelde gereedschappen. Zo leert het kind als nieuwkomer in 
de communicatie met de gevestigden wat de dingen in de wereld betekenen. 
Dat zijn voor het kind in eerste instantie de dingen waarmee het ervaring heeft 
opgedaan, dingen waarmee het iets kan. Op de dingen waarmee het eerder via 
met zijn lichaam greep kreeg, krijgt het nu geestelijk greep. Het leert ze kennen.

Kunnen en kennen: twee vormen van leren. Kunnen richt zich op het gebruik 
van gereedschappen: materiële, maar ook geestelijke gereedschappen. Een spij
ker inslaan, op een fiets rijden of een viool bespelen, dat is kunnen, maar ook 
een deelsom oplossen of een opstel schrijven is een vorm van kunnen. Hamer, 
fiets en viool, dat zijn gereedschappen, maar ook getallen, de hoofdbewerkingen 
van het rekenen, de spelling-, grammatica- en compositieregels zijn dat, in dit 
geval geestelijke gereedschappen. Kennen is niet hetzelfde als kunnen; de spel
lingregels kennen is niet hetzelfde als ze kunnen gebruiken. En dat geldt ook 
voor een hamer, fiets of viool. Kunnen is, zoals we zagen, basaler dan kennen; 
eerst komt het kunnen, dan het kennen. Hogere vormen van kunnen veronder
stellen overigens ook kennis. Denk bijvoorbeeld aan het bespelen van een viool; 
wil je daarmee verder komen, dan is kennis van het notenschrift onontbeerlijk.

We kunnen nu aangeven wat leren inhoudt. Als je leert, kom je in de wereld 
(Pols, 2016, p. 143). De via het lichaam opgedane ervaringen die het kind als 
nieuwkomer in de wereld opdoet - met zijn medemensen, maar ook met de
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objecten waarmee de wereld is ingericht - vormen de basis van het leren kennen 
van en leren omgaan met de medemensen en de door hen gebruikte objecten. 
De Duitse pedagoog Kate Meyer-Drawe spreekt over leren wanneer 'iemand 
iets als iets leert’ (Meyer-Drawe, 2012, p. 31). Dat als iets’ is iets bepaalds; het 
kan datgene zijn wat je met een ding kunt doen, maar het kan ook iets zijn 
wat het ding kenmerkt. Het eerste noemde ik kunnen, het tweede kennen. Het 
kunnen domineert aanvankelijk het kennen; het kennen zelf bestaat uit vage, 
diffuse beelden. Maar als het kind zich voegt in de orde van de taal krijgen zijn 
medemensen, maar ook de dingen in de wereld, een gedeelde betekenis. Het 
leert de dingen op te vatten als iets bepaalds (‘iets als iets’), nu niet alleen vanuit 
zijn (lichamelijke) ervaringen, maar ook vanuit de orde van de taal. De beteke
nis van iets (een ervaring met een ding) wordt door iets anders weergegeven; 
een woord (vgl. Mooij 2015, p. 290). Woorden zijn de ‘dragers’ van geestelijke 
gereedschappen; ze maken het mogelijk dat de ervaringen met mensen en din
gen opgedaan een gedeelde betekenis krijgen.

Leren is gebaseerd op ervaringen die bij degene die leert iets blijvends achter
laten. Als je iets hebt geleerd, kun je iets of ken je iets. De geestelijke gereed
schappen maken het mogelijk dat het geleerde als iets gedeelds kan worden 
opgevat. Geestelijke gereedschappen maken ook nieuwe vormen van leren 
mogelijk: het maken van vermenigvuldigingen, het schrijven van verhalen, het 
zich oriënteren in ruimte en tijd, het uitvoeren van atletiekoefeningen. Daarbij 
zijn allerlei geestelijke gereedschappen in het spel; getallen en de hoofdbewer
kingen van het rekenen, woorden, spelling- en grammaticaregels, aardrijks
kundige en historische begrippen en bewegingsvormen. Het gebruik van zulke 
gereedschappen levert ervaringen op; ervaringen allereerst op het gebied van 
het kunnen, maar later ook op dat van het kennen. Je hebt iets geleerd als je iets 
als een gereedschap hebt leren gebruiken, als je met getallen en een bewerking 
een vermenigvuldiging kunt maken, als je op een kaart op kunt zoeken hoe 
van Groningen naar Den Haag te reizen, als je over een hoge lat kunt sprin
gen. Maar je hebt ook iets geleerd als je onder woorden kunt brengen wat iets 
voor jou ‘inhoudt’, wat de kenmerken van iets zijn: de tafels van vermenigvul
diging, de haven van Rotterdam en haar achterland, waardoor hoogspringen 
zich kenmerkt en waarop je moet letten als je hoogspringt. Ook hier weer: kun
nen en kennen. Kunnen is de basis van elke vorm van leren, en het is ook het 
doel ervan. Je hebt je gevormd als je gereedschappen op je eigen manier kunt 
gebruiken, als je er iets mee kunt. Is dat het geval, dan kun je er een gestalte 
mee aannemen: letterlijk als hoogspringer, maar ook figuurlijk als rekenaar of 
verhalenschrijver. Het je eigen maken (van het gebruik) van gereedschappen 
betekent incorporeren (vgl. Prange, 2012, p. 98). Je kunt iets als de te gebruiken 
gereedschappen deel van het lichaam zijn geworden. Ze brengen het lichaam ‘in 
vorm’ (vgl. Masschelein & Simons, 2012, p. 61) en daarmee stellen ze het kind 
of de jongere in staat een gestalte aan te nemen: een gestalte tegenover de te 
gebruiken en te kennen dingen, maar ook tegenover zijn medemensen.

4 Leren en onderwijzen

Leren is een individuele aangelegenheid. Het laat sporen na: dat wat geleerd 
wordt. Het leren zelf blijft onopgemerkt. We merken pas achteraf dat we iets 
geleerd hebben (Meyer-Drawe, 2012, p. 90). Dan merken we (of anderen doen 
dat) dat we iets opgestoken hebben van de ervaringen die we eerder hebben 
opgedaan: we hebben iets als iets geleerd. Dat leren gebeurt, zoals we zagen, al 
van jongs af aan.

Leren en onderwijzen zijn verschillende activiteiten. Leren is een individuele 
aangelegenheid; men leert ook als men niet wordt onderwezen. Onderwijzen 
daarentegen is een sociale activiteit. Het is een proces dat zich tussen mensen 
afspeelt (Prange, 2012, p. 90): een communicatief proces van meedelen, deel
nemen en delen. Het richt zich, net als opvoeden, op het inleiden van kinderen 
en jongeren in de wereld, en dat impliceert, met de woorden van Oakeshott, 
een weg door het culturele erfgoed. De leraar beoogt zijn leerlingen specifieke 
leerervaringen op te laten doen met objecten uit het culturele erfgoed. ‘Leren’, 
zegt de Duitse pedagoog Klaus Prange, ‘wordt pedagogisch als het gerelateerd 
is aan een specifieke leertaak en een pedagogische bedoeling’ (Prange, 2012, p. 
83). Die leertaak beoogt het opdoen van ervaringen met door de leraar uitge
kozen culturele objecten. Het ‘waartoe’ en het ‘wat’ bepalen de taak. De objec
ten (het ‘wat’) noemde ik eerder materiële en geestelijke gereedschappen. Of de 
leertaak door de leerling volbracht wordt, of met andere woorden: de leerling 
het gebruik van het te leren gereedschap incorporeert, is echter niet zeker. De 
leerling zal dat zelf moeten doen. Wat de leraar kan doen, is daartoe de voor
waarden scheppen, onder meer door het geven van aanwijzingen. Die voor
waarden zijn van invloed op het ‘hoe’ van het leren.

Volgens Prange is het geven van aanwijzingen cruciaal binnen opvoeding en 
onderwijs. Onder-wijzen is volgens hem allereerst een wijzen naar. (Het Neder
landse onderwijzen heeft als oorspronkelijke betekenis ook ‘wijzen naar’.) 
Leraren die hun leerlingen met het oog op hun vorming in een communicatief 
proces op culturele objecten wijzen, onderwijzen. Prange onderscheidt drie vor
men van onderwijzen: presenteren, demonstreren en appelleren (Prange, 2012, 
p. 121). Die vormen corresponderen met drie leervormen: kennis nemen van 
en inzicht krijgen in, oefenen, en als laatste het innemen van een standpunt of 
houding. Kennis nemen van en inzicht krijgen in betreft het kennen. De leraar 
wijst de dingen aan en geeft daarbij de passende namen, met als doel dat de leer
ling het ‘wat’ van de dingen onder woorden kan brengen. Dat is presenteren, of 
beter: representeren. Want meestal laat de leraar niet de dingen zelf zien, maar 
afbeeldingen ervan. Als de leraar demonstreert, laat hij zien (en wijst hij aan) 
hoe een gereedschap gebruikt kan worden. Hier staat het kunnen centraal. Ten 
slotte het appelleren: als een leraar dat doet, roept hij de leerling op een stand
punt in te nemen. Dat houdt het geven van een oordeel in, of anders gezegd: het 
aan nemen van een gestalte ten aanzien van iets: een ding of een zaak, maar ook 
een gebeurtenis of (andermans of eigen) handeling. Het iets verschijnt hier niet
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alleen als een te kennen, maar ook als een te beoordelen iets. Beoordelen als het 
vormen van een oordeel is een vorm van kunnen.

Leren en onderwijzen zijn, zoals gezegd, verschillende activiteiten. En toch 
hangen ze - zeker in de school - samen. Degenen die onderwijzen, wijzen de 
jongere generatie op wat zij uit het culturele erfgoed voor haar van waarde ach
ten, in de hoop dat zij met de objecten uit dat erfgoed ervaringen op gaat doen, 
gaat leren en daarmee het gebruik van de objecten gaat incorporeren. De relatie 
tussen onderwijzen en leren is echter geen oorzaak-gevolgrelatie (vgl. Prange, 
2012, p. 156). Het is een relatie waarin de een de ander oproept om ervaring op 
te doen met de aangeboden culturele objecten en zo iets als iets te leren, en wel 
afwisselend, als een kunnen, een kennen en opnieuw: een kunnen.

4.3 Vorming en interruptie

Laten we teruggaan naar de biologieles waarmee dit hoofdstuk begon. De vraag 
was of je hier over leren zou kunnen spreken en over onderwijzen. Wordt er in 
deze biologieles geleerd? En zo ja, wat dan? En als hier onderwezen wordt, wat 
wordt hier dan onderwezen?

De vraag die de leerlingen voorgelegd krijgen, is hoe het voedsel in het lichaam 
verdeeld wordt. In de biologielessen die aan de les voorafgingen, hebben de 
kinderen al een aantal begrippen geleerd: ze weten wat botten en spieren zijn, 
ze kennen de bloedsomloop, weten waar de aderen voor dienen en wat het hart 
doet. Maar of ze met die gereedschappen het probleem kunnen oplossen dat 
de leraar met zijn vraag aan de kinderen voorlegt, is vooraf niet duidelijk. De 
kennis van het hart blijkt tekort te schieten; met dat gereedschap kunnen ze het 
probleem niet oplossen. Maar om dat te kunnen doen, missen de kinderen ook 
gereedschappen die nog niet besproken zijn: (de functie van) de darmen ken
nen ze niet, ze weten niet wat voor chemische processen zich daar afspelen, ze 
kennen het begrip ‘verteren’ niet. Ze missen kortom kennis, maar ook kunde. 
Maar er speelt nog meer. De voorkennis van de kinderen bestaat niet alleen 
uit (tekortschietende) gereedschappen, maar ook uit vage, diffuse beelden. De 
gereedschappen die de kinderen gebruiken, liggen in een weten ‘ingebed’ dat 
door beelden is bepaald (Fabre, 1999, p. 59). Bij het niet kunnen oplossen van 
het probleem speelt dat mee. Uit elkaar spattende aderen is zo’n beeld.

De vraag is nu wat de kinderen in deze biologieles geleerd hebben. De Duitse 
pedagoog Malte Brinkmann zou hier over negativiteit hebben gesproken. Het 
probleem dat de leraar zijn leerlingen voorlegt, wordt niet door hen opgelost. Er 
gebeurt iets anders; het probleem wordt ‘door negatieve ervaringen “gebroken”’ 
(Brinkmann, 2012, p. 38). De kinderen lopen tegen grenzen aan, tegen barrières, 
tegen obstakels (Astolfi, 1997). Het lukt hun niet tot iets bepaalds te komen: iets 
als iets te leren. Met Brinkmann zou je kunnen zeggen dat ze met de gereed
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schappen waarmee ze geoefend hebben tegen ‘differentie en andersheid’ (ibid.) 
zijn aangelopen. De gereedschappen werken niet; de ermee ondernomen actie 
mislukt. Dat zouden de kinderen hier geleerd kunnen hebben. En ze zouden 
geleerd kunnen hebben hoe met de ondergane - met de door hen ervaren - 
mislukking om te gaan: hier een mislukking in de vorm van een controverse 
(‘er zijn vele verklaringen’) (Fabre, 1999, p. 107). Met die controverse zijn de 
gereedschappen, maar ook de wijze waarop ze gebruikt worden, op losse 
schroeven komen te staan. Als dat zo gegaan is, zullen de kinderen zich niet 
alleen (opnieuw) moeten afvragen wat het probleem precies is, maar zullen ze 
hun gereedschappen ook tegen het licht moeten houden. Zijn dit wel de juiste 
(met elkaar gedeelde) gereedschappen en zo ja, zijn ze dan wel geschikt om het 
probleem mee op te lossen? De kinderen zullen hun begrip moeten bijstellen 
(Meirieu, 1995, p. 62). Ze zullen zich opnieuw moeten oriënteren en een nieuwe 
houding ten aanzien van het probleem moeten aannemen.

Vanuit pedagogische optiek zijn leren en onderwijzen niet allereerst, zoals ik 
eerder zei, gericht op uitkomsten en leerproducten, maar op de vorming van 
kinderen en jongeren: op het aannemen van een gestalte. Daarvoor kiezen lera
ren culturele objecten (het ‘wat’) uit waarmee ze hun leerlingen met het oog 
op hun vorming (het ‘waartoe’) onder bepaalde voorwaarden (het ‘hoe’ van 
de les) ervaringen op laten doen. De objecten die de leraar in bovengenoemde 
biologieles aanbiedt, blijken tekort te schieten. Ze stellen de kinderen niet in 
staat iets (‘het verdelen van het voedsel in het lichaam’) als iets bepaalds te leren 
kennen. Dat iets verschijnt als een nog niet gekend iets, de erbij te gebruiken 
gereedschappen als iets wat nog niet bruikbaar is. Daarmee roept de leraar zijn 
leerlingen op een gestalte aan te nemen ten opzichte van niet alleen het nog niet 
gekende iets, maar ook ten opzichte van de erbij te gebruiken gereedschappen. 
De les roept hen op kritisch te worden (kritisch komt van het Griekse krinein, 
dat scheiden, onderscheiden en oordelen betekent). De les zal zonder twijfel 
de leraar aanzetten zijn leerlingen nieuwe geestelijke gereedschappen (darmen, 
spijsvertering) aan te bieden en de al aangeboden (hart, aderen) opnieuw met 
hen te bespreken. Maar uiteindelijk blijkt deze les niet om het juiste gebruik van 
gereedschappen te draaien, maar om het kritisch worden: om het aannemen 
van een kritische gestalte ten aanzien van een probleem en de erbij te gebruiken 
gereedschappen.

Dat is de reden dat de leraar in deze les niet presenteert en demonstreert. Hij 
appelleert. Dat doet hij door te interrumperen. ‘Er zijn meerdere verklaringen. 
Hoe zit dat?’ Hij onderbreekt hun gangbare manier van denken (vgl. Biesta, 
2012, p. 75). Dat doet hij, zo zou je kunnen stellen, om hen uit te dagen nieuwe 
denkvormen te vinden: denkvormen waarmee elke leerling ten overstaan van 
zijn leraar en medeleerlingen een gestalte kan gaan aannemen ten aanzien van 
iets wat (nu nog) vaag en diffuus is.
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DORET DE RUYTER

Idealen in opvoeding 
en onderwijs

Een zegen of een vloek?

Als je ouders vraagt welke toekomst zij voor hun kinderen wensen, hopen zij 
gewoonlijk op het allerbeste voor hun kinderen. Ze hopen dat hun kinderen 
gelukkig worden, een lang en gezond leven zullen leiden en dat zij in een wel
varende en vreedzame samenleving zullen leven. Ouders hebben er doorgaans 
ook heel wat voor over om dat beste voor hun kinderen mogelijk te maken. Met 
liefde besteden ze, naar vermogen, veel tijd en geld aan hun kinderen.
Dat ouders hopen op een goede toekomst en zich inspannen dat hun kinde
ren zich optimaal kunnen ontwikkelen zodat zij die toekomst kunnen reali
seren, is in het belang van kinderen. Ouders die de hoop verloren hebben of 
ervan overtuigd zijn dat hun kind dat als een dubbeltje geboren is nooit een 
kwartje zal worden, doen hun kinderen tekort. Dat ouders uit families die al 
enkele generaties in achterstandsbuurten leven de hoop verloren hebben dat 
hun kinderen hun capaciteiten optimaal kunnen ontplooien en een goed leven 
kunnen leiden (niet alleen in materieel opzicht!) is zeker niet onbegrijpelijk, 
maar dat betekent niet dat we dat vanuit een pedagogisch perspectief als onge
wenst kunnen beschouwen. Dat geldt ook voor ouders die teleurgesteld zijn in 
geërfde of aangeboren kenmerken van hun kinderen en menen dat er niet veel 
hoop is voor een goede toekomst voor het kind (zie voor interessante voor
beelden Solomon, 2012). Zeker, ouders moeten zich realiseren dat de allerbeste 
toekomst een ideaal is en omstandigheden kunnen ouders het idee geven dat 
zij windmolens najagen, maar indien zij niet hun best doen, verminderen zij 
bij voorbaat de kans van het kind op een goede toekomst en dragen zij ook niet 
bij aan het vertrouwen van het kind in zichzelf om die toekomst na te streven. 
Dit geldt tevens voor leerkrachten. Als zij het ideaal hebben dat alle leerlingen 
de kans moeten hebben zich optimaal te ontwikkelen, zullen zij daarvoor hun 
uiterste best doen.

De voorstelling van het allerbeste waarop iemand hoopt is een omschrijving 
van het concept ‘ideaal’. In dit hoofdstuk zal ik eerst uitleggen wat we met 
‘idealen’ bedoelen en daarbij tevens kort aandacht besteden aan een werkwoord 
dat daarmee nauw verbonden is, namelijk ‘hopen’. In de tweede paragraaf zal 
ik beschrijven op welke manier idealen in opvoeding en onderwijs een rol kun
nen spelen, wat in de derde paragraaf gebruikt wordt bij de bespreking van 
het hoofdthema, namelijk het belang en gevaar van idealen in opvoeding en 
onderwijs. Daarbij zal, omwille van de omvang van het hoofdstuk, de meeste
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aandacht uitgaan naar idealen in de gezinscontext. In de vierde paragraaf zal ik 
kort ingaan op het belang en de gevaren van idealen voor anderen.

Dit hoofdstuk heeft een analytisch filosofisch karakter: het verheldert begrip
pen en argumenten en probeert door middel van het afwegen van die argumen 
ten tot een (voorlopige) conclusie te komen. Deze benadering vind ik waardevol 
omdat ze ertoe bijdraagt dat belangrijke elementen van een opvatting of een 
discussie, in dit geval over de waarde en de gevaren van (opvoedings)idealen, 
duidelijk worden. Zeker een concept als ‘ideaal’, dat voor sommigen een zo
genoemd ‘hoerawoord’ is en voor anderen juist een boewoord, vraagt om ver
heldering en legitimering.

5.1 Verheldering concepten ideaal en hoop

Volgens Van Dale is iets ideaal als het volmaakt is en idealen worden gedefini
eerd als een gedachtevoorstelling van iets wat de volmaaktheid benadert. Deze 
korte definities bevatten een aantal aspecten die ik uitgebreider zal omschrijven. 
Allereerst zijn idealen voorstellingen. Dat betekent dat het gaat om (kenmer
ken van) personen of situaties die nog niet in de werkelijkheid bestaan. Of ze 
ooit gerealiseerd kunnen worden, hangt af van de manier waarop ‘volmaakt’ 
begrepen wordt. We kunnen volmaaktheid namelijk in strikte en ruime zin 
interpreteren. Dat leidt tot twee soorten idealen, namelijk (a) perfecte voorstel
lingen, wat ik ultieme idealen zal noemen, en (b) excellente voorstellingen, wat 
ik gewone idealen noem. Om het verschil duidelijk te maken, is het verhelde
rend om twee nautische metaforen te gebruiken die we in de filosofische litera
tuur tegenkomen.

Volgens sommigen zijn idealen als de sterren die mensen naar een haven gid
sen, anderen beschouwen idealen als een haven waar men naartoe vaart, een 
bestemming. Als idealen met sterren worden vergeleken, dan heeft men per
fecte voorstellingen op het oog. Deze ultieme idealen zijn voorstellingen van 
(kenmerken van) personen of situaties die foutloos zijn. Ze zijn daarom niet te 
realiseren, maar dienen als richtingwijzers. Deze idealen reguleren ons hande
len en het nadenken over de kwaliteit van onze waarden, normen en gewone 
idealen. In de woorden van Dorothy Emmet: ‘They set a direction for a practice 
and prevent us from settling for surrogates’ (1994, p. 2). De idealen die met 
havens worden aangeduid zijn dan de excellente voorstellingen. Deze gewone 
idealen zijn voorstellingen van het beste wat we hopen te bereiken gegeven 
de werkelijkheid met al haar beperkingen. We gebruiken ‘ideaal’ vaak op die 
manier. Zo kan iemand zeggen dat het zijn ideaal is om geduldig of precies 
te zijn, om ooit de marathon van New York te lopen of om een groot gezin te 
stichten.
Idealen zijn dus voorstellingen van zaken van buitengewone waarde. Idealen 
kunnen dan ook beschouwd worden als een subklasse van waarden: het zijn
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bijzonder wenselijke waarden. Net zoals we verschillende soorten waarden 
kunnen hebben, kunnen we ook diverse soorten idealen nastreven. Voorbeel
den zijn morele, sociale, creatieve, relationele, religieuze, economische en spor
tieve idealen. Mensen hebben doorgaans meerdere soorten idealen, die elkaar 
beïnvloeden en kunnen botsen. Zij moeten dan ook zoeken naar een ideale 
samenstelling van hun idealen (die niet voor elke situatie dezelfde hoeft te zijn), 
waarbij de idealen niet altijd in perfecte vorm kunnen worden opgenomen. De 
perfecte voorstellingen verliezen echter niet hun waarde, omdat zij nodig zijn 
om na te gaan of er geen sprake is van een te grote afzwakking van een ideaal. 
Rescher (1987) geeft het voorbeeld van een ideale auto, die zowel snel, veilig, 
zuinig als mooi zou moeten zijn. Geen van deze waarden zal in z’n perfecte 
vorm tot de ideale auto leiden, maar het lijkt niet onverstandig om veiligheid als 
ultiem ideaal te willen blijven benaderen en met dat ideaal elk ontwerp kritisch 
te bekijken.

Idealen zijn niet alleen zeer wenselijk, maar het benaderen of bereiken van 
idealen wordt ook zeer gewenst. Personen of groepen hechten grote waarde aan 
hun idealen en zijn daarom ook gemotiveerd om zich extra in te spannen om 
de zaken die ze perfect of excellent vinden te benaderen of te realiseren. Het 
hebben van idealen wordt daarom wel vergeleken met liefde (Frankfort, 1999) 
of passie (Sieckelinck & De Ruyter, 2009). De passie voor idealen maakt ze tot 
een belangrijke bron van zingeving in het leven van mensen. Echter, passie kan 
ook omslaan in fanatisme. Mensen kunnen zo gehecht zijn aan hun idealen dat 
ze niet in staat zijn om deze kritisch te bevragen en niet meer openstaan voor 
de mogelijkheid dat andere idealen ook van waarde kunnen zijn. Tevens kun
nen ze zo fanatiek zijn in het nastreven van hun idealen dat zij bereid zijn hun 
eigen leven en/of dat van anderen op te offeren aan hun idealen. In de laatste 
gevallen spreken we van extremisme. Een voorbeeld van de eerste mogelijkheid 
is Eric Arnold, die in 2016 bij zijn vijfde poging in vier jaar er wel in slaagde om 
de top van de Mount Everest te bereiken, maar op de terugweg overleed. Een 
voorbeeld van de tweede zijn de kruistochten en zelfmoordterroristen (of idea
listische autoritaire leiders zoals Stalin of Mao, die alleen anderen opofferden).

Al een paar keer schreef ik dat mensen hopen dat zij hun idealen zullen bena
deren of realiseren. Daarmee wordt uitgedrukt dat zij er niet zeker van zijn 
dat zij daarin slagen en dat ze het ook niet helemaal zelf in de hand hebben, 
maar daarvoor mede afhankelijk zijn van anderen of geluk. Dat is passend voor 
ultieme idealen. Van perfecties kun je niet met zekerheid verwachten dat je die 
benadert, en omdat het gaat om zaken die je je leven lang (althans zo lang je 
het ideaal hebt) tracht te benaderen, kun je dat ook niet helemaal beïnvloeden. 
Echter, ook in het geval van gewone idealen gaat het om excellenties die niet 
gemakkelijk te realiseren zijn. Dus als mensen zeggen dat ze hopen dat ze hun 
idealen realiseren of benaderen, is dat geen teken van valse bescheidenheid, 
maar duidt dat eerder op een realistische inschatting van hun mogelijkheden. 
Natuurlijk, hoe dichter je bij een gewoon ideaal in de buurt komt, hoe zekerder
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je ervan kunt zijn dat je het kunt realiseren. Bijvoorbeeld een ideaal dat alle 
meisjes in India naar school gaan, dat de filosofe Nussbaum nastreeft, of een 
ideaal dat alle kinderen in Nederlandse gezinnen veilig zijn.
Wel moet worden aangetekend dat idealen altijd invloed hebben op handelen. 
Mensen zijn actief in het nastreven van hun idealen - wat ook kan betekenen 
dat ze dingen nalaten (vlees eten, bijvoorbeeld). Dat hoeft voor hoop niet altijd 
het geval te zijn. Hoop kan ook uitdrukken dat je helemaal geen invloed hebt en 
volledig afhankelijk bent van anderen of geluk. Een fan kan bijvoorbeeld hopen 
dat zijn geliefde zanger snel naar Europa komt voor een optreden. De fan heeft 
daar geen invloed op. Als hij zegt dat hij bij komst van het idool erop hoopt dat 
hij een kaartje kan bemachtigen, gaan we ervan uit dat hij er wel iets voor doet. 
Hoop kan, maar hoeft dus niet noodzakelijk het handelen te beïnvloeden.

In de volgende paragrafen zal ik ingaan op idealen van ouders, leerkrachten en 
kinderen/jongeren. Maar niet alleen individuen hebben idealen, ook gemeen
schappen en instituten hebben die, en ook in een cultuur zijn idealen aanwezig, 
die meer of minder dominant zijn. In de beschrijving van een cultuur of de 
tijdgeest wordt ook naar deze idealen verwezen. Zo wordt onze huidige maat
schappij getypeerd als een materialistische, individualistische, hedonistische 
samenleving. Het wordt kenmerkend geacht dat mensen het van grote waarde 
vinden dat zij bezit hebben, zichzelf kunnen ontplooien en gelukkig zijn en 
daar dan ook naar streven. Ten opzichte van deze idealen verhouden indivi
duen zich - zij kunnen deze omarmen of afwijzen ten gunste van een ander 
ideaal. Bijvoorbeeld ouders die hun kind willen beschermen voor de negatieve 
invloed van een op individueel succes en consumptie gerichte samenleving en 
daarom hun kind thuis onderwijs aanbieden.
Idealen die mensen hebben, ontstaan dus in relatie tot bestaande idealen - 
mensen nemen idealen van elkaar over en formuleren hun eigen idealen op 
basis van de idealen waarmee zij in aanraking komen (vgl. Van der Burg, 2001). 
De samenleving en groepen daarbinnen hebben ook idealen ten aanzien van 
opvoeding en onderwijs, die invloed uitoefenen op ouders en leerkrachten; kin
deren krijgen idealen van hun ouders mee en ontdekken als zij ouder worden 
andere idealen, via vrienden en de media. Dat kinderen de mogelijkheid krijgen 
om op zoek te gaan naar hun eigen idealen beschouw ik als een belangrijk ken
merk van opvoeding. Daarop kom ik in de derde paragraaf terug.

5.2 Idealen in opvoeding en onderwijs

Om goed zicht te krijgen op de idealen die in opvoeding en onderwijs een rol 
spelen, is het behulpzaam om deze te categoriseren. Om te beginnen kunnen 
twee hoofdcategorieën onderscheiden worden, enerzijds opvoedings- en onder
wijsidealen, en anderzijds de andere soorten idealen van ouders, leerkrachten 
en kinderen, die niet betrekking hebben op opvoeding of onderwijs, maar 
daarop wel invloed hebben. Opvoedings- en onderwijsidealen kunnen we weer
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onderscheiden in ideale doelen en ideale manieren om die te bereiken (zie bijv. 
De Ruyter, 2007; De Ruyter & Kole, 2010). Leerkrachten kunnen bijvoorbeeld 
als doelideaal hebben dat leerlingen de beste resultaten halen die passen bij 
hun mogelijkheden en ervan overtuigd zijn dat ontwikkelingsgericht onderwijs 
daarvoor de beste methode is.

Kenmerkend voor opvoeding is dat ouders erop gericht zijn dat hun kinderen 
karaktereigenschappen ontwikkelen die ouders nastrevenswaardig vinden (zie 
bijv. Spiecker, 1991) en dat zij hopen dat hun kinderen dit ideale zelfbeeld blij
ven nastreven. Zij hopen bijvoorbeeld dat hun kinderen oprecht, rechtvaardig, 
moedig, godsvruchtig en behulpzaam zullen zijn. Tevens kunnen ouders ide
alen hebben ten aanzien van wat het kind in zijn leven zal realiseren, bijvoor
beeld dat het zelf een harmonieus gezinsleven zal opbouwen of dat het de beste 
voetballer van het land zal worden. Deze twee soorten idealen hangen vanzelf
sprekend met elkaar samen. Ouders die hopen dat hun kind de zaak die zij met 
noeste arbeid opgezet hebben zal overnemen, zullen ook nastreven dat het kind 
bepaalde karaktertrekken van grote waarde zal vinden, bijvoorbeeld dat het 
doorzettingsvermogen zal hebben. Deze voorbeelden van opvoedingsidealen 
illustreren wederom dat idealen elkaar zullen beïnvloeden en met elkaar kun
nen botsen. Dit laat eveneens zien dat het van belang is dat ouders hun kinde
ren helpen om goede afwegingen te maken - niet alleen over welke idealen zij 
willen nastreven, maar ook hoe zij idealen zoals een zorgzame moeder en een 
toegewijde baas zijn kunnen combineren (of dat zij een van de idealen tijdelijk 
opschorten), zonder dat zij hun idealen verloochenen.

De andere idealen die ouders hebben, hebben natuurlijk ook invloed op kin
deren. Ideale opvoedingsdoelen van ouders worden beïnvloed door idealen die 
zij in hun leven nastreven. Zij vinden deze immers van grote waarde en zullen 
dan ook hopen dat kinderen die idealen ook zullen nastreven. Ook beïnvloeden 
de idealen van ouders het gezinsleven: kinderen worden meegenomen naar de 
kerk, moskee of synagoge, zij lopen met hun ouders mee in demonstraties, gaan 
met hun ouders mee wielrennen of joggen, eten veganistisch of kijken met hun 
ouders naar bepaalde televisieprogramma’s.
Manieren van opvoeden die in onze samenleving ideaal gevonden worden, 
zijn liefdevolle ouders zijn en een autoritatieve opvoedingsstijl, door Baumrind 
(1966) omschreven als een opvoeding waarin ouders hoge standaarden hante
ren, zorgzaam en responsief zijn, respectvol zijn ten opzichte van hun kinderen 
als onafhankelijke en rationele mensen, maar ook grenzen stellen en controle 
uitoefenen (voor een kritische evaluatie van de manier waarop autoritatieve 
opvoeding wordt voorgeschreven aan ouders in populaire opvoedingsboeken, 
zie Ramaekers & Suissa, 2012). Ouders die deze idealen onderschrijven, gebrui
ken deze idealen als regulatieve idealen om zich af te vragen of dat wat zij doen 
wel daadwerkelijk zorgzaam is (of verwennen ze hun kinderen?) en of zij niet 
te veel vrijheid aan hun kinderen geven, waardoor opvoeding in plaats van



Inleiding in de pedagogiek, deel 1

begrenzend en veilig voor kinderen grenzeloos wordt (zie bijv. Spangenberg & 
Lampert, 2010).
Zowel voor ouders als leerkrachten geldt dat het voor kinderen van belang is 
dat er sprake is van congruentie in hun (opvoedings- en onderwijs)idealen en 
de manier waarop zij zelf handelen. Daarmee staan zij model voor abstracte 
idealen en kunnen kinderen zien wat het betekent om bijvoorbeeld (te pogen) 
een eerlijk of rechtvaardig mens te zijn. Indien een leerkracht sommige leerlin
gen altijd voortrekt of als ouders nooit hun fouten aan hun kinderen toegeven, 
is het voor kinderen niet alleen onduidelijk wat de idealen van rechtvaardigheid 
en eerlijkheid inhouden, maar ook waarom die karaktertrekken ideaal zijn.

5.3 Het belang en de schaduwzijde van idealen in opvoeding 
(en onderwijs)

In de inleiding schreef ik dat het in het belang van kinderen is dat hun ouders 
en leerkrachten nastreven dat zij zich optimaal kunnen ontplooien. Dit is 
mijns inziens zowel intrinsiek waardevol (De Ruyter, 2012) als instrumenteel 
van waarde om een goede toekomst te kunnen realiseren. Om zich optimaal 
te (blijven) ontplooien hebben kinderen ook idealen nodig. Als kinderen de 
beste voorstellingen hebben, bijvoorbeeld van wat het betekent om een perfecte 
vriend of partner te zijn, kunnen zij die gebruiken om na te denken over de 
manier waarop zij kunnen bijdragen aan een goede intieme relatie en nagaan 
of de manier waarop zij met hun vriend of partner omgaan wel overeenkomt 
met dat ideaal. Die voorstellingen kunnen ze weliswaar ook van anderen krij
gen - eerder schreef ik dat in onze samenleving allerlei idealen worden nage
streefd -, maar niet al die idealen zijn goed voor kinderen, denk bijvoorbeeld 
aan het slankheidsideaal. Ervan uitgaand dat ouders en leerkrachten het beste 
wensen voor kinderen en niet hun eigen (winst)belang nastreven, zullen zij 
erop gericht zijn idealen aan kinderen aan te bieden die in het belang zijn van 
kinderen.

Maar is het wel in het belang van kinderen dat ouders opvoedingsidealen heb
ben? Lijden kinderen niet juist onder de idealen van hun ouders? Leidt het 
allerbeste nastreven niet noodzakelijkerwijs tot perfectionisme en leidt dat 
niet tot gestresseerde kinderen en verlies van hun zelfwaardering? Dat laatste 
is zeker mogelijk, maar het is niet een noodzakelijk logisch gevolg. Ook empi
risch onderzoek laat zien dat dit niet het geval hoeft te zijn. Zo vonden Stoeber 
en Rambow (2007) dat perfectionisme voornamelijk leidt tot verminderd wel
bevinden van kinderen indien zij (gestimuleerd worden) negatief (te) reageren 
op imperfectie en zij door hun ouders onder druk worden gezet. Indien zij zelf 
het beste willen nastreven en vooral positief reageren op hetgeen zij bereiken, 
heeft perfectionisme - wat we beter realistisch perfectionisme kunnen noe
men - juist positieve consequenties.
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Kinderen kunnen echter ook op andere manieren te lijden hebben onder de 
idealen van hun ouders. Ouders kunnen er te zeker van zijn dat hun ideale 
opvoedingsdoelen of de idealen die zij zelf nastreven goed zijn voor hun 
kinderen, waardoor kinderen niet de gelegenheid krijgen om te ontdekken wat 
goed is voor henzelf en zelf hun leven (en toekomst) vorm te geven. Dit is het 
geval wanneer ouders specifieke doelidealen nastreven op een fanatieke manier, 
wat in dit verband betekent dat zij geen ruimte laten voor andere idealen voor 
of van hun kinderen.

Specifieke doelidealen zijn enkelvoudige (simpele) en concrete idealen. Deze 
kunnen onderscheiden worden van globale doelidealen, die complex zijn (meer
dere idealen omvattend) en (relatief) abstract (zie De Ruyter & Schinkel, 2013). 
Het globale opvoedingsideaal dat ik telkens gebruik, is optimale ontplooiing. 
Onder dat ideaal kunnen vele idealen geschaard worden (bijvoorbeeld idea
len ten aanzien van cognitieve, creatieve, morele, sociale, religieuze ontwik
keling), en die kunnen ook weer op verschillende manieren geïnterpreteerd en 
nagestreefd worden. Andere voorbeelden van globale idealen die diverse inter
pretaties van het ideaal zelf en manieren van nastreven openlaten, zijn bijvoor
beeld een gezond lichaam hebben of liefde voor muziek hebben. Hoe specifieker 
het ideaal van ouders, hoe minder ruimte er voor kinderen is om hun eigen 
invulling aan het ideaal te geven. Voorbeelden van een specifiek ideaal zijn dat 
het kind een toppianist (vergelijk de vader van Lang, die zijn zoon uit het raam 
liet bungelen onder de dreiging dat als Lang niet meer zou oefenen, hij hem zou 
laten vallen), een toptennisser (vergelijk de vader van de gezusters Williams), 
priester, wetenschapper of moeder wordt. Maar ook kan gedacht worden aan 
specifieke kenmerken, bijvoorbeeld dat een dochter een echt meisje wordt of 
juist een stoere meid, en ook kunnen ouders hopen dat hun kind een goede 
christen of moslim wordt.

Als ouders idealen op een fanatieke manier nastreven, houden zij geen rekening 
met hun kind, maar streven zij hun eigen specifieke doelidealen na. Caryl Rus
buit heeft in divers empirisch onderzoek (zie o.a. Drigotas et al, 1999; Rusbuit 
et al., 2009) onder volwassenen die een intieme relatie hebben, laten zien dat 
indien de ene partner het ideaalbeeld dat de ander van zichzelf heeft onder
steunt, hij daarmee de ander in staat stelt om dit ideaalbeeld te realiseren of 
benaderen en het gevoel van welbevinden van de ander bevordert. Indien hij 
op de ander reageert vanuit een ideaalbeeld dat hijzelf van die ander heeft, ver
mindert het welbevinden van de ander juist. De eerste, te prefereren wijze van 
handelen noemt zij het Michelangelo-fenomeen, het tweede het Pygmalion-fe- 
nomeen. Vanzelfsprekend is de relatie tussen ouders en kinderen niet dezelfde 
als die tussen twee volwassenen, omdat het kind een zich ontwikkelende per
soon is en langzamerhand een ideaalbeeld van en voor zichzelf vormt. Desal
niettemin kunnen ouders meer of minder met dat ontwikkelende ideaalbeeld 
rekening houden.
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Als ouders handelen als Pygmalion, hebben zij hun eigen ideaalbeeld van wat 
voor persoon hun kind zal (moeten) worden - welke persoonskenmerken het 
zal hebben, welke waarden het belangrijk zal gaan vinden en wat het zal berei
ken. Met dit beeld voor ogen vormen zij het kind. Ouders kunnen dit overigens 
met de beste bedoelingen doen, ervan overtuigd dat hun opvoedingsidealen het 
kind ver zullen brengen in het leven. Kinderen kunnen hier echter wel onder lij
den, wat wordt geïllustreerd in het autobiografisch boek Battle hymn of the tiger 
mothervan Amy Chua. Chua’s fanatisme in het najagen van specifieke idealen 
voor haar dochters zonder hun de mogelijkheid te bieden om een ander instru
ment dan viool of piano te spelen of een andere sport dan tennis te bedrijven 
(beide zaken waarin kinderen hun eigen kwaliteiten optimaal kunnen tonen en 
niet afhankelijk zijn van anderen) en louter perfecte resultaten in academische 
vakken (en niet lagere resultaten of andere vakken) te accepteren. Pas toen dui
delijk werd dat een van haar dochters daar ernstig onder leed, liet Chua enkele 
van haar specifieke idealen voor die dochter los.
Ouders die daarentegen als Michelangelo beeldhouwen, gaan voortdurend na 
of het ideale beeld dat zij nastreven wel bij het kind past en welk ideaalbeeld het 
kind zelf ontwikkelt. Zij hebben wel ideale opvoedingsdoelen, maar kunnen en 
willen deze aanpassen aan de kenmerken van het kind of idealen die het kind 
zelf wil nastreven. Dat betekent niet dat zij zich helemaal zouden moeten laten 
leiden door hun kinderen. Indien een kind een ideaalbeeld ontwikkelt dat scha
delijk is voor hemzelf of voor zijn omgeving, zou immers van ouders verwacht 
mogen worden dat zij proberen dit ideaalbeeld bij te schaven. Denk bijvoor
beeld aan de situatie waarin een jongere zich ontwikkelt tot een fanatieke aan
hanger van een organisatie die met geweld de samenleving wil veranderen of 
een jongere die nastreeff om de dikste of de dunste mens van Europa te worden.

Tot slot. Alhoewel het in het belang van kinderen is dat ouders en leerkrach
ten idealen hebben, moeten we in een evaluatie van idealen in opvoeding en 
onderwijs ook rekening houden met de belangen van deze volwassenen. Indien 
het nastreven van idealen in opvoeding en onderwijs zou leiden tot vermin
dering van het welbevinden van ouders of leerkrachten, bijvoorbeeld omdat 
zij lijden onder perfectionisme en werkdruk, hebben we een goede reden om 
minder positief te zijn over idealen in opvoeding en onderwijs. Bovendien kan 
aangenomen worden dat hun lijden niet alleen schadelijk is voor henzelf, maar 
dat gespannen en onzekere ouders en leerkrachten ook het welbevinden van 
kinderen onder druk zetten.

Deze gevaren zijn niet denkbeeldig. De toegenomen opvoedingsonzekerheid 
onder ouders en de enorme groei in het aantal adviesboeken, adviesprogram
ma’s, YouTube-clips enzovoort lijken elkaar op een negatieve manier te beïn
vloeden. Ramaekers en Suissa hebben in hun boek The claims of parenting 
(2012) laten zien dat de invloed van de (ontwikkelings- en neuro)psychologie op 
opvattingen over goede opvoeding geleid heeft tot het idee dat ouders het resul
taat van hun opvoeding zelf in de hand hebben en dat zij door de juiste adviezen
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op te volgen ervoor kunnen zorgen dat hun kinderen uitgroeien tot succesvolle 
volwassenen. Sterker nog, dat van ouders verwacht wordt dat zij deze adviezen 
ter harte nemen, omdat het hun morele plicht is om de beste ouders te zijn. Als 
we deze gedachte evalueren vanuit het perspectief van opvoedingsidealen, dan 
kunnen we zien dat er een aantal denkfouten wordt gemaakt. In de eerste plaats 
lijken moeilijk of niet te realiseren idealen tot norm te worden verheven en tot 
haalbare doelen te worden gemaakt. De adviezen voeren de druk op ouders 
onredelijk op, niet alleen vanwege de onjuiste verwachting ten aanzien van de 
mogelijkheid de ideale opvoedingsdoelen te realiseren (zo die überhaupt ideaal 
zijn, wat door Ramaekers en Suissa bediscussieerd wordt), maar ook doordat 
zij het optimaal handelen van ouders beschouwen als bereikbaar, in plaats van 
iets waarnaar ouders streven. In de tweede plaats lijkt het alsof er een receptuur 
voor goed opvoederschap zou zijn, terwijl kenmerkend voor idealen juist is dat 
er geen precieze handelingsinstructies zijn om deze te benaderen of te bereiken. 
Idealen zijn relatief abstract, en ook de specifieke idealen krijgen hun invul
ling op basis van de (kenmerken van) kinderen, ouders en omstandigheden; 
het nastreven daarvan kan dus niet voor alle ouders en kinderen op dezelfde 
manier voorgeschreven worden. Het is, zoals Ramaekers en Suissa terecht 
opmerken, noodzakelijk dat men zich realiseert dat ouders, kinderen en hun 
relatie unieke kenmerken hebben en dat eenduidige adviezen ten aanzien van 
opvoedingsidealen niet gegeven kunnen worden.

5.4 Idealen en de consequenties voor anderen

Tot nu toe heb ik mij gericht op de belangen van kinderen en opvoeders, maar 
in de evaluatie van idealen in opvoeding en onderwijs moeten we niet alleen 
rekening houden met de directbetrokkenen, maar ook met derden. Ook hun 
belangen kunnen door idealen van ouders en leerkrachten gediend of juist 
getroffen worden.

Mijn uitgangspunt dat het voor kinderen van belang is dat zij zich optimaal 
kunnen ontplooien en zelf hun toekomst vorm kunnen geven, heeft implicaties 
voor de ideale aard van de samenleving. Deze is er in ieder geval één waarin er 
sprake is van vrijheid en rechtvaardigheid; het betreft immers een ideaal voor 
alle kinderen. Dat het hier gaat om twee botsende idealen (zie bijv. Berlin, 1990), 
maakt het tot een voortdurende uitdaging om de ideale balans te vinden. We 
kunnen stellen dat indien ouders ertoe bijdragen dat kinderen morele idealen 
en idealen van burgerschap zoals rechtvaardigheid, respect, dienstbaarheid 
gaan nastreven en leerkrachten de waarde van deze idealen met leerlingen 
bespreken, dit in theorie een positief effect op het welbevinden van anderen 
heeft (zie ook De Ruyter & Steutel, 2013). Idealen die vormen van discriminatie 
in zich dragen, moeten worden bestreden omdat die de waarde van anderen 
ontkennen en dus een negatief effect op hun welbevinden hebben.
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Een utopie is een voorstelling van een perfecte maatschappij (de u van ‘utopie’ 
kan zowel verwijzen naar onbereikbaar als naar eu-, wat Grieks is voor goed), 
dat wil zeggen een maatschappij waarin politiek, wetten, gewoonten en leef
omstandigheden voor burgers perfect zijn. Een utopie wordt doorgaans gebruikt 
voor een blauwdruk waarbij de genoemde aspecten tot in detail uitgewerkt zijn, 
denk bijvoorbeeld aan de Republiek van Plato of Utopia van Thomas More. In 
dat geval gaat het om een specifiek ideaal. Hedendaagse voorbeelden zijn een 
communistische staat of een kalifaat. In een globale omschrijving van de ideale 
samenleving zijn zaken minder goed uitgewerkt en vastgelegd. Een voorbeeld 
daarvan is een liberale democratie, die gekenmerkt wordt door de vrijheid van 
burgers om hun eigen conceptie van het goede leven te vormen en waarin de 
burgers inspraak hebben in de besturing van het land waardoor regels, wet
ten en gewoonten meer kunnen variëren, en die daardoor minder goed in een 
blauwdruk te vatten is.
Ook hier zij opgemerkt dat het voor het welbevinden van de nieuwe generatie 
van belang is dat die haar eigen toekomst kan maken (zie Arendt, 1954). Dit 
betekent dat we kritisch moeten kijken naar de idealen die ouders en leerkrach
ten kinderen aanbieden. Net zoals een specifiek opvoedingsideaal de vrijheid 
van kinderen inperkt, perkt een specifieke utopie de vrijheid van elke generatie 
in, aangezien dit noodzakelijk een totalitaire maatschappij en geen open maat
schappij is (zie bijv. Popper, 1945). Toch hebben die utopieën aantrekkings
kracht en worden ze met extreme middelen nagestreefd, wat gelegitimeerd 
geacht wordt omdat het moreel ideale samenlevingen betreft.

Sinds 2013 is er weer veel aandacht voor radicalisering, in dit geval van moslim
jongeren, toen duidelijk werd dat er jongeren naar Syrië vertrokken om te strij
den voor IS en er jongeren waren die zich bij terroristische IS-cellen hadden 
aangesloten om op Europese bodem met zelfmoordaanslagen het onrecht door 
West-Europese landen gedaan in het Midden-Oosten te laten voelen (vergelijk 
acties van The Weather Underground in de jaren zestig in de Verenigde Staten). 
Alhoewel het om kleine aantallen jongeren gaat, wordt in Nederland en België 
veel aandacht besteed aan de mogelijkheid van ouders en leerkrachten om radi
calisering te voorkomen.
Leerkrachten in de bovenbouw van het primair onderwijs en het voortgezet 
onderwijs hebben, juist omdat er leerlingen met verschillende voorstellingen 
van een ideale samenleving in hun klas zullen zitten, de mogelijkheid om de 
waarde en de grenzen van de idealen en het nastreven daarvan te bespreken. 
Aandacht voor diversiteit in opvattingen over ideale samenlevingen zijn van 
belang. Met de invoering van burgerschapsvorming in het onderwijs zijn scho
len, voor zover dat nodig is, verplicht om ertoe bij te dragen dat leerlingen zich 
houden aan de minimale morele regels van de samenleving (bijv. het verbod 
om lichamelijk geweld te gebruiken of te frauderen), en de liberale rechten van 
anderen respecteren, zoals de vrijheid van meningsuiting (zie bijv. Sleutel & 
Spiecker, 2001). Echter, het kan moreel legitiem zijn om idealen te stellen boven 
morele of wettelijke rechten en plichten die in een land gelden; denk bijvoor
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beeld aan Martin Luther King, Aung San Suu Kyi of de dienstweigeraars die op 
basis van pacifistische idealen de militaire dienstplicht niet wilden vervullen. 
Gesprekken met leerlingen over wat burgers wel en niet mogen nastreven en op 
welke manier zij dat mogen doen, zullen radicalisering niet kunnen uitbannen, 
maar wellicht de kans daarop bij sommige jongeren wel verminderen.

5.5 Besluit

In dit hoofdstuk heb ik beknopt een overzicht gegeven van de rol van idealen in 
opvoeding en onderwijs en welke positieve en negatieve kanten die heeft. Kort 
samengevat zijn idealen in opvoeding en onderwijs mijns inziens van groot 
belang, omdat ze ouders en leerkrachten richten op reflectie op de beste doelen 
en manieren van opvoeden en onderwijzen, en zij zich zullen afvragen of zij 
met hetgeen zij nastreven en de manier waarop zij handelen genoegen nemen 
met een surrogaat, zoals Emmet (1994) schreef. Idealen hebben echter ook hun 
schaduwzijde als ouders hun opvoedingsidealen nastreven zonder rekening 
te houden met hun kind of anderen. Daarvan zijn ook de nodige voorbeelden
gepasseerd. We kunnen dan ook stellen dat idealen een zegen en een vloek kun
nen zijn.
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JORIS VLIEGHE

'Lichamelijkheid l 
in opvoeden en 
onderwijzen '

In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan een lange tijd onderbelicht geble
ven kwestie binnen de pedagogiek: dat opvoeden en onderwijzen altijd een 
gebeuren is waarbij we als lichamelijke wezens, als mensen ‘van vlees en bloed’ 
zijn betrokken. Alhoewel sinds enige tijd de belangstelling voor deze thematiek 
is gegroeid binnen pedagogische theorievorming en onderzoek, lijkt binnen de 
opvoedkundige praktijk het lichaam nog vaak de grote afwezige. In paragraaf 1 
beschrijf ik hoe men lichamelijkheid binnen de pedagogiek traditioneel heeft 
behandeld als een te verwaarlozen of als een te onderdrukken dimensie van 
het menselijk bestaan. Daarna toon ik in paragraaf 2 hoe er sinds de twintigste 
eeuw geleidelijk een tegenovergestelde beweging heeft plaatsgevonden - althans 
in theorie. In paragraaf 3 bespreek ik de redenen die kunnen verklaren waarom 
er zo’n negatief stigma rust op het lichamelijke binnen educatieve contexten. 
Ten slotte behandel ik in paragraaf 4 enige met lichamelijkheid verbonden 
kwesties, met name medicalisering en de manier waarop met seksualiteit wordt 
omgegaan binnen opvoeding en onderwijs.

6.1 Het lichaam binnen de traditionele visie op opvoeden en 
onderwijzen

In een bepaalde zin is het binnen een traditionele visie op opvoeding niet meer 
dan logisch dat de lichamelijke kant van het menselijk bestaan geen beteke
nis heeft, of hoogstens slechts een negatieve. Dit heeft vooreerst te maken met 
een overwegend intellectualistische opvatting over wat opvoeding is. Volgens 
een dominante zienswijze, zoals die wordt verdedigd door de aanhangers van 
de binnen de Angelsaksische wereld dominante liberal education (bijv. Hirst 
& Peters, 1970), gaat het hier essentieel om het bijbrengen van kennis (en van 
aan die kennis gerelateerde vaardigheden). Meer bepaald betekent opvoeden 
het introduceren in intrinsiek waardevolle kennisdomeinen - kennis en kunde 
waarvan de waarde bijvoorbeeld blijkt uit de mogelijkheid om deze steeds ver
der te verdiepen, te verfijnen en in verband te brengen met andere domeinen 
van kennis en wetenschap. In dat opzicht is het waardevol om wetenschappe
lijke kennis over het functioneren van ons lichaam te verkrijgen, zoals in een 
les biologie gebeurt, terwijl het lichaam zelf geen specifiek opvoedkundige
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betekenis heeft. Leren hoe spierweefsel is samengesteld en welke biochemische 
en mechanische processen ten grondslag liggen aan voortbeweging is opvoed
kundig relevant. We leren dan namelijk iets nieuws en onverwachts, waarbij 
de opgedane kennis de mogelijkheid en uitdaging biedt om meer te weten 
te komen over anatomie, vergelijkingen te maken met de voortbeweging in 
andere diersoorten, de vraag te stellen waarom planten niet bewegen zoals wij, 
verbanden te leggen met Newtons bewegingswetten of met de constructie van 
ergonomisch verantwoord meubilair, etc. Wat het betekent beweging te ervaren 
en te verbeteren, laat staan onze bewegingsmogelijkheden te benutten om uit te 
blinken in langeafstandlopen of voetbal, is echter geen zorg voor de opvoeder 
(Barrow, 2008).

Uiteraard is het, volgens aanhangers van deze visie, belangrijk om met het 
lichaam rekening te houden, in de zin dat het ten gepaste tijde moet bewegen, 
rusten en worden gevoed, maar het verschijnt hier slechts als een secundair en 
instrumenteel fenomeen. Ook al is een gezond lichaam een voorwaarde voor 
een gezonde geest, het lichaam heeft slechts waarde voor zover het de optimale 
werking van de geest garandeert. Het heeft dan bijvoorbeeld ook geen enkele 
zin te spreken over lichamelijke opvoeding, hoogstens over lichamelijke trai
ning. Op een andere manier geformuleerd: ofschoon het vanzelfsprekend is 
om gepaste aandacht te besteden aan het lichamelijke (binnen opvoedkundige 
contexten zowel als elders, bijvoorbeeld op de werkvloer), is er geen specifiek 
opvoedkundige reden om het lichaam mee in rekening te brengen wanneer we 
opvoeding definiëren.

Ook binnen de continentale traditie, die opvoeding traditioneel definieert als 
Bildung, heeft het lichaam geen of slechts een bijkomstige betekenis (Lovlie & 
Standish, 2002). Hier gaat het in opvoeding bovenal om het naar boven halen 
van het specifiek menselijke, van datgene wat ons onderscheidt van de rest van 
de natuur. Voor zover we lichaam zijn, behoren we tot die natuurlijke orde en 
zijn we in niets te onderscheiden van planten en dieren. Dankzij opvoeding 
echter kan in de mens iets tot ontwikkeling worden gebracht wat ons boven 
de natuur verheft. Alleen op die manier realiseren we daadwerkelijke vrijheid. 
Want, in de mate dat we lichamelijke wezens zijn, zijn en blijven we onder
worpen aan natuurwetten die aan onze vrijheid ontsnappen. De taak van de 
opvoeding bestaat erin de mens uit deze onderworpenheid te bevrijden. Een 
klein voorbeeld kan dit verhelderen.
De behoefte om te drinken wanneer het lichaam vocht tekort heeft, maar ook 
meer cultureel gemodelleerde verlangens zoals trek in prik om deze aandrang 
te bevredigen, zijn het gevolg van mechanismen en wetmatigheden die inge
bakken zitten in onze menselijke natuur (en die beschreven kunnen worden 
door biologen en psychologen). Wanneer ik zin heb in prik en mij de middelen 
ter beschikking staan om deze nood te lenigen (omdat een drankautomaat ter
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beschikking is en ik voldoende muntstukken op zak heb), kan mijn drinken 
bezwaarlijk een daad van menselijke vrijheid worden genoemd: ik heb er niet 
voor gekozen dorst (of zin) te hebben, en de redenen waarom ik deze drank 
verkies boven water zijn mij niet (noodzakelijk) duidelijk. Echter, wanneer ik 
ervoor zou kiezen om geen prik te drinken (om goede redenen, bijvoorbeeld 
omdat ik als andersglobalist bepaalde bedrijven niet wil ondersteunen of vind 
dat ik mijn geld beter kan spenderen aan een goed doel), dan pas demonstreer 
ik dat ik een echte vrije mens ben: ik toon namelijk dat ik kan ingaan tegen de 
driften waar mijn lichaam mij mee opzadelt. Mijn keuze om me te verzetten 
tegen de natuurlijke noodzaak verheft me.

Hetzelfde blijkt uit de manier waarop we reageren op ongewenst gedrag bij die
ren en mensen. Wanneer een hond een kind bijt, zullen we ofwel niets doen 
(want het ligt in de aard, dat wil zeggen in de natuur van het beest), ofwel - in 
zeer ernstige gevallen - er niet voor terugdeinzen het dier te doden. Wanneer 
een kind iets ongepasts doet, zullen we trachten het kind te overtuigen dat het 
iets verkeerds gedaan heeft of zullen we het straffen. Dit heeft alleen zin indien 
we aannemen dat een kind, in tegenstelling tot het dier, in principe afstand kan 
nemen van bepaalde neigingen die het heeft krachtens zijn of haar (biologische 
of psychische) natuur. Wanneer bijvoorbeeld een kind iets steelt, gaan we er 
als opvoeders van uit dat het kan inzien dat deze diefstal het gevolg was van 
het toegeven aan begeerten, maar ook dat het de mogelijkheid heeft om zich 
hiervan te distantiëren. Daarom ook heeft het zin om een kind te straffen en 
op betere ideeën te brengen, waar dit bij de bijtgrage hond totaal nutteloos is. 
Dit voorbeeld toont dat zolang het kind onderworpen is aan diens lichamelijke 
natuur, het (nog) niet vrij is. Echte vrijheid ligt in het transcenderen van die 
natuur. En daartoe is opvoeding (en eventueel ook straf) nodig.

Zoals Kant (1982, p. 11) het stelt: de mens is het enige wezen dat opgevoed kan 
en moet worden. We komen niet vanzelf tot volle menselijkheid. Tegelijk moet 
de opvoeder reeds veronderstellen dat er iets in de mens aanwezig is wat niet tot 
de orde van de natuur behoort en wat tot wasdom kan worden gebracht door 
de juiste opvoeding. Het doel van die opvoeding is, zoals Langeveld (1981) het 
heeft gesteld, zelfverantwoordelijke zelfbepaling. Bijgevolg bestaat een groot 
deel van de opvoeding eruit het lichaam onder controle te krijgen en ons in het 
leven te oriënteren op een doel dat met het lichaam, positief gesproken, niets te 
maken heeft. Deze opvatting is geen louter theoretische aangelegenheid, maar 
wordt weerspiegeld in de opvoedingswerkelijkheid waarin het lichaam lange 
tijd het voorwerp is geweest van dikwijls buitenissige tucht- en disciplinerings- 
maatregelen (Rutschky, 1997). Het volstaat een kijkje te nemen in om het even 
welk hedendaags klaslokaal en te letten op de lamentabele toestand van het 
schoolmeubilair, dat dikwijls meer weg heeft van een marteltuig. In het derde 
deel van deze bijdrage komen we uitvoerig op deze kwestie terug.
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6.2 De ontwikkeling van een positieve visie op 
lichamelijkheid

Op deze dominante opvattingen over de betekenis van het lichamelijke bin
nen de opvoeding is sinds de tweede helft van de vorige eeuw een enorme 
tegenreactie gekomen. Dit heeft in eerste instantie te maken met belangrijke 
maatschappelijke veranderingen. Men denke bijvoorbeeld aan de enorme 
vooruitgang geboekt door de medische wetenschap. Hierdoor is onze afhan
kelijkheid van wat hiervoor de natuurlijke noodzaak werd genoemd voor altijd 
veranderd. Zo’n honderd jaar geleden was de gemiddelde levensverwachting 
ongeveer vijfenvijftig jaar, een been breken bracht een levenslang gebrek aan 
mobiliteit met zich mee, een lijfgeur betekende dikwijls sociaal isolement, en 
behalve voor wie celibatair leefde was zwangerschap een bijna onontkoombaar 
noodlot. Met uitzondering van een wisse dood, hebben we alle ongemakken en 
risico’s waarmee het lichaam ons opzadelde goed onder controle gekregen en 
voor de meerderheid van de mensen uit de westerse wereld is een comfortabel 
leven in harmonie met het lichaam een evidentie - of althans een realistische 
mogelijkheid (Juvin, 2010).

Ook onze kennis over datgene wat ons volgens de bovengeschetste opvatting 
tot opvoedbare mensen maakt, is intussen grondig gewijzigd. Het is duidelijk 
geworden dat het opdoen van kennis en het nemen van (morele) beslissingen 
zelf nauw verbonden zijn met de lichamelijke kant van het bestaan. Het is nu 
algemeen aanvaard dat bewuste processen minstens samenhangen met pro
cessen in het brein en dat een gezond moreel oordeel de goede werking van 
bepaalde hersenzones veronderstelt: een trauma aan de ventromediale prefron- 
tale cortex, bijvoorbeeld, maakt het onmogelijk snel en gepast te reageren op 
morele dilemma’s (Damasio, 1999). Het zijn echter niet enkel onze hersenen 
die een beslissende rol spelen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat zelfs het aanleren van 
zeer abstracte concepten geholpen is door lichamelijke beweging, bijvoorbeeld 
doordat de lerares biologie de werking van onze bloedsomloop illustreert 
door het vullen en leegpompen van het hart uit te beelden met haar handen 
(Pozzer-Ardenghi & Roth, 2007).
Ook binnen de filosofie heeft zich een gelijklopende verschuiving voorgedaan. 
Lange tijd bestond er de dominante opvatting binnen de westerse wijsbegeerte 
(één die teruggaat op Plato, maar die vooral sinds Descartes zeer invloedrijk 
is geweest voor ons courante mensbeeld) dat mensen bestaan uit lichaam en 
bewustzijn, en dat deze dimensies compleet verschillende werkelijkheden zijn 
(het lichaam kan men vastpakken, het bewustzijn niet; het lichaam kan men 
zoals elk materieel ding in delen opsplitsen, het bewustzijn is één en onsplits
baar; enz.). Bovendien wordt het bewustzijn superieur geacht aan het lijf. Het 
spreekt voor zich dat deze dualistische opvatting over de mens ten grondslag 
ligt aan de zo-even besproken visie die opvoeding definieert in termen van een 
verheffing boven de lichamelijke natuur. Tegen deze zienswijze is veel kritiek 
gekomen vanuit verschillende stromingen binnen de westerse wijsbegeerte.
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Al aan het einde van de negentiende eeuw heeft Karl Marx gewezen op de invloed 
die materiële bestaanscondities hebben op ons denken en heeft Sigmund Freud 
gesteld dat het grootste deel van ons psychisch leven gestuurd wordt door onbe
wuste driften die hun oorsprong vinden in lichamelijke (genot)strevingen. Ook 
heeft Friedrich Nietzsche de dualistische mensvisie ontmaskerd als zijnde een 
gevolg van een diepe haat en afkeer voor onze lichamelijkheid eigen aan (licha
melijk) zwakke mensen. Eveneens heeft hij een pleidooi gehouden om, ‘trouw 
aan de aarde’, onze lichamelijkheid ten volle te affirmeren (Nietzsche, 1995). 
Verder heeft Gilbert Ryle (1945) de aandacht gevestigd op het verschil tussen 
weten dat en weten hoe. Hiermee toont hij aan dat veel belangrijke dingen die 
we leren geen kwestie zijn van pure kennis. Veel intelligent menselijk gedrag 
komt niet voort uit het verstandelijk begrijpen van de werkelijkheid (bijvoor
beeld weten dat er bepaalde regels zijn die een dialoog mogelijk maken). Dit 
gedrag is eerder het gevolg van sterk belichaamde gewoontes en gevoeligheden 
verworven doorheen onze opvoeding. Wie wil dialogeren moet weten hoe te 
reageren op een quasi-automatische manier.

Bovenal is het echter de existentiële fenomenologie geweest, en in het bijzonder 
het werk van de Franse filosoof Maurice Merleau-Ponty (1995), die een grote rol 
heeft gespeeld in de herwaardering van het menselijk lichaam. Alle betekenis 
die wij als bewuste wezens geven aan onszelf en de wereld veronderstelt een 
meer oorspronkelijke lichamelijke verwevenheid met de wereld. Zelfs in domei
nen die op het eerste gezicht ver af staan van ons lijf, zoals wiskunde, maakt dit 
opgeld. We tellen tot tien omdat we tien vingers hebben. Ook al hebben we zeer 
goede redenen om met een acht- of zestiendelig getalstelstel te werken (zoals 
computers doen), toch blijven we werken met een decimaal stelsel, omdat een 
abstracte bezigheid zoals wiskunde uiteindelijk teruggaat op zeer praktische 
en lijfelijke ervaringen zoals tellen op onze vingers (Sheets-Johnstone, 1990). 
Meer algemeen stelt Merleau-Ponty dat ons lichaam nog voor we kunnen den
ken al een eigen prereflexieve ‘kennis’ heeft van de wereld. Mijn hand ‘weet’ 
waar mijn sigaar op mijn bureau ligt, en ik kan die nemen zonder een mentale 
voorstelling te moeten maken van de geografie van mijn werkplek. Het lichaam 
zelf sticht betekenisvolle verbanden met de wereld. Het zijn de karakteristieken 
van ons lichamelijk ingebed-zijn in de wereld die bepalen hoe de wereld aan 
ons verschijnt. Zo heeft voor een peuter de bovenkant van de tafel geen bete
kenis: ze is onbestaand, aangezien de peuter wegens zijn lichaamsgrootte die 
kant nooit ziet. Voor de volwassene is de onderkant van de tafel dan weer quasi- 
onbestaand, tenzij die enig praktisch nut zou kunnen hebben (bijvoorbeeld om 
er overtollige kauwgum kwijt te kunnen).
Deze verschuivingen in de appreciatie van lichamelijkheid zijn nauw verwant 
aan evoluties binnen de pedagogiek zelf. Men kan hierbij vooreerst denken aan 
de zogenoemde Reformpadagogik, die vanaf eind negentiende eeuw, mede als 
reactie op de hogergenoemde Bildungstraditie, aandacht heeft gevraagd voor 
het kind in zijn volle existentie, dat wil zeggen als bewustzijn en als lichaam. 
Ook heeft, al aan het begin van de twintigste eeuw, de invloedrijke Italiaanse
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arts en pedagoge Maria Montessori geanticipeerd op veel van de inzichten van 
Merleau-Ponty. Zo ontwikkelde zij pedagogisch materiaal dat kinderen kennis 
en vaardigheden bijbrengt door er lichamelijk mee te interageren, waarbij wis
kundige concepten zoals dimensies in eerste instantie worden gevoeld, eerder 
dan mentaal te worden gerepresenteerd.

In de naoorlogse periode is het vooral de humanistische pedagogiek geweest 
die het lichaam op de opvoedkundige kaart heeft gezet. Gelijklopend met de 
Bildungstraditie verdedigen humanistische pedagogen, zoals Carl Rogers 
(1993), dat opvoeding de volledige ontplooiing van de menselijke mogelijk
heden moet beogen, dat wil zeggen: alles tot wasdom te brengen wat de mens 
tot mens maakt. Het was echter een grote vergissing, zo beweren zij, het lichaam 
te zien als een dimensie die deze ontplooiing in de weg zou staan. Integendeel, 
het lichaam bezit een eigen kracht en wijsheid die we opnieuw moeten leren 
vertrouwen. Opnieuw, want deze pedagogen verdedigen in het voetspoor van 
Rousseau (cultuur als bron van vervreemding) dat heel wat van datgene wat 
in de moderne westerse maatschappij misgaat te wijten is aan een onderdruk
king van een meer authentieke menselijke (lijfelijke) natuur. Obesitas, om maar 
eens een voorbeeld te noemen, is niet het gevolg van een gebrek aan opvoeding 
(zich niet kunnen verzetten tegen en verheffen boven lichamelijke tendensen). 
Eerder is het zo dat men de spontane, reeds in ons lichaam aanwezige zelf- 
zorgzaamheid, en de gevoeligheid voor fitheid en beweeglijkheid heeft verloren 
ten gevolge van een verkeerde opvoeding - met name één die ons heeft geleerd 
bevrediging te vinden in het consumeren van veel en ongezond voedsel. De 
taak van de pedagoog bestaat er dan niet alleen uit om inzicht te verschaffen in 
ongezonde voedingspatronen (en de valkuilen van de consumptiemaatschap
pij), maar vooral om het contact met onze ingeboren natuurlijke oriëntaties te 
herstellen, om zo (terug) te komen tot een meer menselijk waarderingspatroon. 
Gelijkaardige analyses kunnen bijvoorbeeld worden gemaakt in verband met 
de natuurlijke aanleg die we als lichamen hebben om contact te hebben met, te 
genieten van en te delen met elkaar. Deze wordt in onze maatschappij onder
drukt, mede als gevolg van een verkeerde en met name puur op individuali
teit afgestemde opvoeding. Spontane en authentieke samenwerkingsverbanden 
verdwijnen en bijgevolg zijn we bereid mee te draaien in een waanzinnig com
petitieve maatschappij. Daarom is volgens de humanistische pedagogiek het 
vak lichamelijke opvoeding van zeer groot belang: het is een uitgelezen oefen
plaats om te bevestigen dat we ten volle ons lijf zijn, te leren ontdekken wat 
onze lichamelijke mogelijkheden zijn en te leren samenwerken met anderen 
(Hellison, 1995). Sterker nog, lichamelijke opvoeding zou niet enkel een vak 
op school moeten zijn (bewegingsonderricht). Alle opvoeding zou lichamelijke 
opvoeding moeten zijn, waarbij we het lichaam niet moeten vrezen of onder
drukken, maar opnieuw tot spreken kunnen brengen.

Tot slot zijn in dit verband ook feministische en poststructuralistische invals
hoeken binnen de humane en sociale wetenschappen vermeldenswaard. De
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laatste stroming heeft bijgedragen tot een herwaardering van lichamelijkheid 
door onophoudelijk te wijzen op de onverdedigbaarheid van binaire en hiër
archische opposities die het westerse denken traditioneel hebben gestructu
reerd, zoals de oppositie tussen geest en lichaam - waarbij het laatste altijd het 
onderspit moest delven. Feministen hebben dan weer aandacht gevraagd voor 
de manier waarop zogenaamd essentiële verschillen tussen mannen en vrouwen 
minder met het lichaam in biologische zin te maken hebben, als wel met gender- 
identificaties als man en als vrouw die sociaal en cultureel zijn geconstrueerd, 
en die ons doorheen opvoeding en onderwijs aan de man worden gebracht. Pre
cies door dit in te zien kunnen we aan deze identificaties ontsnappen en nieuwe 
betekenissen geven aan ons geseksueerde lichaam. Tegelijk echter zijn beide 
benaderingen (feminisme en poststructuralisme) ook fel bekritiseerd omdat 
het lichaam bijna geheel wordt herleid tot het effect van ons denken en spreken. 
Er zou dan dus voorbij worden gegaan aan de materiële, zeg maar Vleselijke’ 
kant van onze lichamelijke conditie. Niettemin hebben bepaalde poststructu
ralistische en feministische auteurs, zoals Judith Butler (1993), gewezen op het 
belang van ‘performatief’ verzet tegen vastgeroeste genderidentificaties: we die
nen in ons lichamelijk gedrag, en meer bepaald in onze lichamelijke routines, 
te tonen dat bestaande identiteiten geen noodzaak kennen (bijvoorbeeld door 
genderparodieën), en dat andere manieren van leven mogelijk zijn. Hiermee is 
meteen de thematiek van macht en verzet aangesneden, waarop ik dieper inga 
in de volgende paragraaf.

6.3 Lichamelijkheid, macht en verzet

Met bovenstaande korte samenvatting betreffende de waardering van lichame
lijkheid buiten en binnen de opvoeding is een belangrijk probleem niet aange
sneden: ofschoon het lichaam binnen de theorievorming van vandaag (iets van) 
zijn rechtmatige plaats lijkt te hebben teruggevonden, blijft het lichaam nog 
steeds ondergewaardeerd binnen de concrete opvoedings- en onderwijspraktijk 
(Vlieghe, 2014). Allicht is er dus meer aan de hand dan alleen de dominantie 
van een intellectualistische en dualistische opvatting over de mens. In het voet
spoor van de Franse historicus en filosoof Michel Foucault heeft zich dan ook 
een belangrijke benadering ontwikkeld die de problematische verhouding tot 
onze lichamelijkheid begrijpt in termen van macht en onderdrukking. Deze 
zienswijze, zo zal blijken, heeft een bijzondere pertinentie voor de wereld van 
opvoeden.

Het is Foucaults (2013) grote verdienste te hebben aangetoond dat zich in de 
achttiende eeuw een belangrijke verschuiving heeft voorgedaan in de manier 
waarop westerse maatschappijen zijn geordend. Waar voorheen maatschappe
lijke orde werd gegarandeerd door een soevereine vorst die macht uitoefende 
over de dood (hij of zij kon naar willekeur en zonder proces om het even 
wie een kopje kleiner maken), wordt orde meer en meer gewaarborgd door
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te heersen over het leven (biopolitiek). In plaats van leven op te offeren (als 
afschrikkingsmiddel), doet vanaf nu elk menselijk leven ertoe: elk individu 
wordt geacht maximaal productief te zijn en bij te dragen tot het goed functio
neren van de gehele maatschappij. Vandaar de noodzaak tot steeds verfijndere 
controlemechanismen die ervoor moeten zorgen dat ieder een maximale inzet 
levert. Hierbij is het lichaam een belangrijk en rechtstreeks aangrijpingspunt 
van macht, temeer omdat het lichaam zichtbaar is en gemakkelijk het voorwerp 
kan worden van observatie, registratie en rapportering. Dit laat op zijn beurt 
grootschalige vergelijkende analyses toe. Zo ontstaat voor het eerst de idee dat 
er zoiets moet bestaan als een ‘normaal’ lichaam. Uitzonderlijke, dat wil zeg
gen ‘abnormale’, lichamen worden binnen een biopolitieke machtsconstellatie 
gezien als een probleem en als een bedreiging voor het goed en ordentelijk func
tioneren van de maatschappij.

Foucault heeft verder getoond hoe bepaalde instellingen zoals hospitalen, 
gevangenissen, maar vooral ook scholen een kapitale rol hebben gespeeld en 
spelen in deze machtsuitoefening over leven en lichaam (Foucault, 1989). Op 
school wordt het lichaam van jonge mensen zo gedrild dat ze optimaal kun
nen functioneren in een op productiviteit gerichte maatschappij. Het abnor
male wordt opgespoord, in kaart gebracht, bijgestuurd en gecorrigeerd. Alle 
onproductieve kanten eigen aan het lichamelijke leven worden geneutraliseerd 
(normalisering). Het luie lichaam wordt aangezet tot nuttig werk, het naar seks 
verlangende lichaam wordt op betere gedachten gebracht, het grillige lichaam 
wordt geleerd zich aan te passen aan de uren van de dag en de dagen van het 
jaar, het overactieve lichaam wordt getemd (Deacon, 2006). Op school is alles 
erop gericht om zich spontaan manifesterende doch niet-productieve aspec
ten van lichamelijkheid te temmen. In wezen komt scholing dan ook neer op 
disciplinering, veeleer dan op overdracht van kennis en vaardigheden of de 
vorming van de menselijke persoon (Rutschky, 1997). De uiteindelijke zin van 
naar school te gaan is dat men leert om elke morgen op een zeer vroeg uur 
op te staan, zich door weer en wind naar een plek te begeven waar men niet 
mag eten of plassen indien men daar behoefte toe voelt en waar men nauw
gezet allerhande taken uitvoert, zelfs al ziet men er de zin niet van in. Op die 
manier worden ‘dociele lichamen’ gecreëerd - en daarmee mensen die bereid 
zijn om zich levenslang, dag in dag uit, te wijden aan productief, dikwijls repe
titief en niet erg interessant werk. De zin van disciplinerende mechanismen 
zoals de school ligt verder ook hierin dat externe controle minder en minder 
noodzakelijk wordt: scholing is pas echt succesvol indien de lerende niet langer 
een leerkracht nodig heeft die hem observeert en dwingt stil te zitten en niet de 
hele dag te zitten schransen. Anders gezegd: wanneer die uitwendige instantie 
dusdanig is geïnternaliseerd dat een mens zichzelf volledig onder controle heeft 
(Elias, 1990). Dit lijkt, niet toevallig, erg veel op de in het eerste deel beschreven 
benadering van opvoeding in termen van het vermogen spontane lichamelijke 
aandriften te overstijgen.

6 Lichamelijkheid in opvoeden en onderwijzen

Het verschil tussen de Bildungstraditie en een biopolitieke visie is natuurlijk 
dat waar de eerste benadering het vermogen van zelfverantwoordelijke zelf
bepaling als een teken van volledig gerealiseerde menselijkheid beschouwt, de 
laatste benaderingswijze dit ideaal ontmaskert als een vorm van onderdruk
king. Niettemin is er een interessante parallel tussen beide benaderingen, die 
ook maakt dat ze fundamenteel verschillen van de humanistische pedagogiek 
(maar eveneens van Merleau-Ponty’s lofzang op het zinstichtende lichaam), 
zoals geschetst in het tweede deel van deze bijdrage (Vlieghe, 2014). Men her- 
innere zich dat volgens de humanisten het lichaam spontaan en van nature 
gericht is op goed functioneren en op sociale harmonie. Welnu, volgens zowel 
de Bildungsfilosofie als een biopolitieke analyse van de school is het lichaam 
helemaal niet vanzelf gericht op het grotere goed. Integendeel, het lichaam is 
een stoorzender die voortdurend de goede gang van zaken onderbreekt. In 
die zin legt de traditionele visie op onderwijs die aan het lichaam geen plaats 
wil geven eigenlijk meer respect aan de dag voor het lichaam qua lichaam, in 
die zin dat ze tenminste rekening houdt met de vele aspecten eigen aan onze 
lichamelijkheid die niet productief zijn, maar die er misschien wel toe doen. 
Dit is in schril contrast met de humanistische aanpak, die het lichaam dat we 
feitelijk hebben vervangt door een onbestaand ideaal - door het geslachtloze 
lichaam van engelen en het wederopgestane vlees van de rechtvaardigen, waar
van inderdaad bekend is dat ze niet zweten, nooit dronken worden en zich niet 
hoeven te ontlasten (Agamben, 2010).

Sommige auteurs hebben aan deze recalcitrante en niet-productieve kant van 
lichamelijkheid een positieve duiding gegeven. Zo zou men kunnen beto
gen dat er aan het lichaam altijd iets is wat zich niet laat ordenen - opstandig 
vlees, zoals Henk Oosterling (1989) het wil. Een onuitroeibare revolutionaire 
kracht die, zo betoogt hij, de motor is van sociale omwenteling. Men zou nog 
een stap verder kunnen gaan en betogen dat hierdoor het lichaam genomen 
in zijn volle lichamelijkheid (en niet zoals bij Merleau-Ponty het lichaam als 
bron van betekenisgeving) een eigen educatieve betekenis heeft. Zo kan bij
voorbeeld worden beargumenteerd dat wanneer lichamen verenigd zijn tijdens 
ritmisch samen bewegen en geheel samenvallen met de vleselijke kant van het 
bestaan, zich de mogelijkheid voordoet om bestaande maatschappelijke orde
ningen te onderbreken en een onvoorspelbare toekomst mogelijk te maken 
(McNeil, 1995; Vlieghe, 2014). Lichamelijkheid is dus, volgens deze zienswijze, 
niet alleen een potentiële verzetshaard, maar ook een realiteit met een sterk 
gemeenschap stichtende, democratiserende en transformatieve betekenis. Men 
zou met Spinoza en Deleuze kunnen opperen (zie Deleuze, 1978), dat we niet 
weten wat een lichaam allemaal kan, of wat een collectief aan lichamen vermag. 
Als zodanig is een overdreven aandacht voor het lichaam gevaarlijk voor elke 
maatschappelijke ordening, hetgeen kan verklaren waarom het lichaam zo’n 
problematisch statuut heeft binnen de wereld van de opvoeding (alsook in de 
wereld van de politiek).
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6.4 Lichamelijkheid, medicalisering en seksualiteit

In elk geval is de koppeling tussen macht en lichamelijkheid erg interessant 
gebleken. Tegen deze achtergrond wordt ook de verregaande medicalisering van 
het opvoedings- en onderwijsgebeuren inzichtelijk. Medicalisering houdt in dat 
educatieve uitdagingen en problemen steeds meer gezien worden in termen van 
(lichamelijke) ziekte en therapie, of desgevallend van (lichamelijke) risico’s en 
profylactische zorgen - met daaraan gekoppeld de idee dat de medicus, veeleer 
dan de pedagoog, de bakens dient te zetten om opvoeding zin en richting te geven 
(Bakker, 2007). Uiteraard is de zorg om medisch welzijn een gerechtvaardigde 
zorg van ouders, opvoeders en ook van de school. Er ontstaat echter een pro
bleem wanneer deze zorg dominant wordt en effectief begint te bepalen wat we 
doen (en niet doen) binnen de pedagogische relatie (Ramaekers & Suissa, 2012). 
Bijvoorbeeld: druk gedrag wordt niet meer gezien als een uitdaging voor wat het 
betekent samen te leven met de nieuwe generatie. Menselijk verschil wordt gede
finieerd als een probleem en een oplossing wordt gezocht in het toedienen van 
medicatie (Ritalin). Of: ten gevolge van een sterk toegenomen bewustzijn rond 
het bestaan van medische risico’s waar ouders met jonge kinderen constant mee 
om de oren geslagen worden, worden kinderen overbeschermd. Vanuit een bio- 
politieke invalshoek zou men deze tendens kunnen duiden als een reductie van 
het kinderlijk leven tot lichamelijk normaal/optimaal functioneren en van het 
samenleven tussen volwassenen en kinderen tot een controleren en verzekeren 
van medisch welbevinden (Schildermans & Vlieghe, in druk).

Een embleem van de problematische verhouding tot het lijf, in het bijzonder 
binnen opvoeden en onderwijzen, is ongetwijfeld de omgang met seksualiteit 
- een onontkoombare dimensie van ons lichamelijk bestaan die velen liever 
verbannen naar de private sfeer van de slaapkamer en die als gespreksonder
werp in woonkamer en klaslokaal in de regel wordt gemeden als de pest. Een 
korte blik op de geschiedenis van seksuele opvoeding laat in eerste instantie 
zien dat het seksuele, net als het lichaam in de Bildungstraditie, geen specifieke 
pedagogische betekenis had: het werd doodgezwegen of geproblematiseerd - in 
die zin dat in opvoeding en onderwijs vooral als pathologisch gedefinieerde 
gedragsvormen (in het bijzonder masturbatie) werden opgespoord, onderdrukt 
en gecorrigeerd (zie Van Ussel, 1968). Gelijklopend met de hiervoor geschetste 
evolutie inzake de herontdekking van het lichamelijke, heeft zich ook hier een 
‘seksuele bevrijding’ voorgedaan. Desalniettemin is dit geen gemakkelijke 
bevalling gebleken. Lange tijd immers was er eerder sprake van seksuele ‘voor
lichting’ dan van opvoeding, waarbij er eigenlijk enkel aandacht was voor de 
functionele, biologische en medische aspecten van de voortplanting, met een 
uitgesproken negatief doel: bescherming tegen ongewenste zwangerschap en 
seksueel overdraagbare aandoeningen (Vandekerckhove, 1982). Dat seksuali
teit een onderwerp is dat in eerste instantie in de biologieles aan bod komt, 
spreekt boekdelen en biedt een perfecte illustratie voor de hiervoor genoemde 
biopolitieke analyse.

6 Lichamelijkheid in opvoeden en onderwijzen

Met de alomtegenwoordigheid van pornografie in onze wereld, is daar nu ook 
nog de doelstelling bijgekomen jongeren te beschermen tegen seksverslaving of 
tegen onrealistische verwachtingen met betrekking tot lichamelijke verschij
ning (bijvoorbeeld de overtuiging dat de schaamzone onthaard dient te wor
den) en het liefdesspel (bijvoorbeeld de overtuiging dat fellatio een wezenlijk 
onderdeel is van dit spel). Ook de preventie van discriminatie en geweld gere
lateerd aan seksuele identiteit (bijvoorbeeld homofobie) is een belangrijke doel
stelling geworden. Langzaam maar zeker is er ook ruimte gekomen om op een 
meer positieve manier over seks te spreken op school en binnen de opvoedings
relatie, in die zin dat seksualiteit aan bod komt als een positief gegeven, een 
bron van diepmenselijk genot en bevrediging, waarmee we mogen experimen
teren en waardoor we een wezenlijk deel van onszelf tot uitdrukking brengen 
(Janssen, 2009).

Men kan zich echter de vraag stellen of in de wereld van opvoeden en onder
wijzen deze geschetste seksuele ‘bevrijding’ daadwerkelijk heeft plaatsgevon
den, en of we niet veeleer (nog steeds) te maken hebben met een poging om 
echte seksualiteit, en in ruimere zin echte lichamelijkheid, te controleren en te 
onderdrukken. Hierbij kan men denken aan de ‘moral panic’ die er heerst over 
mogelijke seksuele intenties achter het gedrag van leerkrachten en opvoeders. 
In dat opzicht zijn lichamelijke aanrakingen tussen leerkrachten en leerlingen 
taboe, in die mate zelfs dat in bepaalde landen het vermijden van fysiek contact 
een basiscompetentie is geworden van de lerarenopleiding (McWilliam, 2003). 
Men zou kunnen stellen dat er in onze hedendaagse samenleving een diepe 
vrees bestaat voor lichamelijk contact, en meer bepaald voor die contacten 
waarin we de controle over onszelf moeten prijsgeven - hetgeen duidelijk het 
geval is in de seksuele verleiding en in de seksuele daad zelf. Zoals Alain Badiou 
betoogt: kenmerkend voor de hedendaagse samenleving is dat we ons willen 
immuniseren tegen de mogelijkheid om controle te verhezen over ons lichaam 
wanneer we onszelf aan de ander in liefde uitleveren - wat in het Frans ‘tom- 
ber en amour’ heet (letterlijk: vallen in de liefde) (Badiou & Truong 2009). De 
eerdergenoemde tendens van pornificatie zou dan ook van hieruit kunnen wor
den verklaard: zichzelf bevredigen bij het bekijken van een zinnebeeld brengt 
aanzienlijk minder zelfverlies met zich mee dan het opzoeken van reëel vlese
lijk contact. Anders gezegd: pornificatie wijst, paradoxalerwijze, op een tekort 
en niet op een teveel aan seksualiteit in onze samenleving.

Hiermee wil ik dan ook concluderen, dat er allicht iets problematisch blijft aan 
menselijke seksualiteit, en misschien wel aan menselijke lichamelijkheid als 
dusdanig. In weerwil van heel wat nieuwe inzichten die het lichaam op zijn 
juiste waarde willen schatten en ondanks ongetwijfeld zeer goed bedoelde ini
tiatieven om lichamelijkheid en seksualiteit positief te benaderen in educatieve 
contexten, lijkt het erop dat echte waardering voor het lichamelijke in een sterke 
zin van dat woord een lang niet voleindigde uitdaging blijft voor de manier 
waarop we opvoeding en onderwijs vormgeven in de toekomst.
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