
Opvattingen over onderwijs zijn 
er legio. Maar gaat het altijd om 
een bruikbaar 'onderwijs
begrip'? Een illustratie van een 
minder adequate visie kwam mij 
onlangs onder ogen in de onder
wijsparagraaf van het huidige ver
kiezingsprogramma 'Een wereld 
te winnen' van de Partij van de 
Arbeid. 1 Daarin worden voor
stellen voor verbeteringen van 
het onderwijs geventileerd die 
vragen oproepen. Voorstellen 
overigens, die, zoveel is mij uit 
vakliteratuur en krant wel be
kend, niet alleen de visie van deze 
ene partij weerspiegelen, maar 
ook in andere leringen op applaus 
kunnen rekenen. Wat zegt dat 
programma? De auteurs van de 
onderwijsparagraaf zijn van me
ning 1. dat 'het onderwijs een 
cruciale rol (speelt) bij het ver
terken van de sociale samenhang 

en de leefbaarheid van wijken en 
dorpen' en dat scholen 'een gro
tere rol . . . als centrum in de 
buurt' moeten krijgen; 2. dat het 
Qnderwijs moet inspelen 'op de 
ontwikkeling van de arbeids
markt'; 3. dat de prestaties van 
onderwijsinstellingen getoetst 
moeten worden; 4· dat commu
nicatietechnologie intensiever 
moet worden toegepast 'om het 
onderwijs effectiever te 
maken'; 5. dat ouders meer mo
gelijkheden geboden moet wor
den 'om zelf betrokken te raken 
bij het onderwijs'; 6. dat ouders 
en leerlingen 'binnen bepaalde 
grenzen ruimte (krijgen) om de 
chool naar hun zin in te richten'. 

Het is mijn overtuiging dat dit 
type voorstellen en het onder
wijsbegrip waarop deze geba
eerd zijn het bijzondere karakter 

van de schoolse praktijk, de prak
tijk van het onderwijzen-en-leren 
grondig miskennen en veront
achtzamen. Als dergelijke voor-
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stellen 'het gaan halen', dan 
wordt er schade aan het onder
wijs toegebracht. We zullen dit 
aannemelijk maken door een ana
lyse van het concept 'studiehuis' 
en het begrip 'goed onderwijs'. 

Bij die analyse stuiten we ook 
op visies uit onderwijsweten
schappelijke hoek en de sfeer van 
het onderwijsbeleid die eveneens 
ideeën over het soede onderwijs 
geweld aan doen. De weten
schappelijke onderwijsvisie die in 
het bijzonder mijn aandacht trok 
is die van de orthopedagoog Luc 
Stevens. Die werd door hem ge
presenteerd in de bijdrage 'De 
school als pedagogische werk
plaats' in Om de kwaliteit van het on

derwijs, het negentiende Jaarboek 
van de Wiardi Beekman Stich
ting2 en deze zal als steen des aan
stoots fungeren bij de aanvang van 
mijn verhandeling. Beoordeling 
van zijn opvattingen brengt mij 
bij de vraag wat onderwijs eigen
lijk inhoudt. Het vraagstuk van de 
inhoud van de vormins vormt de 
kurk waarop mijn artikel drijft. 

Studiehuis, adaptiif onderwijs en 

'de pedasosische kwestie' 
Stevens verhaal is een lofrede op 
een bepaalde idee van 'onder
wijs' . Hij beschrijft deze in ter
men van een psychologisch taal
spel , zoals: 'eigen ontwikkeling' 
en daarvoor 'toegerust' zijn,' ont
wikkelingstaak', 'behoeften' (aan 
'relaties', 'competenties', 'auto
nomie'), 'kunnen' (en uitdrukke
lijk niet 'moeten'), 'intrinsieke 
motivatie' annex 'betrokkenheid' 
annex 'zelfsturing' annex 'zelf
controle', '(mede)verantwoor
delijkheid'. Met behulp van deze 
begrippen worden de leerling en 
zijn gedrag beschreven. Zodra hij 
het over de docent heeft vallen 
termen als : 'interactief' en 'adap
tief onderwijs', 'begeleiden' en 
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'oproepen' van 'leerprocessen'. Ten slotte is ook het 
onderwijs van docent- en leerling-activiteiten als 
geheel een' proces' en moet het op de kwaliteit dáár
van beoordeeld worden, niet op de producten 
ervan. 

Wie het onderwijs aldus defmieert en begrijpt, 
hanteert discutabele en voor de praktijk zelfs ris
kante vooronderstellingen. Zo zou de leerling toe
gerust zijn voor een eigen ontwikkeling en kan deze 
ontwikkeling gefrustreerd worden: de leerling 
'blijft dan achter bij zijn ontwikkeling'. Of dat in 
zeker geval zo is, is te constateren door te kijken 'of 
de leerling daadwerkelijk betrokken is'. 

Niet alleen bij Stevens, maar bij veel meer zegs
lieden uit onderwijs- en politieke kringen, komen 
we deze naturalistische opvatting tegen over het in 
wezen met een 'goed' ontwikkelingspotentieel ge
boren kind. De ontwikkeling, zo meent men, loopt 
het risico in de boze wereld van opvoeding en on
derwijs vermorzeld te worden. Om daaraan iets te 
doen moet de docent als waarnemer en begeleider 
van deze ontwikkeling optreden. Hijzoekenaar vor
men van adaptief onderwijs, dat zich aanpast aan wat 
het kind kán- niet wat het móet, zal Stevens zeggen. 
Hij geeft ook aan in welke traditie deze opvattingen 
staan: in die van riformpedaaoaen als Montessori, Pe
tersen ofBoeke. Er is dus niets nieuws onder de zon: 
actueel wetenschappelijk onderzoek, gebruik ma
kend van nogal biologisch klinkende metaforen 
(ontwikkeling, aanpassing, proces), verteltnog eens 
wat eerdere pedagogen óók wensten, namelijk dat 
we in de opvoeding vom Kindeaus moeten denken en 
handelen. 

Hier passen twee kritische opmerkingen bij. Ten 
eerste: de vooronderstellingen en de daarop geba
seerde praktische aanpak doen onrecht aan de wer
kelijke uitgangssituatie. Het hoort nu eenmaal tot de 
conditions humaines dat mensenkinderen, anders dan 

individuen die als plant of dier opgroeien, juist een 
gebrek aan instincten en specifieke aanleg kennen. 
Het mensenjong ontbeert letterlijk alles dat pre
disponeert tot het opnemen van specifieke kennis en 
vaardigheden. Van een eigen ontwikkeling of van 
zoiets als 'worden wie je bent' of van contextloze 
ontwikkeling van (intrinsieke) motivatie en alge
mene vaardigheden (als problemen kunnen zoe
ken/herkennen/ oplossen, eigen denken regule
ren), is op het niveau van kennen en kunnen geen 
sprake. Het mensenjong is wél toegerust met een 
opvallende, universeel-menselijke capaciteit, name
lijk: om te leren. Wát er geleerd wordt (en vooral: 
móet worden!) is geen vraag die vanuit de observa
tie van (het groot worden van) een kind is af te 
lezen 3, noch over te laten aan individuele zoekpro
cessen van leerlingen. 

De tweede opmerking is deze: afgezien van de 
discutabele vooronderstellingen van het ontwikke
lingstheoretische, adaptief onderwijs-en begelei
dingsachtige model dat bijvoorbeeld Stevens en alle 
verdedigers van het studiehuis hanteren, beschrijft 
dit model slechts één kant van onderwijzen-en
leren. Dat toon ik aan via een excursie langs het 
vorminasvraaastuk. 

Het pedaaoaisch tekort 
Dat vraagstuk, de pedaaoaische kwestie, is een klassiek 
probleem. Daarop heeft Europa in de loop van de 
laatste eeuwen de school als antwoord gevonden. De 
school is een schepping van samenlevingen die er 
mee hebben moeten leren leven dat de vorming van 
haar nieuwe generaties niet meer in het primaire mi
lieu op een toereikende manier plaats kan vinden. 
De school is dus het antwoord op een pedagogisch 
tekort. Naast de school wordt de laatste decennia in 
onze samenleving weliswaar ook het gezin uitdruk
kelijker aangesproken op zijn pedagogische én voor-

1. Verkiezingsprogramma Tweede 
Kamer 1998-2oo2 (1998) . Een wereld te 
winnen. Uitgave van de PvdA 
2. F. Becker, W. Van Hennekeler, 
B. Tromp en M. van Zuijlen ( 1998). 
Om de kwaliteit van het onderwijs. Het 
neaentiende jaarboek voor het democratisch 
socialisme Amsterdam: Uitgeverij 
De Arbeiderspers/Wiardi Beekman 
Stichting. 
3. Wegens gebrek aan ruimte niet 
uitgewerkt en dus terzijde: karakter, 
persoonlijkheid en houdingen 
(attitudes) zijn geen pedagogische 
doelstellingen. De kenmerken ervan 

zijn nimmer voor iedereen op dezelfde 
manier aanschouwelijk, laat staan dat ze 
gemeten of anderszins beoordeeld 
zouden kunnen worden . Kouwer haalde 
op dit punt de pretentie van de 
psychologie al meer dan dertig jaar 
geleden onderuit en de Harvard
psycholoog Howard Gardner deed dit 
onlangs nog weer eens in de bespreking 
van het ophef veroorzakende boek van 
Judith Rich Harris dat zegt dat ouders 
er niet toe doen. Zie respectievelijk: 

en Harris, J.R. ( 1998). The Nurture 
Assumption. Why Children turn out the way 
they do. NewYork: Free Press. 
De vorming van karakter en houdingen 
is dus op z'n best - hoe van harte men 
ze ook wenst - een van onderwijzen
en-leren afgeleid dfect ('effect' in de 
betekenis van onbedoeld, niet in de zin 
van (beoogd) 'resultaat' of'product'). 
Weten en denken impliceren noch 
dicteren houding en handeling, noch 
karakter. Denken en weten vormen 
nimmer voldoende voorwaarden: Kouwer, B.J. ( 1963). Het spel van de 

persoonlijkheid. Utrecht: Bijleveld; 
NRC! Handelsblad dd s - 1 2-1998, p. 47 

de vrijheid van de persoon ligt 'tussen' 
weten en doen. 
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pedagogische taken. Immers, pas door gewoonte
vorming, taalontwikkeling en socialisering in het 
primaire milieu is de pedagogische taak van de 
school mogelijk. Maar de taken van de school staan 
naast en in het verlengde van het gezin. 

De pedagogische kwestie is te structureren vol
gens de steeds weer actuele vraag: wat moet aan wie 
wanneer en hoe geleerd worden, en waarom moet hun dat 
dan en op die wijze onderwezen worden? Gedurende 
tweeënhalfduizend jaar Europese geschiedenis is 
daarover nagedacht. Het heeft indrukwekkende 
'pedagogieken' opgeleverd, zoals De Staat (Plato), 
de 17de-eeuwse Didactica Magna en de praktische 
uitwerking daarvan: de Orbis sensualium pictus (Co
menius), de 19de-eeuwse Umriss der Pädagogik (Her
bart) en Kohnstamms Persoonlijkheid in wording 
( 1929)· 

Het vraagstuk van de school omvat dus veel meer 
dan de hoe-vraag. Die vraag naar het hoe, de midde
len, d wijze waarop onderwezen en geleerd kan 
worden, is vooral een didactische vraag, en dus maar 
e n deel van waar de pedagogische professie zich 
mee bezig zou moeten houden. Het is wél weer het 
gedeelte waarover empirisch wetenschappelijk on
cl rzoek gedaan kan worden. Immers, methoden van 
leren( -rekenen bijvoorbeeld) kunnen via experi
menteel vergelijkend onderzoek beoordeeld wor
den naar hun resultaten. 'Wat' de nieuwe generatie 
zou m6eten leren (de vraag naar het leerplan), ver
eist echter een ander soort onderzoek; onderzoek 
dat uit is op normverheldering en -vinding. Het gaat 
om een analyse van de vigerende cultuur tegen de 
achtergrond van de vraag wat volwassenheid in zou 
mo ten houden. Dit normatieve probleem kan niet 
via empirisch onderzoek opgelost worden. Toch 
vraagt het deskundigheid. Aan het slot van dit artikel 
heb ik h tover de' cultuurpedagogische discussie' 
al mogelijk instituut voor deze norm vinding. 

Triadische praktijk 
D b perktbeid van de modellen van de adaptieve 

hooi en h t studiehuis, die overigens sterk verwant 
7jjn aan het Dalton-Plan van Helen Parkhurst+, ban-

gen samen met, zoals ik eerder al zei, één aspect van 
het onderwijs, namelijk het didactische. Didactiek is 
weliswaar een belangrijk deel van de pedagogiek, 
maar ze valt er niet mee samen. Pedagogiek heeft het 
over een complexe, 'triadische' praktijk, die te om
schrijven is als een bijzondere vorm van communi
catie waarbij iemand (een docent, een opvoeder) (I) 
een ander (een kind, een leerling) (2) inleidt in cul
tuur (3) en waarbij die ander (2) leert wat (3) de eer
ste (I) hem probeert te laten leren. Deze pedagogi
sche communicatie is a-symmetrisch: de actieve 
deelnemers eraan verschillen in kennis, kunde en 
verantwoordelijkheid. Ze is transitief: het gaat om 
overdracht en het verwerven van kennis en kunde. 
Zo speelt onderwijs een belangrijke, zo niet de be
langrijkste rol in de continuering van de cultuur, en 
schept het ook als het ware en passant de condities 
voor veranderingen daarin. 

Beide deelnemers aan het onderwijs zijn actief: 
de een onderwijst- en slaagt daar in of niet, de ander 
probeert te leren - en ook deze slaagt daarin of niet. 
Natuurlijk kan iemand ook buiten het onderwijs om 
iets leren; en dat iemand tijdens schooluren iets kan 
leren dat niet onderwezen wordt, is ook waar. Maar 
de echte pedagogische relatie kent de drievoudige 
samenhang tussen docent - leerling - leerstof. Dat 
staat overigens niet model voor de school waarover 
voorstanders van adaptief onderwijs, het studiehuis 
of bijvoorbeeld montessorianen het zo vaak hebben; 
in hun bevlogenheid maken ze meestal een karika
tuur van het onderwijs waartegen ze zich afzetten; 
ze spreken dan van 'zit-en-luisterschool' of' de oude 
school', zo een zinnig gesprek verstorend over wat 
onderwijs is en zou moeten zijn. 

Docenten zijn actief in het scheppen van voor
waarden voor het leren. Leerlingen zijn actief in het 
leren zélf. In dit alles verschilt een school wezenlijk 
van elke vorm van 'industrie' waarin dingen ge
maakt worden. De 'dingen' in de school (de leerlin
gen) werken zelf mee aan hun vorming - of tegen. 
Omdat onderwijs geen vorm van maken is, is zijn zo
genaamde productie niet te meten. 

De school is er voor dle vorming die, bij gebrek 

4· Het Dalton Laboratory Plan is het 
gce te kind van Helen Parkhurst en 
door haar ontwikkeld in aansluiting 
op de Methode Montessori. Deze laatste 
i. namelijk alleen voor kleuters en 
enkele jaren basisonderwijs 
Uitgedokterd (door Montessori; voor 
h t •·oortgez tonderwijs geldt als 

van zogenoemde Montessori-scholen 
ervan maken). Parkhursts principe is 
gebaseerd op zelfwerkzaamheid en 
werken in eigen tempo. De school zou, 
idealiter, moeten kunnen beschikken 
over hoeken en lokalen waarin de 
materiële condities zijn aangepast aan 
het daar plaatsvindende leren. 

administratief systeem, waarbij 
leerlingen zowel als docenten direct 
inzicht krijgen in vorderingen 
enzovoort. Zonder dat is de 
begeleidende rol van de docent niet 
goed te realiseren . Zie lmelman, 
J.D. en WA. Meijer (1986) . 
De Nieuwe Schoolaisteren en vandaaa. 
Amsterdam/Brussel: Elsevier. 'm ntessoriaans' wat de docententeams Het systeem vraagt een genuanceerd 
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aan culturele toerusting en professionaliteit, buiten 

de mogelijkheden van het gezin vallen. Ze is er niet 
om taken van het gezin over te nemen of maatschap
pelijke problemen op te lossen. Waar gezinnen falen, 
buurten disfunctioneren enzovoort en dus de voor

waarden voor de schoolse vorming verstoord wor
den, moet niet de schóól daarvoor verantwoorde
lijkheden gaan dragen. Om buitenschoolse voor
waarden voor goed onderwijs op orde te houden, zal 
men andere wegen moeten zoeken, bijvoorbeeld op 
het terrein van gezinstherapie, buurtwerk, opbouw
werk of armoedebestrijding. De politiek hoort het 
takenpakket van de school in deze of gene richting 
niet te verbreden. 

De prtifessie en haar opleiding: 

ideaal en werkelijkheid 

De pedagogische professie vraagt, zo is uit het vorige 
af te lezen, om vakinhoudelijke kennis, om inzicht in 
de cultuur en de vormende waarde ervan voor de 
leerling (waarbij het belang van de cultuur en het be
lang van de leerling in onderling verband doordacht 
moeten worden) en om inzicht in didactische werk
vormen. Wat dit laatste betreft: een studiehuisach
tige aanpak is slechts een cluster van didactische 
werkvormen en kán, maar hóeft niet wenselijk te 
zijn. Het is absurd om voor het studiehuis als model 
bij uitstek te kiezen. Het is absurd om, in de woor
den van Stevens (p. 1 26), leraren eerder leerspecia
listen dan vakspecialisten te noemen: ze horen beide 
te zijn. Het is absurd om ze eerder interactiespecia
listen dan solisten te noemen: solist horen ze über
haupt niet te zijn, en interactiespecialisme hoort 
thuis in de wereld van agogisch welzijnswerk en the
rapie. Het is onzin om ze eerder begeleider dan be
oordelaar te noemen: ze verenigen beide talenten. 

Het probleem van het Dalton-achtige model van 
het studiehuis is gelegen op het terrein van de intel 
lectuele belangstelling, het karakter en milieu . Die 
kunnen zowel afzonderlijk als tezamen verschillen. 
Het studiehuis bevoordeelt de qua karakter, intellec
tuele interesse en milieu rijk voorziene leerling en 
reproduceert, ja vergroot maatschappelijke onge
lijkheid. Regering en parlement hebben geblunderd 
toen ze dit studiehuis koppelden aan het nieuwe exa
menprogramma (het profielenprogramma). Dat is 

S· Mollenhauer, K. (198s). Veroessene 
Zusammenhänae. Weinheim/München: 
Juventa. In dit boek keert hij terug 
op zijn 'emancipatorische' schreden in 

vooral de PvdA, gegeven haar uitgangspunten - die 
onder andere bevoorrechting van kinderen op basis 
van hun milieu uitsluiten - , en de christelijke par
tijen - die ongemerkt een belangrijk deel van de in
richtingsvrijheid aan het verkwanselen zijn - aan te 
rekenen. Al hóeft men, zegt het ministerie desge
vraagd en schijnheilig, het studiehuis niet te imple
menteren: scholen kunnen er namelijk geen extra 
geld voor krijgen. 

Dat in de lerarenopleiding voor basis- en voortgezet 
onderwijs het thema Bildung (aandacht voor de ge
compliceerde relatie tussen cultuur, samenleving en 
leerplan) niet aan de orde komt en er wel veel tijd 
aan algemeen onderwijskundige vaardigheden (di
dactiek) wordt besteed, heeft een uitholling van de 
professie tot gevolg. Docenten zijn daardoor niet 
toegerust met leerplanfilosofische inzichten en 
vaardigheden (die illustere voorbeelden als Ligt
hart, Thijssen en Boeke wel bezaten). Ze zijn afhan
kelijk van wat de commercie (de onderwijsuitgeve
rijen) aan methoden op de markt brengen. En hoe 
groot is hun vermogen die methoden te beoordelen, 
laat staan om zelf (voor een deel) methoden te 
maken? 

In ons land wordt de school besproken en bedis
cussieerd in termen die vaker met de lerende leer
ling van doen hebben dan met bescherming, waar
dering en overdracht van cultuur. De opleidingen 
produceren en reproduceren dit manco. Het is het 
manco van de' vergessene Zusammenhänge', zoals Mol
lenhauer heeft aangetoond .> Dat in Nederland de 
traditie ontbreekt om publiekelijk over de vor
mende waarde van de leerstof na te denken en er 
over te debatteren, kon overigens wel eens méde te 
maken hebben met de onderwijsvrijheid en het 
daarin begrepen taboe op het voeren van inhoude
lijke gesprekken over normatieve kwesties. Spreken 
over en vaststellen van wat de inhoud van het leer
plan is, is zo'n normatieve kwestie. 

Beroepsethiek en kennisoverdracht 

De hier gegeven kritiek op de professie en haar op
leiding raakt ook de beroepsethiek. Deze ethiek kan 
in vijf punten worden samengevat: de docent bezit 
vakkennis, kenniifilosifisch inzicht, besef van de grenzen 

de jaren zeventig, toen hij ook zélf 
geen oog had voor de bijzondere 
relatie tussen cultuur en opvoeding/ 
onderwijs 
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van zijn vak (zodat onder meer onjuiste maar wer
vende metaforen als ondeugdelijk herkend worden, 
bijvoorbeeld als sociale samenhangen beschreven 
worden in biologische systeemtermen), didactisch 
inzicht, en triadisch pedaaoaisch besif van de drievou
dige structuur van de onderwijs-leersituatie. 6 Over 
het triadische karakter van opvoeding en onderwijs 
spraken we reeds. Didactisch inzicht, omschreven 
als inzicht in de wijzen waarop men kinderen kan 
'doen leren' zal wel geen nader commentaar behoe
ven. De eerste drie beroepsdeugden vragen, naar we 
vermoeden, nog wel om enige toelichting. Ze han
gen met elkaar samen omdat ze met de aard van de 
kennis en dus van de leerstof te maken hebben. 

Bij verschillende vakken horen verschillende 
oorten kennis en verschillende vaardigheden. Vak

ken zijn te ordenen naar de leerstof die ze bevatten, 
welke gerelateerd is aan bepaalde kennis- en beteke
nisgebieden (realms cf meanina7). Zo treffen we empi
rische kennis aan in de sciences, synnoëtische kennis is 
kennis met een groot ervaringsgehalte, symbolische 
kennis is te vinden in wiskunde en rekenen. Bij syn
optische kennis gaat het om 'begrijpen' ( verstehen), en 
dááarom gaat het bij geschiedenis en andere zaakvak
ken (wereldoriëntatie, literatuuronderwijs). Het be
staan van verschillen tussen vormen van kennis waar
schuwt ons ook voor het ondoordacht vermengen 
van denkvormen en conceptuele apparaten: de ene 
soort van kennis is incompatibel met de andere 
oort. 8 Vooral aan het gebruik van metaforen kleeft 

het gevaar van onzinnige inzichten. Het is, als voor
b eld genomen, maar de vraag of het terecht is men
selijke en maatschappelijke organisatievormen te be
schrijven en verklaren in biologische termen - wat 
maar al te vaak gebeurt, als we het over cellen, func
tie , ontwikkelingen en dergelijke hebben in een 
maatschappij -theoretische beschouwing. 

Uit door ons verricht onderzoek9 is gebleken dat 
sommige examenprogramma's getuigen van een ge
brekkig inzicht in deze kennistheoretische zaken. Zo 
is het mavo-programma biologie voornamelijk 
g structureerd rond de disciplinaire, klassieke 
hoofdstukken van plant-, dier- en menskunde. Het 
havo-programma is vooral ingedeeld op basis van 

6. Vergelijk lmelman, J.D. (r 99>)· 
Theoretische pedagogiek. Nijkerk: Intro 
7· Phenix, Ph.H.(r964). Realms 1" 
Meanin9. NewYork/London etc .: 
McGraw-HiU 
8. lmelrnan, J.D. (1992). Pädaoooik und 
Normativät. Norderstedt: A-Fischer-Verlag 

moderne theoretische categorieën van stofwisse
ling, stabiliteit en verandering, structuur. De vraag 
rijst of de doorstroming gediend is met het laten 
leren van verschillend geaarde biologische taalspe
len. Een ander voorbeeld illustreert dat men het 
speciale karakter van een zekere leerstof ontkent ten 
faveure van een studiehuisachtige opvatting. We heb
ben het in dit geval over het mavo-, maar vooral het 
havo-examenprogramma geschiedenis, waarin ex
treem veel nadruk wordt gelegd op 'historische 
vaardigheden' (bronnenonderzoek, tekstanalyse en
zovoort). Waarom is dat te bekritiseren? Omdat ge
schiedenis een zaakvak is dat zijn belang voor de 
vorming ontleent aan het begrip dat leerlingen van 
historische ontwikkelingen krijgen. Alleen door in
zicht dáárin is te begrijpen waarom huidige maat
schappelijke en culturele situaties zijn zoals ze zijn. 
Enige kennis van de manieren waarop historisch on
derzoek verricht wordt, is op zich natuurlijk niet te 
versmaden; daarvan de hoofdzaak maken leidt ech
ter tot pedagogische verwaarlozing van het terrein 
van de historische vorming van leerlingen. Weten 
hoe zaken historisch in elkaar steken en het daarom 
begrijpen van gebeurtenissen en ontwikkelingen is 
méér dan weten hoe men historisch onderzoek kan 
doen. Bovendien geldt voor vakken die synoptische 
kennis bevatten dat onderzoeksmethoden nooit toe
gepast kunnen worden zonder reeds aanwezig in
zicht in feiten en samenhangen: zonder deze kennis 
en dit inzicht kan niemand een zinnige historische 
onderzoeksvraag stellen. 

Op basis van wat we hier over de professie en 
haar ethiek hebben geschreven, valt - en daarmee 
nemen we afstand van modieuze partijpolitieke en 
ook in ruimere kring levende ideeën - ook iets te 
zeggen over de vraag naar de rol van ouders binnen 
de school. De verantwoordelijkheid voor de uitoe
fening van het onderwijsberoep betekent dat ouders 
wel de eersten kunnen zijn om rekenschap te vrágen 
over het onderwijs (aan docenten/de school) maar 
dat ze om diezelfde reden niet behoren tot hen die 
er rekenschap over af zouden moeten afleggen. 
Anders gezegd: zij hebben in het onderwijs geen 
wezenlijke taak. 

9. Binnenkort hopen we een bewerking 
van de onderzoeksresultaten het licht 
te laten zien onder de titel De overheid 
als bovenmeester. Onderzoekers: W.A.J. 
Meijer (RUG), H. Wagenaar (CITO), 
P. van der Ploeg en J.D. lmelman 
(beiden UU). 
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Corporatistische vervuiling van de politieke 
besluitvormins over het leerplan 

Ondertussen is in ons land gedurende de laatste vijf
tien jaren de behoefte aan enige mate van 'bepaling' 
van inhoud gegroeid. Dat moet te maken hebben 
methet wegvallen van de oude verzuilde structuren, 
waarin men elkaar op dit punt met rust liet. Wat ook 
kón, want er was vroeger au fond weinig verschil van 
mening over wat er geleerd moest worden. 

De manier waarop de overheid, die zich halver
wege de jaren '8 o voorzichtig is gaan interesseren 
voor iets als een nationaal leerplan, zich laat advise
ren en voorstellen laat ontwikkelen voor kern
doelen en examenprogramma's, is echter ondemo
cratisch en gemeten naar pedagogische maatstaven 
schadelijk. In publicaties van Karsten 10 en andere 
auteurs wordt in dit verband op een corporatistische 
cultuur gewezen. Corporatisme houdt regeren in 
met behulp van belangengroepsgewijs samenge
stelde organen waarin democratisch tegenspel ont
breekt. Het leidt tot dictatuur of tot behartiging van 
het belang van de machtigste groepen. (Ook het 
vaak geroemde poldermodel is corporatistisch, dus 
nauwelijks iets om over te juichen.) 

Hoe werkt dit corporatisme uit in pedagogische 
zaken? Bij gebrek aan traditie in het voeren van de
batten over pedagogische inhouden kiest men altijd 
de weg van raadpleging van zoveel mogelijk repre
sentanten van zoveel mogelijk belangengroepen. Op 
zoek naar een breed draagvlak vindt zelfs al tijdens 
elk proces dat moet leiden tot adviezen, beïnvloeding 
plaats door de om dat advies verzoekende opdracht
gever. Ik geef een klein voorbeeld, ontleend aan het 
eerder genoemde onderzoeksrapport: hoe kwamen 
de examenprogramma's vbo-mavo tot stand? De ge
schiedenis daarvan is in dit licht zo bizar dat ik daar 
bij stil moet staan. 

Een casus 
Het ministerie verleent in 199 s de s L o (Stichting 
Leerplan Ontwikkeling) de opdracht voor het ma
ken van de examenprogramma's binnen het voort
gezet onderwijs. Bij die opdracht sec blijft het niet: 

ze wordt ingekleed. Zonder aan te geven waarom 
zegt het departement direct al tegen de s L o dat aan 
alsemene vaardisheden, educaties en zogenaamdefacet
ten aandacht besteed moet worden. Nu zijn dat in 
pedagogisch opzicht discutabele zaken, maar de 
s LO, éigenlijk een bildunsstheoretische instelling pur 
sang, zwijgt in alle talen en accepteert slaafs de nogal 
pedagogisch-ingrijpende directieven van het minis
terie. Voorts zegt dat ministerie dat de ontwikkel
groepen (van de diverse vak-eisen) een evenredige 
vertegenwoordiging van mannen en vrouwen moe
ten kennen en dat ze docentenvakverenigingen en 
enkele uitdrukkelijk genoemde commissies moeten 
raadplegen. Tijdens het proces tot opstelling van de 
programma-voorstellen breekt het ministerie een 
aantal keren in. Aanvankelijk suggereerde de op
dracht dat de exameneisen een zekere chronologie 
zouden moeten kennen (en dus: dat ze een weer
spiegeling zouden moeten zijn van een soort van 
longitudinaal leerplan); later verandert het departe
ment dit en vraagt het om een logische verdeling van 
de leerstof. Omdat daarna blijkt dat de uitkomsten 
van de ontwikkelgroepen te veel óf vbo-achtig óf 
mavo-achtig gaan worden, stelt het departement 
een 'speciale commissie' in om 'richtingwijzers' te 
bedenken voor het opstellen van een' samenhangend 
exarnineringsconcept'. Weer later komt er een aan
vullende opdracht die volgensdes L o zo politiek ge
voelig is dat ze, roomser dan de paus, eerst een poli
tiek debat wenst over de wenselijkheid van de invoe
ring van enkele vakken. Zelfs het parlement wordt 
er nu dus bij betrokken. Inmiddels blijkt dat de com
municatie tussen al die groepen, instanties, politici 
en deskundige personen zo moeilijk is dat men een 
communicatiebureau gaat inschakelen om het over
leg af te stemmen. Bovendien moet dit bureau .. . 
'het draagvlak voor veranderingen' verkennen. Er 
zijn ten slotte enkele honderden mensen bij de op
stelling van het sLo-advies betrokken. 

Nog weer later discussieert het departement en 
de s L o over de wijze waarop onder andere de zoge
naamde educaties vermeld moeten worden. Er 
vindt overigens voortdurend.feed back van SLO naar 

10. Karsten, Sj. (1998). De teugels 
worden langer, maar niet losser. 
Over ontwikkelingen in het 
onderwijsbeleid. In: Becker, 
F., W. van Hennekeler, B. Tromp, 
M. van Zuijlen. Om de kwaliteit van het 
onderwijs. Amsterdam: Uitgeverij 
De Arbeiderspers / Wiardi Beekman 
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departement plaats om controversiële oplossingen 
te vermijden. Ook accepteertdes L o wel eens zon
der enige op- of aanmerking een in pedagogisch op
zicht discutabele departementale opvatting, bij
voorbeeld dat de examens aardrijkskunde, natuur I 
scheikunde, geschiedenis/ staatsinrichting, maat
schappijleer uit steeds wisselende onderwerpen 
moeten bestaan. Omdat jáárlijkse wisselingen van 
examenonderwerpen toch echt lastig te realiseren 
zijn, kiest men dan domweg voor een meerjarige 
roulatie van onderwerpen. Het 'uiteindelijke resul
taat berust op een niet te achterhalen proces van be
slissingen. Des L o inventariseert meningen, en kiest . 
deze en verwérpt gene zonder argumentatie. 

Uit deze en andere gevallen blijkt hoe ondoorzichtig 
de adviezen waarop de politiek ten slotte haar beslis
singen moet nemen tot stand komen . Ministerie en 
vaak ook parlement zijn allang op de een of andere 
manier betrokken geweest bij het advies waarover ze 
dan zelf politieke besluiten moeten nemen. Op
drachtgever en adviseur zijn deels dezelfde. Als ten 
slotte examenprogramma's of kerndoelen voor lig
gen, heeft vrijwel iedereen vuile handen maar speelt 
men tijdens het parlementaire debat de komedie van 
de onschuld. 

Andere Jactoren die het pedagogische gehalte van 
het leerplan negatiif beïnvloeden 

Niet alleen kerndoelen en examenprogramma's 
geven richting aan de inhoud van het leerplan, ook 
andere factoren zijn daarbij van belang. 

In de eerste plaats spelen uitgevers en hun leer
boek-auteurs een niet te onderschatten rol. Dat be
tekent dat commerciële belangen bij de .bepaling van 
de inhoud zowel als de vormgeving van lesmetho
den, leerboeken en ander materiaal hun invloed 
doen gelden. Die invloed hoeft niet parallel te lopen 
aan pedagogische belangen, zoals die waarover we 
het hadden bij de bespreking van de professionele 
deugden. Wat we daar niet signaleerden maar in pe
dagogisch opzicht wel degelijk een punt van zorg is, 
is het gemak waarmee men vooral in sommige zaak
vakken van onderwijzen in de zin van inleiden in ken-

''.Zie bijvoorbeeld lmelman, J.D, WJ. 
Meijer, P. van der Ploeg en R. Wissink 
(1986). Tussen leuren en leren. Kampen: 
Kok 
' 2. Zie voor kritiek op educaties: 
Meijer, WA.J. (•992). Alsemene 
pedaaoaiek en culturele diversiteit. 

nis en betekenissen vervalt tot iets dat op indoctrineren 

lijkt. Maatschappijleer, godsdienstonderwijs en 
geestelijke stromingen, maar ook aardrijkskunde en 
geschiedenis kunnen daarvan sporen vertonen.'' 
Soms zijn auteurs eenvoudigweg spreekbuis van po
litieke en godsdienstige denominaties, soms man
keert het hen aan kennistheoretisch inzicht, waar
door de behandeling van een onderwerp de grens 
tussen 'doen leren' en indoctrineren overschrijdt. 

Vergelijkbare problemen treffen we, in de 
tweede plaats, aan bij de zogenaamde educaties. 
Daaronder zijn brochure-achtige, actuele thema's 
bevattende, 'lesmethoden' te begrijpen die meestal 
gedragsveranderingen beogen (bijvoorbeeld op het 
terrein van gezond eten, milieu-bewustzijn, ontwik
kelingshulp enzovoort). Nog afgezien van het niet 
zelden nogal ideologisch-evocatieve karakter van 
educaties is, pedagogisch gesproken, gedragsveran
dering een dubieus doel (vergelijk noot 3). ' 2 Trou
wens, uit de boven gegeven toelichting bij de peda
gogische deugden is af te lezen dat, ten derde, ook bij 
'ontwikkelaars' van examenprogramma's niet 
steeds de juiste verhouding tussen leren, het opdoen 
van vaardigheden en de risico's van indoctrineren 
bekend is. 

Een laatste punt waaraan te illustreren is dat we 
in ons land met bildunas-tekorten leven zonder dat 
we ons dat voldoende bewust zijn, is de wijze 
waarop CITO-toetsen tot stand komen. De be
trouwbaarheid ervan is in het algemeen voldoende; 
over de validiteit ervan is echter heel wat meer aan 
te merken. Kort gezegd berust het opstellen van de 
toetsen op periodieke peilingen van wat er in het 
(basis)onderwijs gegeven wordt. En dat is iets an
ders als wat er gegeven zou móeten worden als men 
de pedagogische verantwoordelijkheid van de sa
menleving in het geding brengt. Die verantwoorde
lijkheid transcendeert toch de toevallige uitkomst 
van wat de waan van de dag aan steeds weer nieuwe 
methoden en educaties oplevert? 

De hier genoemde vier factoren spelen een rol bij 
het ontstaan van tekorten in de algemene vorming 
en illustreren de wankele, steeds weer aan toeval
lige gebeurtenissen (politieke en maatschappelijke 

Nijkerk: Intro (vooral p. '' 2 e.v.) en 
J.M. Praamsma (•997). Nieuwe 
wereldburaers. Aantasting van natuur en 
milieu als vraagstuk van algemene 
vorming (dissertatie). Utrecht: Faculteit 
Sociale Wetenschappen Universiteit 
Utrecht 
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trends) onderhevige beslissingen van hoog tot laag 
binnen de professie over inhouden van het Neder
landse leerplan. Een geïnstitutionaliseerde cultuur
pedagogische discussie zou uitkomst kunnen bren
gen. Ze zou ook de corporatistische werkwijze die 
vandaag de dag tot besluiten over examenprogram
ma's en kerndoelen leidt, waaraan we eerder aan
dacht besteedden, kunnen vervangen door een 
democratische procedure. 

De moaelijke rol van een cultuur
pedaaoaische discussie 

De vormingspraktijk heeft temidden van andere 
maatschappelijke praktijkgebieden een opvallende 
positie. Ze kent, mét velden als de medische zorg, 
orde en recht, kunst en godsdienst, een zekere mate 
van autonomie. Vorming verschilt echter van alle an
dere maatschappelijke gebieden omdat wat in de 
vorming geleerd wordt op al die gebieden (inclusief 
van de vorming zelf) betrekking heeft. Dit bijzon
dere karakter van algemene vorming vraagt om een 
bijzondere samenstelling van een forum van deskun
digen als men het leerplan dat aan de basis van de 
vorming ligt ter discussie stelt, wil aanpassen, wil 
verbeteren. Dit forum moet pedagogische en psy
chologische maar ook maatschappelijke en culturele 
expertise herbergen. Het zou zich periodiek (om de 
vijf jaar?) over zaken als kerndoelen en examenpro
gramma's kunnen buigen. 

Globaal gezegd: het gaat om kindkenners, cul
tuurkenners en pedagogen, zij die de loaica van ken
nis en leerstof in verband kunnen brengen met de 
psycholoaica van het lerende kind. Het debat binnen 
dit forum beweegt zich op vier argumentatieve 
niveaus. Deze betreffen: 

- de aard van de kennis 
- vragen of en waarin leerstofbelangrijk is voor 
het verkrijgen van inzicht in maatschappelijke 
praktijkvelden 

- de verhouding tussen de leerstof en het ken
nisgebied waaraan het ontleend is 
- de vraag wat kinderen op enig moment aan
kunnen en wat hun persoonlijke vorming dient. 
Een aldus gevoerde discussie staat er garant voor 

dat ingebrachte argumenten en redeneringen her
zien kunnen worden. Daardoor is er sprake van een 
kwalitatieve ontwikkeling: door deelnemers aan de 
cultuurpedagogische discussie kunnen aanvankelijk 
ingenomen standpunten herzien worden in het licht 
van argumenten vanuit andere perspectieven. IJ 

De uitkomsten van een cultuurpedagogische dis
cussie contrasteren nogal met het warrige begrip dat 
het ministerie en de SLO plegen te krijgen. HU.n 
techniek om inzicht te krijgen in 'wat het leren 
waard is' is namelijk steeds weer: enquêteren en in
terviewen. De zo verkregen gegevens contrasteren 
onderling eigenlijk altijd: iedere deskundige vindt in 
zijn eentje namelijk iets; heroverweging dank zij wat 
andere deskundigen zouden kunnen inbrengen 
vindt niet plaats. De obligate conclusies luiden dan 
natuurlijk steeds: de deskundigen zijn het niet met 
elkaar eens - en zo scheppen s L o en ministerie, 
naast de boven beschreven duistere adviesproce
dure, ook op deze manier ruimte voor ondoorzich
tige besluitvormingen. Een geïnstitutionaliseerde 
cultuurpedagogische discussie, waarvan de uit
komsten vergezeld gaan van een verslag van de dis
cussies, kan onder andere adviezen over kerndoelen 
en examenprogramma's produceren die tot op het 
bot van de onderliggende argumentatie te analyse
ren zijn. Politieke besluitvorming op basis van een 
dergelijke discussie wint daardoor aan doorzichtig
heid. 

Met dit beknopte pleidooi voor een pedagogisch 
verantwoorde en politiek zuivere adviesprocedure 
beëindig ik dit artikel. Ik blijf zitten met de vraag of 
binnen de PvdA-visie op een te winnen wereld de 
school wel goed af is. 

IJ. Onder auspiciën van het CITO 
(Centraal Instituut voor Toets
ontwikkeling) gevoerde cultuur
pedagogische discussies vertonen 
inderdaad die kwalitatieve verrijking. 
De eerste, op basis van dergeüjke 
discussies ontwikkelde (deel)leer
plannen op het gebied van de zaak
vakken/ wereldoriëntatie zullen 

binnenkort verkrijgbaar zijn bij het 
CITO. In School (24)7 (I996) is een 
special over dit onderwerp opgenomen 
(pp. 2J·s6), met als thema's: wat moet 
er echt geleerd worden, het valse spoor 
dat het (toenmalige) kennisdebat trok, 
wat te leren bij wereldoriëntatie, 

Indrukwekkend is de dissertatie van 
Piet van der Ploeg ( I99S), waarvan 
de titels de problematiek van hele 
studie weergeven: Opvoedin9 en 
politiek in de overleo-democratie. 
Democratische verdelin9 en normerin9 van 
pedaoooische autoriteit. Het is in Nijkerk 
bij Intro uitgegeve~. hoe verhouden wereldoriëntatie en 

algemene vorming zich tot elkaar. 
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