
Wetenschapstheoretische Grondslagen van de Pedagogiek 
 

Les Naam Beschrijving 
Inleiding: over feiten, 
verklaringen, concepten, 
theorieën, verklaringen 
en duidingen in de 
pedagogiek 

Hannah Arendt Joodse filosoof 
Eichmann-proces: ging naar Jerusalem om verslag uit te brengen (obv. getuigenissen) 

- Misdaad tegen de mensheid 
- Theorie = Banaliteit van het kwaad 
- Discussie verantwoordelijkheid van de daden van de mens 
- Niemand heeft recht te gehoorzamen à kritische activiteit 

Relevantie vandaag: theorie van de logica 
1) Totalitaite elementen aanwezig in niet-totalitaire regimes 
2) Nood aan pluralisme 
3) Macht van (elke) ideologie 
4) Banaliteit van het kwaad 

 Freire Is de wereld er als er geen mensen zijn deze te benoemen? 
VS facts en figures (bijvoorbeeld PISA – vergelijking, één land is het beste, …) 
à eindeloos, maatschappelijk debat ‘wat is kennis, wetenschap’ (epistemologische vraag) 

 Wolfgang 
Brezinka 

Gaat uit van positivistische wetenschap à kennis is normatief en geladen 
- Geen theorievrije pedagogiek 
- Hierdoor kan het doel niet bereikt worden 
- Pedagogiek blijft enige over à pedagogiek wordt begrensd en aan de kant geschoven door te sterk mee te gaan 

in de dominante wetenschap à pedagogiek benaderd als middel-doel à herleidt tot causaliteit à gevaar = 
dogmatiek 

 Thomas van 
Aquino 

Realistische kennisleer 
Onderscheid wereldse en geestelijke macht (wij kennen dit onderscheid niet) à geloof in kracht van de menselijke rede 
(mens heeft kracht om zelf na te denken en te beslissen) 

  



Wetenschapsfilosofie van 
de sociale 
wetenschappen 

Weber Aanhanger individualisme 
- Focus op menselijke handelingen (terug naar essentie) 
- Sociale structuren zijn theoretische constructie 

 Durkheim Aanganger holisme (‘het sociale’) 
- Focus op sociale structuren/sociale systemen 
- Sociale feiten zijn extern aan het individu maar beperken het individu wel 
- Sociale feiten = wetten, normen, … 

 Dilthey Onderscheid tussen: 
- Harde lijn (ërklaren) 

• Op zoek naar algemene wetmatigheden die objectief controleerbaar zijn 
• Causaal-nomologisch verklaren 
• Hempel 
• Individu  

- Zachte lijn (verstehen) 
• Op zoek naar betekenissen 
• Hermeneutisch-interpretatief verklaren 
• Taylor 
• Holisme  

 Hempel Deductief-nomologisch model 
- Deductief argument 
- Logische deductie: explanadum à explans (= 2 elementen wetenschappelijke verklaring) 
- Geen verschil tussen verklaren en voorspellen, wel tijdsgerelateerd verschil 

• Ex post factum 
• Ex ante factum 

- Causale verklaring is deductief-nomologisch maar een deductief-nomologische verklaring is niet causaal 
Methodologisch monisme 

- Eenheid van alle wetenschappen 
- Kwantitatieve analyse is een decutie van kwalitatief onderzoek 
- Voorbeelden: elleptisch, partieel en verklaringsschetsen 

  



 Taylor  Hermeneutisch-interpretatief model 
- Geesteswetenschappen hebben hermeneutische inslag (Dilthey) 
- Hermeneutiek = schrifverklaring, tekstkritiek, … 
- Hermeneutisch-interpretatieve verklaring = trying to make a sense of (betekenis onthullen) 

1) Betekenis van het subject 
2) Coherente, expliciete betekenis 
3) Betekenis en betekenaar 
4) Betekenis in relatie met andere betekenissen 

Hermeneutische cirkel 
- = soort netwerk, cirkel van betekenissen die ervoor zorgen dat een betekenis, een betekenis heeft 
- Interpreteren 
- Interpretatie vereis een geheel (en omgekeerd) à deel-geheel-relatie 
- Betekenis = (inter)subjectief 

Hermeneutische problemen 
- Externe verificatie: interpretatie kan niet door externe feiten (alternatief in andere interpretaties) 
- Objectieve falsificatie: interpretatie kan niet door objectieve bewijsgronden (alternatief in diepte van 

interpretatief) 
- Hermeneutische-interpretatieve verklaring is subjectief en internalistisch 

Probleem van heterogeniteit 
- Handeling wordt vertaald in een tekst 
- 1) zelfinterpretatie 
- 2) interpretatie van de interpretatie 
- 3) ex post factum voorspelling 

  



Over het verband tussen 
de moderne wijsbegeerte 
en wetenschappelijke 
pedagogiek 

Descartes RATIONALISME (weg naar kennis via rede) 
- Belang van de juiste methode 

• ‘ware’ methode 
• Vorm van emancipatie: als je het zelf zoekt, ben je onafhankelijk van anderen 
• < wiskunde: mathesis universalis  

è Constructieve werkwijze: axioma’s (ene zekerheid volgt uit de andere) 
è Analytische methode: wiskunde bestaat uit methodologische regels (pedagogiek opdelen in 

onderverdelingen) 
è OP ZOEK NAAR EVIDENT EN ONBETWIJFELBAAR UITGANGSPUNT 

• Door generalisatie van ervaringen uit eigen leven 
1) Inzichten eerdere filosofen (dwalingen) 
2) Zintuigen 

a) Argument van illusie 
b) Argument van droom 

3) Denken 
a) Voorwerp van het denken: malin genie kan denken overnemen 
b) Activiteit van het denken: ik denk, dus ik ben 

• Ik = ontlichaamd bewustzijn (scheiding denken en lichaam (cartesiaanse 
opvatting) à psychofysische dualiteit) 

• Systematische heropbouw 
1. Zekerheid van wiskunde: malin genie 
2. Zekerheid van buitenwereld: droom 
3. Zekerheid van zintuigen: illusie 

• Volgorde: 
1. Twijfel 
2. Bewustzijn 
3. God  
4. Buitenwereld 

• Vandaag: het waarneembare is zekerder dan het denken à Descartes: fout 
want wat we denken is ondubbelzinnig zekerder dan het waarneembare 

 
 
 
 
 
 



Betekenis Descartes vandaag: 
- Wending naar subject: object van studie wordt het subject (het ik) 
- Autonoom denken wordt mogelijk gemaakt door actieve en construerende rol  
- Scheiding 

• Empirisch-analytische onderzoeksmethode: subjectiviteit van de onderzoeker moet onder controle 
gehouden worden (veralgemeenbaarheid van kennis) 

• Interpretatieve onderzoeksmethode: subjectiviteit van de onderzoeker is nodig om objectiviteit te 
bekomen (via taal, opvattingen, … toegang tot de werkelijkheid) 

 Locke 
Hume 

EMPIRISME (weg naar kennis via zintuigen) 
- LOCKE: 

• Tabula rasa: ervaringen 
• Bundle theory: ervaring is bundel van kwaliteiten (kennis is kennisleer) 
• Nooit absolute zekerheid: gradaties van waarschijnlijkheid 

- HUME 
• Radicaliseert ideëen Locke  
• Radicaal empirisme 

Humes scepticisme en causaliteit 
- Causaliteit = centraal in (dominante) wetenschap à geen zekerheid: ontbreken van fundament van causale 

relatie = kennis degradeert tot waarschijnlijkheid 
- Empirisme: na elkaar zien, niet ten gevolge van elkaar à causaliteit bestaat niet! 

• = probleem van inductie: uit x-aantal regels komt er geen algemene wet à moderate scepticisme 
Betekenis Hume: Popper  

- Zie onder 
 Popper Karl Famsofactionisme – kritisch rationalisme 

- Akkoord met deductie maar er is wel wetenschappelijke kennis 
- Wetenschap = gaat niet akkoord; pseudowetenschap bevestigd (psychoanalyse is een voorbeeld van 

pseudowetenschap) 
- Verificatieeis vervangen door falsificeerbaareis: onderzoek moet vatbaar zijn voor weerlegging (proof them 

wrong: zoeken naar waarom een theorie niet zou kloppen) 

  



 Kant IDEALISME (weg naar kennis via rede én zintuigen) 
- Beïnvloedt door Rousseau 
- Enige van de pioniers die zich bezig hield met opvoeding en hierdoor rechtstreekse invloed had op de pedagogiek 
- Scheppen moraliteit: wil van het kind moet eerst gebroken worden om erna te kunnen opvoeden 

Über pedagogiek (idee over opvoeding en pedagogiek) 
- Mens worden via opvoeding (vervolmaking is doel van de opvoeding) 
- Durven weten (emancipatie à mondig worden) 
- Vrijheid krijgen 
- Opvoeder is plaatsvervangend tot wanneer ze op zelfde niveau bevinden 
- Ideaalbeeld = logisch en rationeel redeneringsproces  
- Opvoeding: 4 pijlers 

• Ethiek 
• politiek 
• Geschiedenis 
• Antropologie  

- Opvoeding: kunst, kunde à mechanisch en oordeelkundig 
- Opvoedingswetenschap = systeem met verschillende zekerheden berust op a priori principes (er hoeft niets 

plaats te vinden voordat men iets kan stellen) 
- Bereiken opvoedingsdoel: lichamelijke (mens als natuurwezen) en morele/ethische (mondig worden, vrijheid) 

opvoeding 
Ethiek (inhoud van de pedagogiek) 

- Opvoeding: goede bij kinderen ontwikkelen 
- Normbesef ontwikkelen 
- Ethische opvoeding 
- Mens = doel op zich (niet enkel middel) 
- Autonomie 
- Universaleringsdenken  

Epistemologie (pedagogiek als wetenschapsdiscipline) 
- Oordeelkundige combinatie tussen denken en ervaring 
- Tussen werkelijkheid en kennis: filter = het denken 
- Subject centraal (copernicaanse revolutie) 

  



Geestesweten-
schappelijke pedagogiek  

Litt Theodor Gebaseerd op Sleiermacher 
Verwevenheid theorie en praktijk 

- In opvoeding en onderwijs 
Sein en sollen; zijn en behoren 

- Opvoeding is wat het is en is hetzelfde dan het behoort te zijn 
Opvoedingswerkelijkheid = zinvol (eigen betekenis, praktijk en doelgerichtheid) à pedagogiek moet betekenis van 
opvoedingswerkelijkheid begrijpen (taal aan praktijk geven) 
Zin en waarde pedagogiek niet ontleend aan iets buitenpedagogisch 

 Sleiermacher 
Friedrich 

Parallel theologie en pedagogiek: 
- Theologie: betekenis zoeken in bijbelteksten 
- Pedagogiek: betekenis zoeken in opvoedingswerkelijkheid 

 Lighthart BEHOORT TOT GEESTESWETENSCHAPPELIJKE PEDAGOGIEK 
- Verwevenheid praktijk en theorie  
- Proces van resubjectivering 
- Pedagogische relatie op microniveau (opheffing) 
- Opvoeden is zacht en lief à zachte pedagogiek 
- Vrijheid van het kind 
- Invloed van God en christelijke leer 
- Kinderwil 
- Opvoeding is kunst uit liefde voor het kind 
- Hartepedagogiek: fouten erkennen, persoonlijkheid opvoeder, dialoog, … 

Kritische pedagogiek K. Marx Das Kapital 
Vals bewustzijn bij de burger en vervreemding van menselijke natuur 
Doel = bevrijding arbeidersklasse  
Waarde van het individu 

 Henri Giroux Disneyfication 
Postmodernisme  Biesta Tijd voor pedagogiek: 

- Pedagogiek is in een marge geraakt 
- Pedagogische vragen worden wel beantwoord, maar door andere disciplines (ontwikkelingspsychologie werd 

bijvoorbeeld dominant) 
- Pedagogische vragen zijn onuitroeibaar 
- Pedagogiek nood aan eigen benadering en bezig houden met essentie (existentiële vragen) 
- Anders: menselijke dimensie verwijnt 

Betrokken handelingswetenschap 
Wat op het spel staat: volwassen in de wereld willen zijn 
Het curriculum op zijn kop: subjectiverend onderwijs 



 Lyotard 
 

Ongeloof in grote, allesomvattende en dominante verhalen 
Geen geloof in vooruitgangsdenken en waarheid 
Taal bepaald het leven: denken met de taal, in de taal, door de taal 

 Nietzsche God is dood (kritiek op modernisme) 
- Kennis is moraal van de mens 
- Kennis is niet objectief maar sociaal-historisch gevormd 

Nihilisme 
- Wel in grote verhalen geloven 
- Door te gevolven in iets anders, sta je los van de wereld en eigen moraal 

 Lacan Kritiek vanuit postmodernisme op moderne mensbeeld 
Er is geen zelfbewuste ik à onbewust verlangen als drijfveer van de mens (uit zich via taal en cummunicatie) 

 Foucoult Kritiek vanuit postmodernisme op moderne mensbeeld 
Relatie tussen kennis en macht: deze zijn verbonden met elkaar 

 Rorty Ironicus: mens heeft mogelijkheid om te twijfelen en om interesse te hebben voor alternatieve mogelijkheden 
Fenomenologie Levering B.  

 



Wetenschapstheoretische Grondslagen van de Pedagogiek 
 
Dit zijn schema’s die niet in het namen-schema staan. 
 
Kenmerken wetenschap (dominante stroming): hieraan moet wetenschap voldoen 
 

Demacratie Er is naast wetenschappelijke kennis geen andere 
kennis. Er is een strikte scheiding. 

Epistemische deugden Er zijn enkele criteria die men vooropstelt waaraan 
kennis moet voldoen. Er is dus één standaard. 

Wetmatigheden, oorzaak en kans Alles heeft een causale structuur door oorzaak-
gevolg. Hierdoor vormt alles één geheel. De wereld 
heeft een unieke structuur. 

Essentie Door oorzaak-gevolg is er één juiste classificatie. 
Natuaralisme Alles volgt één geheeklen daarbuiten is er 

striktgenomen niks. 
Voorspelbaarheid en betrouwbaarheid Door bovenstaande criteria heeft de mens 

beheersbaarheid over alles. 
 
Onderzoeksobject: het individu of het sociale? 
 

Individualisme Holisme (het ‘sociale’) 
Weber Durkheim 
Focus op indiviudele en menselijke handelingen en 
interacties 

Sociale feiten zijn extern aan het individu maar 
beperken het individu 

Sociale systemen zijn technische constructies van de 
menselijke handelingen en interacties 

Sociale feiten = wetten, normen, waarden, regels, 
rollen, …  

 
Dilthey: 2 manieren om iets te zeggen over het onderzoek 
 

HARDE LIJN  ZACHTE LIJN 
ËRKLAREN VERSTEHEN 
Hempel Taylor 
Causaal-nomologisch verklaren Hermeneutisch-interpretatief verklaren 
Op zoek naar algemene wetmatigheden die objectief 
waarneembaar zijn 

Op zoek naar betekenissen 

Standaardvisie (dominant) – kwantitatief  Verstaan en begrijpen 
Voorbeeld: kritische pedagogiek, empirisch-
analytische pedagogiek 

Voorbeeld: geesteswetenschappen 

 
  



Kort, schematisch overizcht rationalisme, empirisme en idealisme 
 

Rationalisme Empirisme Idealisme 
Dascrartes Locke Hume Kant 
Weg naar kennis via rede Weg naar kennis via 

zintuigen 
Weg naar kennis via 
zintuigen 

Weg naar kennis via 
zintuigen en rede 

Belang van de juiste 
methode: 

- Ware methode 
- Emancipatie 
- Mathesis 

universalis 
(constructieve 
werkwijze en 
analytische 
methode) 

- Op zoek naar 
evident en 
onbetwijfelbaar 
uitgangspunt 

Tabula rasa 
Bundle theorie (ervaring 
= bundel van 
kwaliteiten) 
Nooit absolute 
zekerheid 
Gradaties van 
waarschijnlijkheid 
 

Radicaliseert idee van 
Locke 
= radicaal empirisme 

Kant beïnvloed door 
Rousseau 
Als enige van de 3 
rechtstreeks invloed op 
de pedagogiek (was als 
enige bezig met 
opvoeding) 
Scheppen van 
moraliteit: eerst de wil 
van het kind breken, en 
daarna pas opvoeden 

Op zoek naar uitgangspunt 
- Eerdere inzichten 

(dwalingen) 
- Zintuigen (illusie 

en droom) 
- Denken 

(voorwerp en 
ACTIVITEIT) 

Humes scepticisme en causaliteit 
- Causaliteit staat centraal 
- Ontbreken van fundament = graderen 

naar louter waarschijnlijkheid 
- We zien na elkaar; en niet ten gevolge van 

elkaar 
- Causaliteit bestaat niet 
- Probleem van inductie: uit x-aantal regels 

volgt geen algemene wet 
- = moderate scepticisme 

Kant’s: 
- Über 

pedagogiek 
- Ethiek 
- Epistemologie  

Activiteit van het denken 
- Ik is ontlichaams 

bewustzijn 
(cartesiaanse 
filosofie en 
psychofysische 
dualiteit) 

- Systematische 
heropbouw 

- Volgorde 
heropbouw 

 

  



Descartes vandaag 
- Wending naar 

subject: wubject is 
studieobject 

- Autonoom 
denken 
gerealiseerd door 
construerende en 
actieve rol van de 
kennisverwerving 
(ervaring 
overdenken) 

- Scheiding van  
1. Empirisch-

analytisch: 
subjectiviteit 
van 
onderzoeker 
onder 
controle 
houden 

2. Interpretatief: 
objectiviteit is 
enkel 
mogelijk via 
subjectiviteit 
van de 
onderzoeker 
(via taal 
toegang tot 
werkelijkheid) 

Empirisme vandaag 
- Popper: famsofocationisme  
- Akkoord met inductie 
- Maar er bestaat wel wetenschappelijke 

kennis 
- Onderscheid wetenschap (spreekt tegen) 

en pseudowetenschap (bevestigt – 
psychoanalyse- 

- Vervangt verificatieeis door 
falsificieerbaareis (onderzoek moet 
vatbaar zijn voor weerlegging) 

- Proof them wrong: zoeken naar waarom 
iets zou fout zijn 

Kant vandaag 
- Scheiding 

tussen 
feitelijke en 
conceptuele 

- Ervaring is 
theoriegeladen 

- Kennis is een 
sociaal product 

 
  



Stellingen symbolisch interactionisme (Heefer) 
 

Absolute waarheid 
bestaat niet, ook niet 
in de wetenschap en 
wiskunde. 

Wiskunde is, net 
zoals het schrift, een 
cultureel product. 

De moderne wiskunde is 
ontstaan in een specifieke 
sociaal-economische context 
(het mercantilisme) 

Wiskundige symbolen zijn 
niet zomaar abstracte 
entiteiten maar 
functioneren binnen ons 
begrip van de perceptie 
van ruimte en beweging 

Waarheid = 
contextueel 

- Afhankelijk 
van 
wereldbeeld 

- Afhankelijk 
van relatie 
met andere 
kennis en 
theorieën 

Wiskunde niet 
ontstaan vanuit 
astronomie of voor 
interesse van de 
mens 
 

Basis mercantilisme: 
1. Objectieve 

kwantificatie van 
waarde 

2. Reciprocititeit van 
waarde en geld 
(uitwisselbaarheid, 
transfereerbaarheid 
en 
distrueerbaarheid 
mogelijk) 

3. Symbolische functie 
van geld 

Wiskundige symbolen 
hebben dezelfde functie 
van internalisatie en 
externalisatie als fysieke 
hulpmiddelen. 

Wetenschap à vatbaar 
voor weerlegging  

- Meeste 
theorieën nu 
zijn een 
herziening 

Ontstaan als 
ondersteuning voor 
bureaucratie 

 Hulpmiddelen: 
- Materiële: pen, 

papier, 
rekenmachine, … 

- Mentale: 
internationalisatie 
van aangeleerde 
fysieke operaties 

Proces van 
transparantie, 
verificatie en 
falsificatie  

- POPPER! 

Mesopotamië: 
ontwikkeling schrijft 
was nauw verwant 
met ontwikkeling 
wiskunde 

  

 
  



Tijd voor pedagogiek (Gert Biesta) 
 

• Pedagogiek in de marge geraakt à pedagogische vragen zijn onuitroeibaar (ze werden beantwoord 
uit andere domeinen) 

o Ontwikkelingspsychologie werd bijvoorbeeld dominant 
o Tijd voor pedagogiek: pedagogiek moet zich bezig houden met essentiële vragen en de 

vragen durven te stellen 
§ Pedagogiek heeft nood aan eigen benadering 

o Anders: menselijke dimensie zal verdwijnen 
 

Pedagogiek is een betrokken handelingswetenschap 
- Pedagogiek is handelingswetenschap (betrokken op opvoeding en onderwijs): ondersteunen en 

verbeteren van menselijk handelen 
- Centraal: handelen van de opvoeder en handelings-kennis 
- Zwakke relatie tussen handelen en gevolgen (2 redenen) 

• Onderwijs en opvoeding zijn communicatieve processen (interpretatie en betekenis) à 
open proces waar misverstand mogelijk is 

• Kind benaderen als object en subject (eigenstandigheid van het kind) 
- Handelen = veranderlijk proces (doel ligt op voorhand niet vast) 
- Veranderlijke: vraagt oordeel over de mate van de relevantie van het verleden op het nu 

• Artistoteles maakt onderscheid tussen 
Þ Techne: kennis = praktische kennis (vakmanschap) 
Þ Pronesis: kennis = praktische wijsheid 

Wat er op het spel staat: volwassen in de wereld willen zijn 
- Focus op eigenstandigheid van het individu (pedagogische paragraaf: bestaan als subject) 
- Pedagogiek wordt hier geplaatst binnen personalisme 
- Persoonsvorming: vorming tot persoon willen zijn (Bildung) (misverstand: vorming van persoon tot 

ideaal) 
• We moeten ervoor zorgen dat het kind volwassen wil zijn 
• Subjectivering: eigen handelen vorm geven als subject om zo volwassen-subject te 

worden 
• Hoe? Kind in relatie brengen met vrijheid, te ontdekken, eigen kracht te leren kennen, … 

(vrijheid is dus niet gelijk aan doen wat je wil doen) 
- Socialisatie en kwalificatie krijgen hun humane betekenis wanneer ze verbonden zijn met 

subjectificatie 
• Socialisatie = ontmoeting met wereld 
• Kwalificatie: vereist toerusting  

- Persoon zijn = 
• Gave: initiatief nemen is niet aangeboren, we moeten het bij onszelf aantreffen 
• Opgave: we moeten ons op verschillende momenten anders kunnen gedragen 

- Volwassen-zijn = proberen uithouden in het midden tussen zelf- en wereldvernietiging 
• Midden = pedagogische ruimte  

Subjectiverend onderwijs: het curriculum op zijn kop 
- Subjectiverend onderwijs = vertragend onderwijs 

• Houdt zich bezig met pedagogische ruimte 
• Reality check is nodig om te werken aan het omvormen van onbegrensde vrijheid tot 

volwassen vrijheid à pedagogisch paragraaf moet deze reality check mogelijk maken 
- Democratie: omvormen van particuliere verlangens naar collectieve verlangens 

• Dit vraagt om volwassenheid (en geeft vrijheid) 
• = band tussen pedagogische paragraaf en democratie 

 
  



Modernisme en postmodernisme 
 

Modernisme Postmodernisme  
Logisch denken Geen eenduidige benadering 

- Ex negativo: we kunnen zeggen wat 
postmodernisme niet is 

Rationaliteit Mens = product van sociaal systeem 
Rousseau, Hobbes, Locke Rorty 
Keuzevrijheid Oneinig veel betekenismogelijkheden 
Zuivere waarneming Structurele twijfel 
Maakbaarheidsoptimisme Moreel engagement 
Vooruitgangsgeloof  

 
Bas Levering: overzicht van alle stellingen 
 

Kwalitatieve 
analyse 
5 

Wat houdt F in? 
5 

Wat beoogt F? 
8 

F? 
4 

Lichamelijkheid is 
meest 
fundamentele? 
4 

Kwestie van 
menselijke 
ontwikkeling 

F zet 
kennistheorie op 
zijn kop 

Wat mensen als 
werkelijk ervaren 
in de leefwereld 

Intelligibiliteitsmoment 
is intentioneel 

Lichaam is object 
en subject 
 

Relatie tussen 
denken en 
handelen 

Er zit geen 
werkelijkheid 
achter de 
werkelijkheid 

F strijdt tegen de 
natuurlijke 
instelling 

Betekenis onthullen en 
geven 

Ik is een lichaam, 
dus ik ben een 
deel van de 
wereld 

Relatie tussen 
normen en feiten 

De werkelijkheid 
is wat mensen als 
werkelijk ervaren 

Betekenis van F is 
de logica van de 
fenomenen 

Taal is belangrijk maar 
in zekere zin secundair 

Visualiteit en 
visibiliteit 

Verhouding van 
normale en 
abnormale 

 Geen subject en 
object, maar ik en 
wereld 

Lichamelijkheid is 
funfamenteel 

 

Verschil tussen 
pedagogische en 
wetenschappelijke 
waarheid 

 Bewustzijn is 
transcendentaal 

 We zien het 
innerlijk als gelaar 

  Bewustzijn is 
bewustzijn van de 
wereld 

  

  Lichaam en ik 
vormen een 
eenheid in 
onderverdeling 

  

  Onmogelijk om ik 
zonder lichaam te 
hebben 

  

 



Driestromenlandschap 
 

EMPIRISCH-ANALYTISCH 
CAUSAAL-NOMOLOGISCH 

GEESTESWETENSCHAPPELIJK 
HERMENEUTISCH 

KRITISCH 
EMANCIPATORISCH 

 Doel = mondig worden van het kind 
MAAR: weg ernaar toe is ANDERS 

Kritiek op GWS: 
- Geesteswetenschap is 

onwetenschap à gaan 
niet op zoek naar 
algemene 
wetmatigheden 

- Ze zijn te speculatief en 
specifiek 

 Kritiek op GWS 
- Macroniveau 
- Emancipatie  

Ërklaren (harde lijn) 
- Hempel 
- Op zoek naar algemene 

wetmatigheden die 
objectief controleerbaar 
zijn 

- Individualisme 
- Causaal-nomologisch 

verklaren 
- Standaardvisie 

(dominante stroming) 

Verstehen (zachte lijn) 
- Taylor 
- Op zoek naar 

betekenissen  
- Holisme  
- Hermeneutisch-

interpretatief verklaren 
 
 
 
 
 

Behoort tot harde lijn  
 
 
 

 Microniveau: pedagogische relatie  
- Bijzondere relatie: 

ophefbaar 
- Doel = mondig worden 
- Relatie tussen 

volwassene en kind 
- Dubbele oriëntatie 

tussen werkelijkheid 
(verleden en heden) en 
ideaal (toekomst) = 
spanningsveld 

- Opvoeder = bemiddelaar 
tussen kind en cultuur  

- Kind moet zelf tot 
verstaan van cultuur 
komen 

Macroniveau: communicatie en 
socialisatie 

- Begrippen ‘pedagogische 
relatie’ ‘pedagogische 
autonomie’, … komen 
onder vuur te staan 

 Bildung: opvoedeling moet aan de 
slag gaan met het aangeleerde 
(van de opvoeder) 

Emancipatie  

 Verwevenheid theorie en praktijk 
Verwevenheid cultuur en 
opvoeding 
Verwevenheid theorie en 
geschiedenis 

Frankfurter Shule à bekritiseren 
massacultuur (bijvoorbeeld 
popmuziek: individu kan het 
passief opnemen omdat het 
inhoudsloos is) 

  



 Theodor Litt 
- Verwevenheid theorie en 

praktijk 
- Sein en sollen; zijn en 

behoren 
- Opvoedingswerkelijkheid 

is zinvol 
Sleichmacher Friederich 

- Parallel theologie en 
opvoeding 

1937: artikel (kritische pedagogiek 
is gebaseerd op kritische theorie) 

 Eerst praktijk, dan theorie 
- Theorie VAN de praktijk: 

theorie expliceert, 
verheldert en onderzoekt 

- Theorie is steun voor 
praktijk 

- Theorie is spiegel om 
praktijk te bgrijpen 

- Geen kloof tussen 
theorie en praktijk 

Kritische theorie 
- Theorie is DEEL van de 

praktijk 
- Zuivere wetenschap 

bestaat niet: men moet 
een positie durven 
innemen 

- Empirie = belangrijk, niet 
absoluut  

- Historische werkelijkheid 
= resultaat van menselijke 
praxis 

 
 GEEN algemeen geldende wetten Motieven kritische pedagogiek 

- Tegenstroming tegen de 
gevestigde orde 

Kritiek op: 
- Gevestigde maatschappij 

(ongelijkheid en 
machtsverschil) 

- Gevestigde pedagogiek 
(geesteswetenschappen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proces van verstaan  
1. Subjectieve geest 
2. Objectieve geest 
3. Objectivering  
4. Resubjectivering  

= never ending story + herhaalt 
zich wanneer er zich een praktisch 
probleem voordoet 

Kritische pedagogiek 
- Opheffing van 

maatschappelijke 
onderdrukken en 
systematische 
communicatiestoornissen 

- Nood aan ideologiekritiek 
via dialoog à vals 
bewustzijn doorbreken 

- Ideaal = mondige en 
verlichte burger die lot 
zelf in handen neemt 
(emancipatie) 

- Doel = mens emanciperen 
over de toekomst 

  



 JAN LIGTHART 
- Pedagogische relatie 

• Opvoeder: 
zacht en lief zijn 

• Zachte 
pedagogiek 

• Verbondenheid 
en gevoeligheid 

• Stelt 
machtspositie 
binnen relatie 
in vraag 

- Verwevenheid theorie en 
praktijk 

- Verwevenheid cultuur en 
opvoeding (consequent 
zijn als opvoeder) 

- Eigenheid van het kind: 
niet zoeken naar 
algemene 
wetmatigheden  

- Opvoeden is kunst uit 
liefde voor het kind (Kant 
zei dit ook) 

- HARTEPEDAGOGIEK: 
• Persoonlijkheid 

van de 
opvoeder is 
doorslaggevend 

• Opvoeder 
voedt zichzelf 
op 

• Leren en 
erkennen van 
eigen fouten  

• Uitgaan van 
pedagogisch, 
aangeboren 
instinct 

• Opvoeder heeft 
intuïtie nodig 

• In dialoog gaan 
met het kind 
(zelfreflectie) 

 

  



EMPIRISCH-ANALYTISCH FENOMENOLOGIE  
Leefwereldbenadering  

MAATSCHAPPIJ KRITISCH DENKEN 
 

LEVERING 
- Gedrag is het gevolg of 

in samenhang met 
externe factoren 

Kenmerken: 
- Belonen is belangrijker 

dan straffen 
(behaviorisme) 

- Stroming denkt niet na 
over pedagogische 
doelen 

- Gaat uit van algemene 
wetmatigheden om zo 
het gedrag te beheersen 

- Nadruk op manier van 
kennisverwerving 

LEVERING 
- Het gaat hier om 

betekenissen 
- Kennis is 

contextafhankelijk 
(bijvoorbeeld: begrafenis 
kan men nu al zelf 
invullen, vele rituelen 
gaan verloren – Lyotard) 

LEVERING 
- Vervreemding: mens is 

vervreemd in terman van 
de maatschappelijke 
ontwikkeling 

- De mens wordt bepaald 
door de maatschappij 

- Voorbeeld: 
consumptiemaatschappij 

• Bedrijven 
ontwikkelen een 
nieuw product 
en willen het 
aan de 
consument 
verkopen via 
reclame 

• Maar: heeft de 
mens dit nodig? 

• Mens moet 
inzicht krijgen in 
eigen 
vervreeming 

HABERMANS: belang van relatie 
tussen kennis en maatschappij 

- Technisch: techniek kan 
niet naar believen 
gebruikt worden 

HABERMANS: belang van relatie 
tussen kennis en maatschappij 

- Praktisch: pedagogisch 
werk moet afstemmen 
op wat mensen als 
werkelijkheid 
beschouwen 

HABERMANS: belang van relatie 
tussen kennis en maatschappij 

- Emancipatorisch: mens 
moet loskomen van de 
maatschappelijke 
beperking 

- Voorbeeld: technologie à 
technocratie 
(verschuiving) 

• Techniek moet 
mens 
ondersteunen 
en hulpbaar zijn 

• Gsm en 
volgsysteem: zo 
kind onder 
controle 
houden, maar 
doel van de 
opvoeding is 
kind loslaten en 
niet 
controlerenJaren 
50: personen uit 
lage lagen in de 
maatschappij 
komen niet 
terecht in de 
hogere vormen 
van het 
onderwijs 



LYOTARD: alle stromingen leiden 
tot maakbaarheidsoptimisme 

- Grote verhaal van de 
waarheid = relatief en 
afhankelijk van de 
context 

LYOTARD: alle stromingen leiden 
tot maakbaarheidsoptimisme 

- Dienstbaarheid 
- Als mensen echt 

depressief zijn, kan je 
weinig doen 

- Gelijke kansen worden 
niet geraliseerd 

LYOTARD: alle stromingen leiden 
tot maakbaarheidsoptimisme 

- Rechtvaardigheid 
- Gelijke kansen in het 

onderwijs: onderwijs 
reproduceer ongelijkheid 
(GOK-beleid) 

• Jaren 50: 
personen uit 
lage lagen in de 
maatschappij 
komen niet 
terecht in de 
hogere vormen 
van het 
onderwijs 

• Men probeerde 
via Spoetnik-
effect de 
achterstand weg 
te werken, maar 
niet gelukt 

• Vandaag nog 
een probleem in 
het onderwijs 

 


