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WETENSCHAPSTHEORETISCHE GRONDSLAGEN VAN DE PEDAGOGIEK 

EEN INLEIDING : OVER FEITEN, CONCEPTEN, THEORIEËN, VERKLARIGEN EN DUIDINGEN IN DE 
PEDAGOGIEK 

We gaan ons afvragen wat wetenschap is. Het antwoord hierop is niet zo heel erg duidelijk. We gaan 
deze vraag onderzoeken in een aantal subvragen.  

Waarom is dit een interessante vraag om te stellen? We veronderstellen dat wat wetenschap waar is, 
betrouwbaar is. Als we iets willen weten over onszelf of de wereld rondom ons, dan hebben we 
wetenschap nodig om dit te weten. Er is al een ruim pak kennis reeds verkregen. 

- Enige bron van betrouwbare kennis 
- Waarom is wetenschap betrouwbaar?  Het is systematisch verkregen kennis 
- Nieuwe dingen leren (als student en als onderzoeker) Wetenschap vertrekt steeds uit een 

nieuwsgierigheid. Je wilt iets te weten komen over bepaalde domeinen.  
- De menselijke kennis (mensen die aan wetenschap doen) over bepaalde gebieden 

(verschillende faculteiten) 
- Proces van kennisverwerving MAAR het is niet duidelijk hoe dit proces verloopt, waarover de 

kennis gaat en ook die verwerving maakt deel uit van een discussie.  

De verschillende vakgebieden zijn verschillende wetenschappen en hebben verschillende 
onderzoeksmethoden nodig. We gaan ons afvragen waarom we dingen willen weten en waarover we 
dingen willen weten. Hoe kunnen we zeker zijn hoe iets wel of niet waar is? 

Enkele voorbeelden van onderzoeksmethoden : vragenlijsten, interviews à kwalitatief (interpretatief) 
en kwantitatief 

We gaan ons vragen stellen bij de aard van de wetenschap zelf.  

1. Wat is wetenschap 
2. Wat zijn sociale wetenschappen 
3. Wat zijn pedagogische wetenschappen 

We beginnen met een zeer ruime blik op de wetenschapsfilosofie om daarna steeds meer naar de eigen 
wetenschap te kijken.  

In de pedagogische wetenschap is er heel wat discussie over hoe we kennis over pedagogische kwesties 
te weten kunnen komen. We gaan kijken naar de vragen die voor de resultaten komen. We gaan kijken 
vanuit een breed, maatschappelijk kader. We kijken naar pedagogiek als een toepassingsdiscipline.  

De wetenschapstheoretische discussie gaat over de filosofisch antropologische benadering tegenover 
de pedagogiek als toepassingsdiscipline.  

1. DE EPISTEMOLOGISCHE VRAAG 

“Wat is echt, wat is waar?” 

In de 16de eeuw zijn een aantal filosofen zich hiermee gaan bezighouden. Hoe kunnen we nu weten dat 
wat we zien, waar is. Hoe weten we dat wat er gebeurd, echt is. En als iets echt is, wat kunnen we hieruit 
dan besluiten. Het is deze vraag dat we in de lessen zullen zien. We gaan ons bezighouden met de 
epistemologische filosofische vraag.  
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We gaan op zoek naar antwoorden, inzichten over hoe we weten wat waar is. Een voorbeeld; de stoel. 
Als er geen mensen zijn die de werkelijkheid benoemen, bestaat de wereld dan nog?  

Een voorbeeld : Wat zegt Freire over deze werkelijkheid? 

- Verschillende soorten wetenschappen 
- Verschillende invullingen in de tijd 
- Verschillende mensopvattingen; waar we de mens zetten, zal van belang zijn voor welk soort 

wetenschap we uitvoeren 

Argumentatie is cruciaal omdat deze discussieerbaar is. In de sociale wetenschap heb je nood aan 
wetenschapsfilosofie om je eigen pedagogische overtuigingen te kunnen argumenteren.  

2. PEDAGOGIEK ALS KWESTIE 

Als de verschillende soorten wetenschap gebaseerd op cijfers bestaan omdat we ervan uit gaan dat dit 
zeer objectief en neutraal is. Als je iets cijfermatig kan uitdrukken, dan is het toch waar? Voor de sociale 
wetenschappen is dit een discussie waard. Want wat komt vooraf aan deze cijfers, wat vertellen ze ons, 
op basis van welk soort onderzoek is men daaraan geraakt, welke vragen liggen aan de grondslag van 
het onderzoek? 

Als je iets met cijfers kan aantonen, dan zal er nog weinig ruimte zijn voor tegenargumentatie. Dit is 
echter niet zo bij sociale wetenschappen. Je hebt hier iets meer nodig dan cijfers alleen. Je hebt ook 
argumentatie nodig om je mening te kunnen duiden. 

Hebben we dus één waarheid?  

Maatschappelijk en politiek debat is continu bezig met pedagogische vragen. De discussie rond de 
eindtermen is hier een voorbeeld van. Heel veel discussies die we in de samenleving voeren, zijn 
pedagogische discussies.  

De samenleving heeft heel wat verwachtingen van sociale wetenschappen. Men verwacht dat sociale 
wetenschappen eenduidige antwoorden zal geven. MAAR er is helemaal geen eenduidig antwoord op 
een pedagogische vraag.  

Ondanks de hoge verwachtingen, worden pedagogische wetenschappen regelmatig in twijfel 
getrokken. Er worden dus ook wat vraagtekens bij gesteld. Je kan niet aan de verwachtingen voldoen.  

We maken ons grote zorgen maar er is minder eensgezindheid als het gaat over wat het probleem is, 
wat de mogelijke oplossingen zijn en hoe we het onderzoek moeten doen.  

2.1. WAAROM MOETEN WE ONS DE VRAAG WAT IS WETENSCHAP STELLEN? 

Pedagogiek wordt traditioneel omschreven als de wetenschappelijke studie van opvoeding, onderwijs 
en vorming. MAAR sinds het ontstaan van de pedagogische wetenschappen is er heel wat discussie over 
wat nu precies het vakgebied van de pedagogiek is of zou moeten zijn (Langeveld, 1981; Perquin, 1960) 

Er is geen enkel moment geweest waarbij we duidelijk wisten wat pedagogiek is.  

De geschiedenis van de pedagogiek is een verzameling van verschillende pedagogische stromingen en 
onderzoeksmethoden. Niet iedereen is het met elkaar eens, daar gaat de discussie over. Als je het 
vakgebied wilt studeren, is er een verzameling van verschillende opvattingen. 

De discussie vertaalt zich in de academische wereld in een onophoudelijke zoektocht naar de meest 
geschikte onderzoeksmethode om pedagogische vraagstukken te verkennen en te vatten. 
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2.2. PEDAGOGIEK IN HET MEERVOUD 

Er zijn heel wat verschillende sub domeinen. De verzameling zorgt deels voor de pedagogiek in het 
meervoud. Maar anderzijds is dit ook het resultaat van de verschillende theoretische en empirische 
kaders.  

We verwachten dat pedagogiek tot één iets zal leiden. Hierdoor komt de discussie en het meervoud 
onder druk te staan. De drang naar eenduidige antwoorden weegt door. In de westerse samenleving is 
er een dominant naturalistisch wetenschappelijk wereldbeeld. Dit resulteert in weinig ruimte om andere 
vragen te stellen.  

Heel wat vragen verdwijnen hierdoor. Door die drang krijgen sommige vragen moeilijker een plaats in 
praktijk, beleid en onderzoek.  

3. WETENSCHAP ALS QUALITY LABEL? 

Er is een knoop die opgelost moet worden. Wat is wetenschap in het algemeen? Dit gaat enerzijds over 
het bewust worden van vooronderstellingen. Maar anderzijds gaat het ook over het afleggen van 
verantwoording. 

We moeten ons even richten op theorie om wetenschap te begrijpen. Wetenschap ontwikkelt een 
theorie.  

- Algemene vorming vs. studie van het particuliere 
- In de theorie verbindingen tussen begrippen/concepten  
- Twee mogelijke betekenissen  

- Hypotheses en denkbeelden. De westerse visie op wetenschap gaat over de 
hypotheses.  

- Beide relevant voor de pedagogiek/sociaal werk 

Er zijn twee grote vormen van wetenschappelijke theorieën :  

Hypotheses : Maar ook begrippen en concepten zijn belangrijk. Deze zijn echter niet ‘onschuldig’ of ‘a-
historisch’ of ‘niet waardevrij’. Ze zijn wel ‘geladen’. Deze geladenheid is gelinkt aan de socio – 
economische en politieke context. Een voorbeeld : het woord neger heeft een duidelijke connotatie en 
is gelinkt aan de samenleving. Het gaat over de discussie die daaronder ligt.  

Er zullen verbindingen en verhoudingen gelegd worden. Na een toetsing is het mogelijk dat een 
weerlegging gebeurd. De ene zal de andere vooraf gaan.  

Today’s buzzwords: empowerment, emancipatie, burgerschap, diversiteit, activeren, integreren, 
democratie, inclusie,… 

Denkbeelden : Dit is iets helemaal anders. Men vertrekt vanuit een soort duiding. Heel wat concepten 
worden met elkaar in verband gebracht maar men probeert dat te verklaren op basis van denkbeelden. 

Het is belangrijk om te zien dat discussie hier mogelijk is. Er is niet zomaar een weerlegging vanuit een 
ander denkbeeld. Er wordt niets meer beschouwd als niet juist. Een automatische weerlegging gebeurt 
dus niet. Dat betekent dat heel wat van de theorieën van vroeger ook vandaag nog relevant zijn. Dit 
moet worden meegenomen om ook vandaag te discussiëren over de wetenschappelijke theorie. 

De manier waarop men duidingen zal geven, zal veel te maken hebben met mens – en 
samenlevingsopvattingen. Vanuit je opvatting zal je een aantal duidingen doen, je kan ze niet verklaren. 
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Als we deze groeperen, krijgen we een aantal grondslagen, stromingen en vooronderstellingen. Het zijn 
deze grondslagen die we zullen bestuderen.  

Alle inzichten zullen naast elkaar liggen. Je kan ze niet zomaar wegdoen. 

4. WETENSCHAPSTHEORETISCHE GRONDSLAGEN VAN DE PEDAGOGIEK 
 

4.1. WOLFGANG BREZINKA 

Hij is de grondleggen van de positivistische wetenschapsopvatting. 

Je hebt geen nood aan een theorievrije pedagogiek. Maar er is zoiets als een empirische en normatieve 
pedagogiek. De empirische pedagogiek gaat niet over het betrekken van waarden in tegenstelling tot 
de normatieve pedagogiek. De niet wetenschappelijke kennis bestaat uit normatieve oordelen, waarde 
– ideeën. De scheiding tussen wetenschappelijke – en niet – wetenschappelijke kennis is heel erg 
belangrijk.  

Om de discussie duidelijk te maken, dan moeten we enkele nadelen erkennen.  

1. Pedagogisch handelen is begrensd tot technologische manipulatie. Dit zou betekenen dat we 
onderzoek doen naar hoe kinderen kunnen lezen om daarna een handleiding op te stellen. Je 
voelt onmiddellijk dat hier iets ontbreekt. Leerkracht zijn, is meer dan het technisch leren lezen 
van kinderen. Er wordt geen rekening gehouden met de toestand van het kind of de 
thuissituatie. Ook de leerkracht of de setting krijgt geen aandacht.  

2. Het gevolg hiervan is het gevaar voor dogmatiek. Als we dit doordringen, dan moeten we oog 
hebben voor gemaskeerde subjectiviteit. Ook de technische opvattingen houden op de één of 
andere manier een waarde oordeel in.  
 

4.2. THOMAS VAN AGUINO 

We zitten in de 13de eeuw. De vraag over wat kennis of wetenschap is, is hier nog niet van belang. 
Thomas is een filosoof en theoloog die zich als eerste vragen stelde bij het goddelijke geloof.  

Zijn verdienste wordt de realistische kennisleer genoemd. Hij wijst op het belang van de menselijke rede, 
het menselijke intellect en denken. In zijn theorie onderscheid hij de wereldse en geestelijke macht. Hij 
focust op de waarheid die zich bevindt in het oordeel. De mens is in staat om de werkelijkheid te vinden 
door middel van zijn eigen intellect.  
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HOOFDSTUK 2 : WETENSCHAPSFILOSOFIE VAN DE POSITIEVE WETENSCHAPPEN 

1. DOMINANT WETENSCHAPPELIJK WERELDBEELD 

Er komt kritiek op het dominant wetenschappelijk wereldbeeld, de standaardvisie. Als men die 
aanhangers confronteert met de kritiek, dan is het argument steeds dat er meer wetenschappelijk 
gewerkt moet worden. 

1. Demarcatiecriterium 

Er is iets zoals wetenschappelijke en niet wetenschappelijke kennis. Dit is algemeen. Het criterium 
varieert steeds per onderzoeker.  

2. Epistemische deugden 

Dat is het meervoud van een aantal demarcatiecriterium. Het is een manier om te zeggen wat al dan 
niet een wetenschappelijke kennis is, maar in het meervoud. Deze deugden zijn een aantal 
verzamelingen van standaarden om hypothesen op te gaan beoordelen.  

Enkele voorbeeld : consistentie, voorspellende waarde, precies, … 

Het zijn selectie criteria om al dan niet te bepalen of iets wetenschappelijk is. Binnen de positivistische 
wetenschapsopvatting gelooft men dat men op zoek moet gaan naar hoe oorzaak – gevolg relaties 
zitten binnen de werkelijkheid. Er wordt gezocht naar de causale structuur.  

Als we denken aan andere wetenschapsdomeinen, dan zitten we daar met andere contextfactoren. 
Deze factoren zijn zeer bepalend en dominant om ervoor te zorgen dat dingen die we observeren 
dezelfde zouden kunnen blijven.  

‘gesteld dat alle contextfactoren dezelfde zijn, dan zal deze wet plaatsvinden’ 

Een voorbeeld : kinderen kunnen lezen vanaf ze 7 jaar zijn 

3. Determinisme  

Alle veranderingen in de wereld, alles wat aan de hand is, kan je beschrijven door strikte 
wetmatigheden.  

Men gelooft in een causaal netwerk. Het hele netwerk samen maakt onze werkelijkheid. Het is aan de 
onderzoeker om alle wetmatigheden te zoeken en het causale netwerk te vinden.  

Het probabilistische idee van wetenschap is het omgekeerde. Het is moeilijk om te zeggen hoe iets zou 
kunnen zijn als we spreken over strikte wetmatigheden.  

4. Essenties 

Alles in de wereld kan geordend worden volgens een onderliggende structuur of eigenschap. We 
moeten op zoek naar de microscopische essenties. We moeten deze als wetenschapper in beeld 
proberen brengen. 

Alles kan geclassificeerd worden. Een voorbeeld : DNA 
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5. Naturalisme 

Er is één wereld, één werkelijkheid. Er is niets naast.  

Het tegenovergestelde hiervan is culturele universalia. Een voorbeeld hiervan is een onderzoek over 
gelaatsuitdrukkingen. Een gelaatsuitdrukking is niet universeel. Een chinees of Belg kan een 
uitdrukking op een andere manier opvatten.  

6. Voorspelling & beheersbaarheid 

Men kan de kennis toepassen die men vergaard heeft. De wereld wordt beheersbaar door de 
betrouwbaarheid van de wetenschappelijke kennis.  

Het gaat steeds over een discussie die men heeft over wetenschapsopvattingen. Ook in het positivisme 
is hier geen zekerheid over. Alle kenmerken samen geven vorm aan de wetenschapsopvatting. 
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HOOFDSTUK 3 : WETENSCHAPSFILOSFIE VAN DE SOCIALE WETENSCHAPPEN + FILM : DE ROL VAN DE 
SOCIALE WETENSCHAPPEN 

 

1. SOCIALE WETENSCHAPPEN 

Het gaat meestal over gedrags – en maatschappijwetenschappen. Nog algemener kunnen we het 
hebben over mens – of geesteswetenschappen die tegenover de natuurwetenschappen staan. 

Men is vooral bezig met het onderzoeken van het menselijke gedrag. Het gaat over de menselijke 
gedragingen en waar ze te vinden zijn.  

We gaan ons bezig houden met het gedrag als opvoeder of als opvoedbaar wezen. Of je bent de 
opvoeder of je bent de persoon die opgevoed moet worden. Kan je de pedagogische wetenschappen 
dan onderzoeken vanuit het positivistisch wereldbeeld? Je zal hier (on)bewust ook wel een standpunt 
in innemen. 

Je hebt een aantal mensen die stellen dat er geen onderscheid is tussen het onderzoeken van 
natuurwetenschappen of pedagogische wetenschappen. Het gaat hier dus over de empirische kennis. 

Maar er zijn ook anderen die een heel ander standpunt innemen. Deze erkennen dat zowel empirische 
als hermeneutische onderzoeksmethoden nodig zijn. Er is een nood aan interpretatief onderzoek.  

Deze discussie bewijst een instabiel statuut van de sociale wetenschappen. Er is een discussie over het 
statuut van de wetenschap. Dit zorgt voor de continue methodestrijd. (een voorbeeld : statistiek en 
interpretatieve onderzoeksmethoden) 

Er zijn twee mogelijke standpunten die ingenomen kunnen worden. Er zijn zowel positieve als negatieve 
meningen maar hoe dan ook, ze zijn verdeeld. Bieden sociale wetenschappen al dan niet een 
meerwaarde? IS het positief dat er meerdere onderzoeksmethoden zijn? Op welke manier doen we best 
aan onderzoek? 

Hoewel er geen consensus is, is er wel een noodzaak aan wetenschapsfilosofie. Er zal hoe dan ook een 
standpunt ingenomen worden omtrent de instabiele onderzoeksmethoden.  Elke sociale 
wetenschapper is ook een (wetenschaps)filosoof. 

Er is een discussie tussen de sociale structuur / het sociale systeem (Hermeneutische, interpretatieve, 
kwalitieve benadering) en de individuele handeling (Empirisch – formele, causale – analytische, 
kwantitatieve benadering). Het gaat over de plaats die je als wetenschapper inneemt. Als 
wetenschapper kan je tussen beide kanten wisselen MAAR tijdens een onderzoek blijf je bij éénzelfde 
methode.   

Er is zowel een onenigheid over de onderzoeksmethode als over het onderzoeksobject.  

Het gaat over het verschil tussen erklären en verstehen.  
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2. ONDERZOEKSOBJECT 
 
2.1. METHODOLOGISCH INDIVIDUALISME 

~ Weberiaanse visie (Weber) 

Er wordt gekeken naar het individueel gedrag. Want sociale systemen zijn constructies van individuele 
handelingen en interacties 

 (MI) Systeem = f (individuen + interactie) à NIET VANBUITEN 

2.2. METHODOLOGSICH HOLISME 

~ Durkheimiaanse visie (Durkheim) 

Wat gaat men onderzoeken? Men gaat zich richten op sociale feiten, de sociale fenomenen.  

Sociale feiten die extern zijn van individuen, maar die individuen toch beperken. We spreken over een 
sociale structuur of een sociaal systeem 

 (MH) individu = f (systeem) 

Bv. Wetten (individueel gedrag wordt beperkt door wetgeving), normen, rollen (je wordt begrensd door 
bepaalde sociale verwachtingen), statistische patronen, instituties, opinies,… 

2.3. ERKLÄREN 

~ ‘harde’ lijn. Het gaat over het verklaren in de harde zin van het woord. Men gaat op zoek naar 
verklaringen, wetmatigheden op zoek naar die standaardvisie. Erklären zal zich vormen naar de 
natuurwetenschappen. 

Hempels causaal-nomologisch model (p. 42 – 49) 

Hempel was een logisch empirist. Hij heeft een deductief – nomologisch model uitgewerkt om aan 
onderzoek te doen. Er zijn een aantal condities die ervoor zorgen dat er dingen zullen gebeuren.  

Hij spreekt over deductie en het deductief argument waarbij X logisch valt uit … 

Explanadum (het te verklaren fenomeen) en Explanans (verklarende factoren). Dit model kan je 
gebruiken voor alle soorten wetenschappen. Als je de explanans in kaart brengt, dan zal een fenomeen 
logisch zijn. 

Geen onderscheid tussen het feit dat wetenschappelijke theorieën zouden moeten verkalren of 
voorspellen volgens Hempel. Het enige onderscheid tussen beide zal tijdsgerelateerd zijn. 

~ ex post factum (nadien)      ~ex ante factum (voordien) 

Causale verklaring 

… maar niet alle deductief-nomologische verklaringen zijn causaal 
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Hempels methodologisch monisme 

Hempel gelooft in één weg naar de waarheid. Hij stelt dat logische deductie bij alle wetenschappen 
toepasbaar is. MAAR er is natuurlijk wel een verschil tussen natuurwetenschap en sociale 
wetenschappen. 

(I) Elliptisch of onvolledig 

(II) Partieel of gedeeltelijk 

(III) Slechts Verklaringsschetsen. Dingen die in de richting van een verklaring zouden moeten gaan.  

De idee is dat de strikte wetmatigheden worden afgezwakt naar een inductief statistische verklaring. 
Het blijft een kans inschatting op basis van statistisch onderzoek. 

Een intentionele verklaring is een verklaring van menselijk gedrag in termen van intentionele 
(psychische) toestanden. Deze toestanden zijn gebaseerd op motieven of beweegredenen. Als je een 
bepaald verlangen heb, dan zal dit zich vertalen in een bepaalde handeling.  

Men bouwt een theorie op, daar wordt kritiek op gegeven en daarna zal men een theorie aanpassen op 
basis van de kritieken. Men probeert via andere argumenten aan de kritieken tegemoed te komen. 

2.4. VERSTEHEN 

~ ‘zachte’ lijn. Deze vertegenwoordigen het idee van interpretatief, kwalitatief onderzoek. 

Hermeneutisch – interpretatief 

Men gaat op zoek naar betekenissen. Waarom doet A wat A doet? Wat zit achter een gebeurtenis?  

Taylors hermeneutisch-interpretatief model (p. 49 – 56) 

Dilthy : Het gaat over het verstaan omdat dat de methode is om aan wetenschappelijk onderzoek te 
doen. Als we iets willen begrijpen als onderzoeker, dan hebben we een methode nodig. Als onderzoeker 
kan je geen ervaring zien. Je kan wel de producten van de ervaring, beleving onderzoeken. We kunnen 
kijken naar hoe mensen boeken schrijven, naar hoe gebouwen gebouwd worden, … 

Taylor probeert : Trying to make sense of… 

Men gaat proberen de betekenis te onthullen. Je kan deze niet zomaar zien of weten. Daarom wordt er 
op zoek gegaan naar de producten van de betekenisontsluier.  

Onderzoeksobject: tekst of tekst-analogon 

Betekenis van een tekst verstaan 

Proces van betekenisontsluiering : 

- Betekenis voor een subject 

De betekenis kan verschillen van persoon tot persoon. Een subject kan een persoon of een 
groep zijn. Een betekenis is hier rechtstreeks aan gelinkt. 

- Coherente expliciete betekenis 
 
Je krijgt een specifiek antwoord op een specifieke vraag. Het is je rol als onderzoeker om 
betekenis expliciet te maken. 
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- Betekenis is niet hetzelfde als de betekenaar 
 
De betekenaar is de drager van de betekenis. De betekenis is de waarde die het subject er zelf 
aan geeft.  
 

- Betekenis in relatie tot andere betekenissen 

Een betekenis staat niet los van alle betekenissen daarrond. Een stoel is maar een stoel eens je 
ook weet wat een tafel is. Je hebt een interpretatiecirkel waarbij deze betekenissen samen 
logisch zijn. 

De hermeneutische cirkel  

Het gaat over het interpreteren van betekenissen van individuen. Door de interpretatie wordt de 
betekenis zichtbaar. Als we elkaar niet begrijpen, kunnen we niet aan interpretatie die.  

Semantisch holisme is de taligheid van interpretatie. Betekenis veronderstelt een netwerk, veld of 
groter geheel van andere betekenissen waarbij we elkaar kunnen vinden. Je moet een soort van 
interpretatie - taal hebben. De interpretatie gebeurt in dat veld, in dat geheel. Het geheel maakt dat het 
enkel kan bestaan door het samennemen van alle afzonderlijke delen. 

è Opgesloten in de cirkel van interpretaties en betekenissen, binnen het groter geheel. Er is een soort 
van cirkel tussen betekenissen en interpretaties. 

Hermeneutische problemen 

- Interpretatie kan niet geverifieerd worden a.d.h.v. externe feiten: 
- Alternatief in andere interpretaties 

- Interpretatie kan niet gerechtvaardigd worden o.b.v. objectieve bewijsgronden: 
- Alternatief in de diepte van de interpretatie zelf  

- De hermeneutische-interpretatieve verklaring is onvermijdelijk  
- De zoektocht naar betekenissen is subjectivistisch en internalistisch 
- Let op voor de gemaskeerde subjectiviteit 

Hermeneutische interpretaties 

Men gaat teksten bestuderen om onderzoek te kunnen doen. De beleving gaan onderzoeken, dat gaat 
niet. Sociaal gedrag wordt gezien als een soort van tekst, een tekstueel beeld van een beleving. Deze 
woorden, zinnen, gedragingen en gedragssequenties kunnen we dan onderzoeken.  

Gedragingen in een betekenisvolle sociale situatie zijn intentioneel en een beschrijving van intenties, 
emoties, verlangens = betekenis 

Hetgeen waarmee je begint en eindigt, is niet hetzelfde. Hoe ga je hiermee om? De assymetrie is het 
probleem van heterogeniteit 
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A. Zelfinterpretatie 

Hoe kan een hermeneutische gedragsinterpretatie dezelfde betekenis uit drukken aangezien de dragers 
verschillend zijn?  

De mens is een zelf interpreterend wezen.  

- Taal maakt handelingen en intentionele toestanden 
- Geïnterpreteerde of betekenis geladen werkelijkheid 

 
B. Interpretatie van interpretatie 

Het gaat nog steeds over een interpretatie, alleen is het door de onderzoeker vertaald naar een 
wetenschappelijke interpretatie.  

C. Geen ex ante factum voorspelling 

We kunnen geen voorspellingen doen. Als we op zoek gaan naar betekenis, moet er al iets beleefd zijn. 
Verklaringen zijn altijd zonder de mogelijkheid tot voorspelling. Er is een duidelijk onderscheid (verschil 
met Hempel) 
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HOOFDSTUK 4 : OVER HET VERBAND TUSSEN DE MODERNE WIJSBEGEERTE EN WETENSCHAPPENLIJK 
PEDAGOGIEK 

Epistemologische kwestie = leer kennis zelf, gaat niet zozeer over inhoud kennis, maar over statuut 
kennis zelf  

We kiezen drie filosofen omdat ze veel invloed hebben gehad op de pedagogiek. Er wordt telkens goed 
een link gelegd met hoe we naar pedagogiek als wetenschap gaan kijken.  

1. DESCARTES EN HET RATIONALISME 

Voor die tijd van Descartes, was men in filosofie niet bezig met epistemologische vraag, omdat god een 
zodanig grote plek had in de wereld, in die werkelijkheid, in het denken van de mens dat men niet 
hoefde bezig te zijn met die vraag. Als je iets wou weten, moet je de bijbel lezen om een antwoord te 
krijgen. 

Descartes is een van de eersten die een serieuze revolutie heeft ontketend in de denkwijze vanuit 
goddelijke idee heeft bewerkstelligd.  

Het rationalisme :  Als we iets willen weten, moeten we dit doen via rede, nadenken, intelligentie à De 
ratio staat centraal in Descartes zijn filosofie.  

Ervaren, proefondervindelijk testen à niet echt iets mee te weten komen en nooit zekerheid. De 
empirie is van ondergeschikt belang.   

Er is volgens hem nog iets anders, namelijk de mensen, het subject zelf  

1.1. HET BELANG VAN DE JUISTE METHODE 

Descartes gaat op basis van het ratio op zoek naar de wetenschappelijke methode om tot ware kennis 
te komen. Dat is de kern van zijn leer.  

We moeten op zoek gaan naar een criterium, een maatstaf, een zekerheid, axioma waarmee we kunnen 
aantonen wat waar is en wat niet. Als we kijken naar de wiskunde, hebben we een helder iets dankzij 
de zekerheid. We moeten hiernaar op zoek gaan via een methode om die zekerheid voor alle 
wetenschappen te weten te komen. Het zou goed zijn als we de ene zekerheid na de andere kunnen 
construeren. 

Hij zit in sfeer van emancipatie van de burgers, niet alleen luisteren naar goddelijke macht, maar ook 
naar alle andere autoriteiten. Descartes zijn filosofie moet je in die transitie gaan positioneren. Zijn 
filosofie is ook een zoektocht naar emancipatie van de bevolking.   

Het proces van emancipatie en idee ontvoogding komt uit zijn eigen leven, “ik ben op school geweest, 
maar heb er niet leren nadenken en ik weet nog minder dan toen wanneer ik eraan begon” We moeten 
ons afvragen of alles wat we horen wel klopt. Anders moeten we zomaar alles van de autoriteiten 
aanvaarden en slikken.  

Zoektocht naar de epistemologische vraag zit in existentiële bekommernissen (zin leven enzovoort)  

Heeft invloed gehad op pedagogisch onderzoek vandaag  

Als je constructieve werkwijze van wiskunde toepast op pedagogie à pedagogische thema’s 
deconstrueren in kleine elementen, allemaal apart gaan bestuderen en op die manier gaan proberen 
om over het geheel iets te weten te komen via bijvoorbeeld statische verbanden. Om dit geheel te 
weten, gaan we het in stukken delen.  
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Dit idee is de verdienste van Descartes zijn filosofie omwille van het feit dat het gebaseerd zou moeten 
zijn op de wiskunde. 

Kritiek: als je alles opdeelt in deeltjes en afzonderlijk bestudeerd à “heel veel van die deeltjes kan je 
maar begrijpen in het geheel, onmogelijk dus om alles uit elkaar te halen, veel delen hebben maar een 
betekenis in een geheel” 

Je moet bepaalde zaken in z’n context zien om dingen te weten te komen over zowel de delen als het 
geheel. 

Op zoek gaan naar onbetwijfelbare: axioma of eerste element, waarvan je zeker bent dat uitkomst zeker 
is als je erop constructief verder bouwt à op zoek naar beginpunt waarvan je van kan zeggen “daar ben 
ik zeker van, daar kan je niet over twijfelen”  

1.2. EEN ONBETWIJFELBAAR UITGANGSPUNT 
 

Techniek: de methodische of epistemologische twijfel à Een twijfel over kennis, een procedure die hij 
volgt om tot dat axioma te komen. Hij doet dit in een aantal stappen. 

Stappen via methodische twijfel  

1. Inzichten filosofen en wetenschappers 
We kunnen niet vertrouwen op inzichten. Want ze hebben zich nooit met epistemologische 
vraag beziggehouden, ze hebben geen test of toets geïnstalleerd. à dwalingen, alles wat we al 
dachten te weten moeten we aan de kant zetten 
 

2. Zintuigen, we kunnen ons niet baseren op onze zintuigen 
Argument illusie: kunnen we vertrouwen op zintuigen? Neen. Als je stok in water steekt, lijkt 
het alsof die stok gebroken is, terwijl dit niet geval is. Van zintuiglijke ervaringen kunnen we niet 
zeker zijn of het juist is, niet vertrouwen in wat we zien.   
Argument droom: voor hetzelfde geld zitten we altijd in soort van droomtoestand en weten we 
dit niet, om bovenstaande 2 redenen kunnen we ons niet baseren op zintuigen 
 

3. Denken 
Het voorwerp van denken : We kunnen wel denken, maar we zijn nooit zeker dat we niet op 
een of andere manier bezeten zijn door kwade geest, waardoor dit denken niet echt is  
Twijfelen : De activiteit van het denken is de enige zekerheid die we hebben. Het feit dat je 
twijfelt, is de enige zekerheid dat we zeker zijn dat we bestaan, is het onbetwijfelbare 
uitgangspunt van Descartes. Hij zegt dat we zeker moeten zijn van iets, want dat we anders niet 
kunnen opbouwen à daarom startpunt gebruiken waarvan we heel zeker zijn  

“IK DENK DUS IK BEN” Wanneer ik twijfel, ben ik absoluut zeker dat ik aan het twijfelen ben. Je kan niet 
twijfelen over je bestaan als je niet bestaat.  

Alles wat je te weten moet komen, zit in jezelf. Je moet er gewoon over nadenken. Dit punt heeft heel 
wat gevolgen had voor de hedendaagse wetenschap. 

Ontlichaamd bewustzijn: betekent letterlijk wat er staat. De scheiding tussen het denken en het lichaam, 
het psychische en het fysische is het gevolg van Descartes zijn filosofie. Het denken in de mens heeft 
niets te maken met het lichaam. De kern van de mens ligt in het denken van de mens. Het lichaam is 
een aanhangsel. 
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De mens bestaat uit enerzijds de denkende mens en anderzijds de lichamelijke mens. Heel vaak gaan 
we hier heel snel van uit. Het zit diep geworteld in de cultuur.  

Het kunnen ontstaan van het behaviorisme is een belangrijk gevolg voor de pedagogiek. Behaviorisme 
houdt zich bezig met gedrag: men gaat ervan uit dat men gedrag kan bijsturen op basis van de 
handelingen van het lichaam, met alleen te focussen op lichaam, door scheiding van die 2 is dat mogelijk.  

Onze houding ten aanzien van de natuur heeft hier ook mee te maken.  

Cartesiaans dualisme: verschil tussen de denkende mens en het lichamelijke mens à Het gevolg van ‘ik 
denk dus ik ben’ 

1.3. HEROPBOUW VAN ZEKERHEDEN 

Systematische heropbouw van de redenering: 

1. Zekerheid van de wiskunde  GEEN Malin génie 

2. Zekerheid van de buitenwereld  GEEN Droomwereld 

3. Zekerheid van de zintuigen ~ fysica   GEEN Illusie  

In volgorde van zekerheid die hij opbouwt: twijfel – bewustzijn – God – buitenwereld  

Deze volgorde is belangrijk omdat het denken voor het zijn en voor God komt. De zintuigelijke wereld 
komt pas als laatste. Het denken komt voor het waarnemen.  

à Empirie is ondergeschikt, is vandaag het omgekeerde!! We gaan er van uit dat wat we zintuiglijk 
waarnemen eerder waar gaat zijn dan wat we denken , is in Descartes zijn filosofie juist omgekeerd  

De denkende mens komt voor het zintuiglijke, zijn filosofie zal focussen op de mens zelf  

1.4. DE WAARDE VAN DE FILOSOFIE VAN DESCARTES 

De wending naar het subject. Men gaat gaan kijken naar het individu. Het subject is het vertrekpunt bij 
Descartes MAAR ook het criterium van zekerheid. Dit is het begin van de individualisering in de 
Westerse samenleving.  

Subject is enige waar we zeker van zijn, het feit dat ik denk is waar ik zeker van ben  

Je leert object kennen, maar het is het subject dat kennis actief zal construeren, vergaren, opbouwen. 
Je zou in staat moeten zijn om zelf te kunnen nadenken. De zintuigen zijn ondergeschikt. Ervaring is 
iets wat je ‘over – denkt’ pas daarna weet je iets.  

è Strijd tegen vooroordelen, enge opvatting onderzoek  
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1.5. SCHEIDING OBJECTIVITEIT EN SUBJECTIVITEIT 

Wat is het gevolg van zijn lezing? 

We zouden het onderscheid nooit kunnen maken mocht de wending naar het subject er niet op die 
manier geweest zijn. De onderscheiding tussen object en subject zou er niet zijn. 

Eerste keer dat men probeert onderscheid te maken tussen objectiviteit en subjectiviteit  

Een empirisch – analytische onderzoeksmethode : subjectiviteit van de onderzoeker onder controle 
houden –> subjectiviteit = gekleurd, vertekend, biased 

Een interpretatieve onderzoeksmethode : objectiviteit alleen mogelijk dankzij de subjectiviteit van de 
onderzoeker; via taal & opvattingen (sociale structuren) toegang tot de werkelijkheid 

è veralgemeenbaarheid van kennis 

2. LOCKE, HUME EN HET EMPIRISME 

De rede is ongeschikt aan zintuigelijke waarnemingen, aan het empirisme. We vertrouwen op de 
wetenschappelijke vorm van waarneming. Onderzoek wordt vaak gebaseerd op een empirische data 
set.  

Locke valt te situeren binnen de vroege verlichting. Als mens, als individu ben je een onbeschreven blad, 
je weet niks, er zit niks op voorhand in je hoofd. Je hebt zintuigelijke ervaring nodig om iets te kunnen 
denken.  

Kennis wordt gelijkgesteld aan kenniservaring. Het is via de ervaring dat kennis wordt opgedaan. Maar 
we zien dit niet als een geheel maar als kenmerken van wat we zien.  

Een voorbeeld : zien we een appel dan zien we eerst dat hij rood is, steeltje heeft … à verschillende 
kwaliteiten en bundeling hiervan maakt de zintuigelijke ervaring = bundelen van alle verschillende 
kenmerken die onze ervaring samen vorm geven (bundle theory)  

In empirisme bestaat er geen absolute zekerheid, wil niet zeggen dat we niks zeker zijn, maar gradaties 
van waarschijnlijkheid à het ene ding is meer waarschijnlijk zeker dan het ander  

2.1. HUMES SCEPTICISME MET BETREKKING TOT CAUSALITEIT 

Hume radicaliseert het zintuiglijke idee, dingen die je hoort en ziet à hiermee kennis opbouwen  

Vandaag empirisch onderzoek zal vaak zijn via observatie, experimenten … om iets te weten te komen. 
Door dit radicaal door te trekken, kom je op een aantal problemen die Hume probeert op te lossen. Zijn 
we wel op zoek naar kennis als we van niets zeker kunnen zijn? Wat kunnen we er nog mee aanvatten?  

Wat is de bruikbaarheid voor alle dagen? Wat is hetgeen waar we ons als mens mee bezighouden? We 
moeten ons als filosoof bezighouden met deze vraag maar als mens helemaal niet.  

Een van de gevolgen van scepticisme: scepticisme met betrekking tot causaliteit ; dit is de oorzaak – 
gevolg relatie.  

Er is geen zekerheid, alleen waarschijnlijkheid. Het is niet omdat iets zo veel keer gebeurt, dat we de 
volgende keer ervan uit mogen gaan dat iets weer zal gebeuren. Dit is het basisidee van Hume, het gaat 
over waarschijnlijkheid in plaats van zekerheid.  
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Biljartballen : we zien kracht die druk van ene op andere bal uitoefent niet, we zien wel het gevolg ervan. 
Ten gevolge zien we niet, wel het gevolg van de kracht. à Causaliteit bestaat eigenlijk niet en alle kennis 
wordt gedegradeerd tot waarschijnlijkheid: als een ding een aantal keer gebeurd, hoe hoger graad 
waarschijnlijkheid zal worden, maar zal niet betekenen dat we er voor eens en altijd zullen van uitgaan 
dat dit altijd zal gebeuren  

Het probleem van inductie : Het is niet omdat je aantal keer iets waargenomen hebt, dat je kan zeggen 
dat dit algemene wet wordt.  We kunnen zaken enkel verklaren als we verwijzen naar het verleden of 
de toekomst.  

Het is niet zo dat dit daarom fataal is en je niks meer zeker bent, als je dit doorgedreven gaat bekijken 
in de filosofie dan is dit probleem, maar in dit dagelijks leven is dit geen probleem. We kunnen ons in 
dagelijks leven wel baseren op bepaalde gewoontes, zekerheden bijvoorbeeld zon komt op morgen  

Graad van waarschijnlijkheid stijgt wel, maar we hebben geen zekere kennis. In het empirisme staat de 
wetenschappelijke kennis gelijk aan een aantal psychische verwachtingsmechanismen. 

Moderate scepticisme à slaat niet zozeer op dagelijks leven van de mens 

2.2. DE WAARDE VAN DE FILOSOFIE VAN HUME 

Niet iedereen was eens met Hume. Er is heel wat kritiek op het al niet hebben van zekerheid. 

Popper: ‘inductieprobleem is een probleem en we kunnen niet altijd zeker zijn, er  zijn graden van 
waarschijnlijkheid, alle menselijke kennis is hypothetisch maar los van dit, is het wel zo dat we 
onderscheid kunnen maken tussen wat wetenschappelijke kennis is en geen wetenschappelijke kennis 
is.  

Om te weten of iets al dan niet wetenschappelijk is, moeten we geen bewijzen zoeken om te bewijzen 
of iets waar is, maar omgekeerde doen: we moeten zorgen dat dit in aanmerking komt om te tonen dat 
dit niet waar is, bewijzen zoeken om te tonen dat iets waar is, zal altijd lukken  

Zolang je het omgekeerde niet kan aantonen, zal je uitspraak steeds waar zijn. Je uitspraak moet in 
aanmerking komen voor weerlegbaarheid à falsifieerbaarheidseis  

Wetenschap moet meer zijn dan de bewijzen dat iets waar is. Het omgekeerde is veel meer waard, als 
wetenschapper ga je op zoek naar iets wat je theorie onderuit kan halen. Je theorie moet in aanmerking 
komen tot weerlegbaarheid én de wetenschapper moet hiernaar op zoek. 

3. KANT EN HET IDEALISME 

Filosofie wordt vooral epistemologie. Deze vraag gaat over wat kennis is. Als we niet meer op de 
goddelijke wijsheid kunnen rekenen, moeten we op zoek gaan naar een theorie, een idee.  

Zijn zoektocht naar kennis, naar waarheid noemt men het idealisme. Kant heeft iets verteld over 
opvoeding vanuit een idealistisch beeld. Hij heeft nooit gezegd hoe je moet opvoeden MAAR hij stelde 
wel een beeld van opvoeding van de mensheid op. 

Je moet hem situeren in de verlichting waar hij op zoek gaat naar de mens, de burger die inspraak zou 
moeten hebben in de samenleving. We kunnen ons niet laten onderdrukken door de hiërarchie. Kant 
valt te situeren binnen de ontvoogdding.  

Hoe kunnen we zorgen dat we goed opvoeden op een wetenschappelijke manier? Hij gaat op zoek naar 
een objectief criterium om dit te kunnen bedenken. 
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Dit is de kritische wijsbegeerte. In de context van wetenschapsfilosofie betekent dit dat de inhoud van 
het denken centraal staat. Hij zoekt een compromis tussen door voorgaande stromingen. Hij stelt dat 
kennis een combinatie is tussen zowel denken als ervaring.  

We moeten de moraliteit bij de mens onder de loep nemen. Het moreel goede is hetgeen waar hij naar 
op zoek gaat. Hoe kunnen we weten wat moreel goed is bij de mens? 

Hij is een tegenstander van het breken van de wil van kinderen. Je kan je hier iets bij voorstellen. Het 
gaat over het opvoeden als heel hardhandig. Je moet dit in de context zien van de ontvoogdding van de 
bredere samenleving.  

3.1. KANT’S ÜBER PÄDAGOGIEK 

Wat betekent een filosofische benadering? Wat is het algemeen idee over hoe je opvoeden moet 
begrijpen, wat kan het inhouden? 

Een mens wordt geboren MAAR je moet mens worden. Je bent niet geboren met vaardigheden om je 
leven te maken. Je moet mens worden via de opvoeding. Hierdoor heeft opvoeding een belangrijke 
plaats in de theorie van Kant. Als je niet mens wordt, kan je niet functioneren in de samenleving. 

Hij gelooft in de maakbaarheid van de mens. Je hebt wat potentieel die eruit moet gehaald worden via 
opvoeding. De opvoeding moet gericht zijn op het vervolmaken van de menselijkheid.  

Durf denken, durf weten. Opvoeding wordt beschreven op niveau van de mensheid in het algemeen. 
Het gaat niet enkel over het individu. Niet elke generatie moet vanaf nul herbeginnen. Je gaat verder 
met de kennis van de generatie voor de jouwe. De algemene doelstelling van opvoeden is dat mondig 
worden, voor jezelf kunnen denken en spreken.  

De mensheid zal zicht ontvoogden zodat die controle krijgt over zijn of haar leven.  

De verlichting heeft als project de mensen te bevrijden van onmondigheid. De opvoeding speelt hier 
een grote rol in. Durf denken is een spreuk uit de verlichting en van Kant zelf. 

De opvoeding duurt een tijdje. Tot zolang het kind niet in staat is om mens te zijn, neemt de opvoeder 
de plaats van het kind in. Je bent deel van het proces. Mondig worden gebeurt niet van vandaag op 
morgen. Er is een belangrijke plaats voor de opvoeder. 

Je bent geen kind meer vanaf wanneer je in staat bent om in vrijheid te handelen. Het handelen is die 
vrijheid is hierbij erg belangrijk, het doel van opvoeding. Ook Langeveld zal zich hierna baseren op de 
filosofie van Kant.  

We moeten op zoek naar een wetenschappelijke vorm van opvoeding om te weten hoe opvoeding 
vormgegeven moet worden. 

Hoe moeten we idealiter opvoeden volgens Kant? 

- Niet overlaten aan toeval 
- Geen concrete eindtoestand 
- Geen beschrijving via feitelijke opvoeding 

- Maar via het denken; zowel ervaring als denken is belangrijk 
- Uitkomst van logisch en rationeel redeneringsproces 
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Opvoeding is gebaseerd op vier pijlers.  

1. Politiek 

Het gaat over de praktische voorwaarden. Als je als individu, als burger de mogelijkheden niet krijgt, 
zal je niet kunnen denken. Het kunnen hangt sterk af van de politieke voorwaarden.  

2. Ethiek 

Welke rol, functie heeft Kant hieraan? Het is oriënterend voor wat goed is in de opvoeding. Die 
ontwerpt het uiteindelijke doel van de opvoeding. We hebben het ethisch kompas nodig om te 
weten waar we naartoe moeten in opvoeding.  

3. Geschiedenisfilosofie 

Het doel is onmogelijk om als individu te bereiken. Je moet het door de tijd, door de geschiedenis 
zien. Het is geen individueel opvoedingsdoel.  

4. Antropologie 

De mens is maakbaar en is van nature begaafd. Alles is aanwezig om het doel te behalen MAAR het 
moet ontwikkeld worden. 

Het bereiken van het doel gaat niet vanzelf. De mens heeft geen instinct en zal het dus niet zelf leren. 
De mens heeft zelf de capaciteiten niet. Opvoeden is een kunst, in de zin van kunde, in de zin van 
wetenschappelijkheid.  

Het is wat je als mens MOET doen. Iedereen geeft mee vorm aan de opvoeding van generaties. Je kan 
dit op twee manieren doen; mechanisch (opvoeden zonder enig plan) en oordeelkundig (een 
wetenschappelijkheid, een doordachte manier om opvoeding vorm te geven. 

 Religie helpt wel maar dat is niet wetenschappelijk. Hij gaat op zoek naar een vervanging van een 
religieus denkvermogen.  

We hebben geen empirische zekerheden. Daar gaan we er niet mee komen. Maar ook met enkel denken 
zal het niet lukken. We hebben een zekerheid nodig. We gaan op zoek naar wetten die we niet moeten 
testen maar waarvan we voordien weten dat ze juist zijn. We gaan op zoek naar de wetenschappelijke 
pedagogiek die feiten door het verstand willen verklaren. 

Als we dit willen doen, kunnen we dit op twee manieren doen.  

A. Lichamelijke opvoeding : de mens wordt als een gedetermineerd wezen gezien. Het is een soort 
van disciplinering.  

B. De morele opvoeding is veel belangrijker. Dit is de mens als een ‘praktisch’ wezen, in de zin van 
ethisch. De mens moet als praktisch wezen proberen op de vrijheid te verwezenlijken. Deze 
vrijheid is op het niveau van het denken; durven denken, kunnen denken. Kant noemt dit de 
noumenale wereld. Hij wil inzetten op drie verschillende dimensies omdat daar opvoeding 
nodig is. (cultivering, civilisering en bildung, moralisering). Opvoeding kan je bereiken door 
moraliteit 
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3.2. KANT’S ETHIEK 

De ethiek is de inhoud van wat pedagogiek zou moeten zijn. Alle pedagogische kwesties zijn ethische 
kwesties. 

Ethiek is het uitgangspunt van opvoeding. Men wil de moraliteit scheppen. Wat is dat dan? Wat is goed? 
Het zit meer in zijn idee op lange termijn. Hij heeft het echter nooit over verschillen tussen leerlingen.  
Er is weinig aandacht voor de individuele opvoeding. 

Waar gaan we naar op zoek? We zoeken een antwoord naar hoe we goed moreel kunnen handelen.   

We moeten op zoek naar een wetenschappelijke verklaring van ethische antwoorden. Kant vertrekt 
vanuit het standpunt  dat iedereen in staat is  

Een copernicaanse revolutie : de blik ligt op het subject en niet op de werkelijkheid. De verlichtinf en 
het emancipatie ideaal komt steeds terug.  

Het categorisch imperatief : Handelen kan je uit verschillende beweegredenen. Enerzijds kan je dit 
vanuit legaliteit doen en anderzijds vanuit moraliteit. Handelen vanuit moraliteit is volgens Kant een 
handelen uit plicht, eerbied van een bepaalde wet. Je bent er zelf van bewust dat je het moreel goede 
moet doen. Het is niet omdat het moet, maar omdat je zelf vindt dat het moet. 

Handelen uit plicht, eerbied, … 

Als we op zoek gaan naar de invulling, dan koppelt hij hier enkele voorwaarden aan. Het idee van ‘bewin 
uw naastan als uzelf). Zet de bril eens op van de andere persoon. Als je het dan oké vindt, dan bepaal je 
dat je moreel goed handelt. Het is een manier op de moraliteit voor bepaalde acties of daden te testen. 
Doe niet aan een ander wat je niet zou willen dat aan jezelf gedaan wordt. 

Vrijheid wordt nog wel eens vooruitgeschoven als het ultiemen ideaalbeeld van het menszijn. Maar het 
onderscheid dat Kant maakt, is dat vrijheid van denken het belangrijkste is. Zolang niet iedereen vrij kan 
denken, hebben we het opvoedingsideaal nog niet bereikt.  

Kant’s invloed op de inhoud van de pedagogiek? 

1. Mens nooit alleen een middel, maar altijd ook een doel  
2. Autonomie als oriëntatie begrip cf. Langeveld’s zelfverantwoordelijke zelfbepaling 
3. Universaliseringsdenken: gelijk(waardig)heid? Een voorbeeld : gelijke kansen onderwijs. Eén 

van de richtlijnen van het categorisch imperatief is dat het voordelig voor iedereen moet zijn. 
LET OP gelijkwaardigheid is niet hetzelfde als gelijkheid 

Deze drie ideeën zijn bepalend voor de invulling van de wetenschappelijke pedagogiek. 

3.3. KANT’S EPISTEMOLOGIE 

Hoe is pedagogiek een wetenschappelijke discipline?  

Pedagogiek is een compromis vinden tussen rationalisme en empirisme. Om pedagogische kennis te 
vinden, heb je beide nodig. We moeten ook nog nadenken over een ervaring dus we hebben een 
combinatie vinden. Dit zorgt ervoor dat we tot kennis komen.  

Tussen de kennis en de werkelijkheid zal er altijd een filter zitten. Er zit een verwerking tussen door het 
menselijke verstand dus deze twee kunnen niet gelijk gesteld worden aan elkaar. De filter is dat denken. 
Het is niet zo dat de zintuigen de werkelijkheid zullen waarnemen. De werkelijkheid zelf zullen we dus 
nooit kennen.  
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Er is zoiets als het zintuigelijk en het conceptuele (de denkstructuren). Als we het denken tussen kennis 
en werkelijkheid plaatsen, moet er nog iets tussen zijn.  

De ervaring is altijd theorie geladen omdat er denken aan te pas zal komen. Het gaat op zoek gaan naar 
de betekenis. Om iets te weten te komen, moet je het denken van anderen interpreteren. 

Ervaring is altijd sociaal geconditioneerd. We denken niet zomaar. We worden opgevoed, we groeien 
op in een samenleving, … Alles wat we denken zal gerelateerd zijn aan de samenleving.  Kennis is dus 
een sociaal product.  
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HOOFDSTUK 5 : TEKST GERT BIESTA : TIJD VOOR PEDAGOGIEK 

1. PEDAGOGIEK IN DE MARGE 

Pedagogiek is traditioneel omschreven als de wetenschappelijke studie van opvoeding, onderwijs en 
vorming. Hier richten we ons op, zou je kunnen zeggen. 

Wat is pedagogiek dan eigenlijk? Het is niet helemaal duidelijk, het heeft met alles te maken. Er is heel 
wat discussie over het vakgebied. De discussie is even zeer een kwestie. Dit vertaalt zich in discussie 
over he vakgebied, over de onderzoeksmethoden, de wetenschappelijke invullingen, … het is een uiting 
van de hele discussie over wat pedagogiek is en zou moeten zijn. 

Pedagogiek is een verzameling van heel wat verschillende stromingen vanuit de wetenschappelijke 
filosofie. Dit is een soort van school, verzameling van wetenschappers die zich op een bepaalde manier 
bezig hielden met pedagogiek. Je kan niet zeggen ‘het is dit en niets anders’.  

Elke wetenschapper is eigenlijk een pedagogische filosoof.  

Waarom moeten we de vraag stellen wat de pedagogische wetenschappen zijn? Als we kijken naar de 
media, gaat het heel vaak over onderwijs, opvoeding, kinderen, de samenleving, … Dit betekent dat 
pedagogische vragen niet verdwijnen. De uitdaging zit men in het stellen van de vragen op een 
pedagogische manier. Een pedagogische blik op deze vragen is iets apart.  

We hebben het vaak over pedagogische vraagstukken en de samenleving verwacht veel. Deze 
verwachtingen gaan over het krijgen van een eenduidig antwoord. Maar het is helemaal niet zo simpel. 
Men is het niet altijd eens over wat nu precies het probleem is. Waarom je ‘ja’ of ‘nee’ zegt, moet 
onderbouwd zijn door wetenschaps filosofische argumenten. 

Pedagogiek gaat over heel veel. Het gaat over verschillende invullingen van pedagogische 
wetenschappen die onder druk staan. Ze staan onder druk omwille van de westerse samenleving. Er is 
weinig ruimte om andere vragen te stellen.  

De verschillende denkkaders die onder druk staan, moeten ten minste tot discussie gesteld worden. 
Heel wat vragen die ook belangrijk zijn om te stellen, verdwijnen soms. Filosofische vraagstukken die 
gerelateerd zijn aan de pedagogische wereld vragen een andere aanpak. Het gaat over een aantal 
inzichten en MOGELIJKE antwoorden. 

Door de drang naar eenduidige vragen, zijn sommige vragen moeilijk om te stellen en te beantwoorden. 
Hierdoor is de pedagogiek in de marge geraakt. De pedagogische vragen blijven zich echter wel nog 
stellen.  

Een pedagogisch argument vraagt dat je ook nadenkt of iets voor iedereen wenselijk is. Is het niet zo 
dat je een bepaalde discriminatie creëert? Je moet weten wat het resultaat is van je interventie. Dit 
vraagt dat we aandacht hebben voor de menselijke dimensie.  

Het geeft veel te maken met hoe je wilt dat de toekomstige samenleving eruit zal zien en welke plaats 
kinderen en volwassen hierin zullen hebben.  
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2. DE PEDAGOGISCHE PARAGRAAF 

Er zijn drie stappen om de unieke en te onderscheiden bijdrage van de  

STAP 1 : PEDAGOGIEK, EEN BETROKKEN HANDELINGSWETENSCHAP 

- Voor welk soort wetenschapsbeoefening en kennis pleit Biesta? 

Een betrokken handelingswetenschap : niet enkel verklaren, voorspellen of begrijpen maar ook het 
ondersteunen en verbeteren van menselijk handelen. Daarnaast moet dienstbaar inzicht voor onderwijs 
en opvoeding gegenereerd worden. Het handelen van de opvoeders staat centraal.  

- Op zoek naar welk soort professionaliteit volgens Biesta?  

Niet enkel wetenschap, maar ook vakmanschap. Je moet op een manier leren om oordelen te vellen. 
Dit heb je nodig om pedagogische wijsheid te kunnen hebben.  

Niet enkel kennis, maar ook kunnis / praktische wijsheid is nodig. 

- Kritiek op welk soort wetenschap(doel)?  

Hetgeen wat we leren, moet ook een praktisch doel hebben. Pedagogisch onderzoek mag niet enkele 
gebeuren omwille van effectiviteit. Er is nog wat meer dan dat. Iets kan efficiënt zijn en enorm 
ondemocratisch.  

STAP 2 : VOLWASSEN IN DE WERELD WILLEN ZIJN 

- Waarom is de jonger in de eerste plaats ‘een subject’? 

De jongere is niet alleen een object omdat het gaat over een persoonsvorming van de jongere. Op een 
bepaald moment zal het geen jongere meer zijn. Het doel van opvoeding houdt een zelfstandigheid in. 
Die persoon zal uiteindelijk een zelfstandig leven leiden. Opvoeding is niet enkel een middel maar ook 
een doel op zich. 

- Wat is het verschil tussen bildung en erziehung? 

Bildung is de vorming van een persoon in interactie met de cultuur. Het richt zich op het vormen van 
een persoon zijn. Erziehung gaat meer over het feit dat die persoon ook een persoon WIL zijn.  

Het is zeer belangrijk dat we in de opvoeding ervoor zorgen dat kinderen een persoon willen worden. 
We moeten dit niet enkel opleggen maar ze moeten ook volwassen willen zijn in de samenleving. 

- Waarom is de vraag naar vrijheid een existentiële vraag?  

De vraag is verbonden met het eigen bestaan. Vrijheid is op het moment dat je niet meer in de 
opvoedingsrelatie zit. Eens je daaruit bent, is het niet zomaar doen wat je wilt. Maar wel de vrijheid om 
een volwassene te willen zijn in de samenleving. à volwassen vrijheid. Vrijheid betekent niet dat je 
zomaar mag doen wat je wilt. Het gaat over weloverwogen keuzes die je maakt. 
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STAP 3 : HET CURRICULUM OP ZIJN KOP 

- Hoe moet onderwijs niet georganiseerd worden volgens Biesta? 

We moeten jongeren als een subject zien dus we mogen ze niet als een uitkomst bekijken. We moeten 
aandacht hebben voor het proces dat leidt naar een doel, naar punten. We moeten hiertussen aandacht 
hebben voor het proces van een persoon worden. Hij geeft in de tekst enkele voorbeelden. 

Het worden van een individu heeft ook iets te maken met de samenleving. 

- Hoe zou onderwijs kunnen georganiseerd worden? 

We moeten ons niet focussen op het individu, maar op de wereld errond. We moeten kijken naar de 
wereldgerichtheid, naar het leren een persoon te worden in die wereld.  

- Waarom zou onderwijs subjectiverend moeten zijn?  

De weerstand is een soort van ontmoeting, het is een kans om te leven, om een persoon vorm te geven 
in plaats van een obstakel. Het idee is dat de doelen in opvoeding en onderwijs arbitrair gekozen zijn. 
De doelen zijn niet het belangrijkste, maar wel de weg daar naartoe.  

 

De vorming en het proces van de kinderen is het belangrijkste want zij zullen op een gegeven moment 
als volwassene in de wereld staan. MAAR ze moeten het wel willen zijn.  
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HOOFDSTUK 6 : GEESTESWETENSCHAPPELIJKE PEDAGOGIEK 

Er zijn een aantal begrippen, concepten die eigenlijk hetzelfde willen aangegeven. Interpretatieve 
pedagogiek, cultuurpedagogiek, bildungspädagogiek, kulturpädagogiek, hermeneutische pedagogiek. 
Al deze begrippen geven één traditie aan. De verschillen tussen deze benamingen zijn niet belangrijk 
maar wel feit dat er een doorsnede tussen te trekken valt.  

De geesteswetenschappelijke pedagogiek was dominant tot de jaren ’60 van de 20Ste eeuw. Het situeert 
zich in de continentale wijsgerige pedagogiek, voornamelijk in Duitsland. Er zijn heel wat filosofen, 
psychologen die op basis hiervan theorieën opstelden. Langeveld is er hier één van.  

Het is echter geen gangbare term meer vandaag.  

Friedrich Nietzsche 

“Voor mij bestaat er maar één tegenstelling: die tussen scholen die hun leerlingen beschaving bijbrengen 
en scholen die hun leerlingen op het beroepsleven voorbereiden. Het bestaande onderwijs valt geheel 
onder de tweede categorie. Mij gaat het om de eerste categorie.” 

De rode draad in de pedagogische traditie : Er zijn echter wel verschillen in klemtonen. Er is een 
gemeenschappelijke deler die ervoor zorgt dat al die concepten tot eenzelfde groep behoren. 

- Verwevenheid van cultuur en opvoeding 
- Verwevenheid tussen theorie en geschiedenis 

- Belang van historisch – culturele context om pedagogische vragen en verschijnselen te 
begrijpen 

- Verwevenheid theorie en praktijk 

Cultuur is de inhoud van pedagogiek. Cultuur bepaalt mee de inhoud van de pedagogische 
werkelijkheid.  

1. HERMENEUTIEK EN THEORIE – PRAKTIJKVERHOUDING 

Het is Duitsland ontstaan. Hier waren een aantal belangrijke denkers bij. 

1.1. THEODOR LITT (1880 – 1962) 
 

- Hij was degene die zij dat theorie en praktijk één geheel vormen.  
- MAAR zijn & behoren – is & ought – sein & sollen 
- Opvoedingswerkelijkheid als zinvol gegeven. Het heeft een eigen betekenis, eigen praktijk, 

eigen doelgerichtheid. De zin en de waarde moet binnen de pedagogiek gevonden worden, en 
niet daarbuiten. We moeten dit niet relateren aan andere doeleinden. 

- Theorie: betekenis v d opvoedingswerkelijkheid expliciteren en begrijpen. Wat gebeurt in de 
praktijk?  

 

 

 

 

 



Wetenschapstheoretische grondslagen van de pedagogiek  2019 - 2020 

25 
 

 
1.2. FRIEDRICH SLEIERMACHER (1768 – 1834) 

 

Parrallel tussen theologie & pedagogiek 

- In de hermeneutische benadering 
- Bijbelteksten ~ opvoedingswerkelijkheid (hier moet pedagogiek zijn betekenis gaan zoeken) 
- Pedagogiek reflecteert op de opvoedingswerkelijkheid 
- Opvoedingspraktijk gaat opvoedingstheorie vooraf 
- Maakt de betekenis expliciet, legt ze uit 
- ‘Dignität der Praxis’ 

Binnen de geesteswetenschappelijke pedagogiek is de praktijk dus NIET het gevolg van de theorie of 
de wetenschap. De praktijk gaat de theorie vooraf. De opvoeding is al een realiteit als een in zichzefl 
zin – en waardevolle praktijk. 

Hoe de betekenis moet gebeuren, is via de hermeneutiek. 

1.3. WILHELM DILTHEY (1833 – 1911) ALS BELANGRIJKE DENKER VOOR DE 
GEESTESWETENSCHAPPEN 
 

- Ook geïnspireerd door Schleiermacher 
- Gaf een eigen gezicht, identiteit en methode aan de geesteswetenschappen. Hij heeft het 

onderzoeksobject gespecifieerd.  
- Menselijke uitingen of geestelijke producten = onderzoeksobject 

- De geestelijke producten of menselijke uitingen = cultuur 
- Betekenis geestelijke of culturele werkelijkheid (uitingen) begrijpen = kennis 

- Betekenis geestelijke of culturele werkelijkheid (begrijpen) : hermeneutiek 
- Het interpreteren van betekenis leidt niet tot één geldende wet.  

We krijgen een theorie VAN de praktijk.  

theorie expliciteert en verheldert, onderzoekt en bereflecteert de in de praktijk besloten betekenis… 

Er is geen kloof tussen theorie en praktijk. Theorie en wetenschap wordt als een steun voor de praktijk 
gezien. De theorie vergroot het zelfbesef van de praktijk. In de geesteswetenschappelijke pedagogiek 
zijn er geen algemene wetten, recepten.  

2. DE RELATIEVE AUTONOMIE EN DE ANTINOMISCHE STRUCTUUR VAN DE OPVOEDING 

Verheldering van de relatie opvoeder tot opvoedeling 

Relatieve autonomie ~ aard van de pedagogiek. Om te komen tot een relatie tussen opvoeder en 
opvoedeling moeten we eerst iets weten over de pedagogiek.  

- Geen dwingende staatsvoorwaarden 
- Het gaat over het feit dat pedagogische wetenschappen een autonome wetenschap is. Het doel 

zit ook binnen de eigen praktijk. We staat niet in dienst van iets anders. Opvoeding staat niet in 
dienst van een ander cultuurgebied. De staat kan dus niet opleggen wat de inhoud is van de 
pedagogische wetenschappen. 

- De relatieve pedagogiek gaat over de aard van de pedagogiek 
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Antinomische structuur ~ aard van de pedagogische relatie 

Er is een noodzaak aan een dubbele oriëntatie van de pedagogische relatie. Men start met te zeggen 
dat dit een speciale relatie is. Wat maakt een pedagogische relatie anders? Je zit met een spanning 
tussen de opvoeder en de opvoedeling. De opvoeder wil iets bijbrengen aan de opvoedeling. Wanneer 
de opvoedeling op hetzelfde niveau komt te staan, kunnen we niet meer spreken over een pedagogische 
relatie. We kunnen hier dan wel spreken over een andere relatie vb vriendschapsrelatie, … 

2.1. DE ROL VAN DE OVERHEID & DE SOCIALE WETENSCHAPPER 

Een politieke of wetenschappelijke agenda? Kan die gelijk lopen of is die anders? Gaat het over dezelfde 
zaken of hebben die een ander doel? 

Dient de overheid wetenschap te bepalen OF dient de sociale ws de overheid te beïnvloeden 
normen & waarden opleggen? 

We leven in een werkelijkheid waar niet enkel de ideologie een rol speelt.  

2.2. DE PEDAGOGISCHE RELATIE 
 

- Geen vergelijkbare relatie, bijzonder van aard 
- Volwassene       à       kind 
- Doel van de opvoeding = opheffing van zichzelf  
- Zelfstandigheid & mondigheid  
- Van voorbijgaande aard…  
- Antinomie van ideaal & werkelijkheid. Het gaat over twee polen die in een spanningsvolle 

verhouding staan. Het gaat over de spanning tussen een ideaal en de werkelijkheid. Het ideaal 
verwijst naar de toekomst van het kind. De focus van de opvoeder moet op beide liggen. 
 

2.3. FOCUS VAN DE OPVOEDER 

De focus moet een evenwicht behouden en een balans zijn. Hier vinden we de dubbele oriëntatie in 
terug. 

3. GEEST, CULTUUR EN VORMING 

Waarvan komt het concept van geesteswetenschappelijke pedagogiek? Het is ontleent aan de filosofie 
van Hegel.  

We moeten tot een goed begrip komen van de menselijke, historische en culturele werkelijkheid. De 
wisselwerking tussen mens en cultuur staat centraal in deze pedagogiek. Deze betekenis moeten we 
gaan ontcijferen. 

Wat is de plaats en de rol van opvoeding en vorming tussen mens en cultuur? Op welke manier zit dit 
in elkaar?  

Subjectieve geest: Het individuele geestelijke wezen à de mens, veranderlijk en steeds in ontwikkeling.  

Objectivering: Het proces van objectivering, subjectieve geest vindt uitdrukking in cultuur. Wat er zich 
in de geest bevindt, zal een uitdrukking krijgen. 

Objectieve geest: niet louter vorm, maar uitdrukking van zin en waarde à waarneembaar voor anderen.  
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Resubjectivering: innerlijk herkennen van wat in uiterlijke tekens waarneembaar is. We hebben dit 
proces nodig om betekenis te geven aan die vorm. Het proces van het verstaan van de objectieve geest.  

Deze pedagogiek legt heel wat nadruk bij het proces van verstaan, verstehen. Wat is dit eigenlijk? Dit is 
het innerlijk erkennen van wat in uiterlijke tekens waarneembaar is. Dit is het proces van het begrijpen.  

Het verstaan of het begrijpen is een proces van betekenis geven. Het proces van verstaan is voor 
iedereen. Men maakt geen onderscheid tussen praktijk en theorie. Dus beide zijn even waardevol.  

Het proces van begrijpen, start vooral als er problemen zijn. Dit zijn momenten wanneer we gedwongen 
worden om na te denken. Het gaat over de betekenis van gedrag van een kind, nieuwe ontwikkelingen, 
tendensen, … EN over de achtergronden en contexten. 

Een voorbeeld : radicalisering, spelen van games (het belang ervan), sociale media, spijbelen, geloof 

Het gevolg hiervan is dat we een reflectieve praktijk van de pedagogiek creëren. Het is een reflectie op 
het handelen. Een pedagogische relatie gaat over vorming, onderwijs en handelen.  

… historisch-culturele ontwikkeling is een dialectiek of wisselwerking van objectivering en 
resubjectivering… 

~ never ending process 

Opvoeding en onderwijs = cultuuroverdracht 

- Niet overdracht van bestaand obj. cultuur = civilisatie 
- Maar resubjectivering van objectieve geest nieuwe generatie = bildung  
- Niet enkel het overdragen maar er wordt ook zelf iets aan toegevoegd. Dat is vorming, bildung. 

Het is een zeer specifieke vorm van vorming. Het is niet enkel het overdragen van cultuur of 
kennis MAAR het individu gaat er ook mee aan de slag. 
 

3.1. DE ROL VAN OPVOEDER 

De opvoeder is een bemiddelaar tussen kind en cultuur.  

We verwachten dat de nieuwe generatie iets doet. De opvoeding wordt niet zomaar doorgegeven in de 
tijd. Een voorbeeld : de traditie van zwarte piet wordt doorgegeven maar zou ook kunnen veranderen.  

De toekomst is aan de nieuwe generatie. Zij zullen aan de slag gaan met de cultuur.  

3.2. SAMENVATTING 
 

- De opvoeding ontleent haar zin en waarde niet aan iets buitenpedagogisch, maar is in zichzelf 
zinvol en waardevol 

- Begrijpen wat opvoeding is, is onlosmakelijk verbonden met het begrijpen van wat opvoeding 
behoort te zijn 

- De opvoedingspraktijk is betekenisvol (als een tekst); de pedagogiek brengt deze betekenissen 
aan het licht 

- Hermeneutiek als onderzoeksmethode (cfr. Theologie) 
- Naast hermeneutiek, ook fenomenologische reductie als onderzoeksmethode  

- GP is “de theorie van de praktijk” 
- De theorie expliciteert en verheldert 
- Geen kloof tussen theorie en praktijk 
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- Geen wonderen en recepten, maar een spiegel 
 

4. KRITIEK EN DEBAT 

Vanaf het eind van de jaren 60 vermindert de dominantie, het dominante idee dat 
geesteswetenschappelijke pedagogiek de enige manier is om pedagogiek vorm te geven. Langs twee 
kanten kwamen er kritieken. 

4.1. VANUIT DE EMPIRISCH – ANALYTISCHE PEDAGOGIEK 

Brezinka (~ Popper, les 3) 

- Geesteswetenschappelijke pedagogiek is onwetenschappelijk 
- Interpretatieve benadering is speculatief en te specifiek 

- Nood aan algemeen, geldige, generaliseerbare empirische verbanden 

Het gaat over de kritiek op de stroming. 

4.2. VANUIT DE KRITISCHE PEDAGOGIEK 

In tegenstelling tot de vorige kritiek, staat deze pedagogiek sterk bij de geesteswetenschappelijke 
pedagogiek. Ze hebben toch iets gemeen. De emancipatie en mondigheid als opvoedingsdoel. 

MAAR  

- Alle wetenschap is verweven met de maatschappelijk, politiek-economische praxis 
- Alle kennis dient politieke en maatschappelijke belangen 
- Aandacht voor het macroniveau, voor het niveau van de maatschappelijke structuren 
- Vertrekpunt ligt in een kritische maatschappijtheorie 

De kritiek : er wordt teveel aandacht besteed aan het individu en te weinig aan de samenleving.  

- De begrippen ‘pedagogische relatie’ en ‘pedagogische autonomie’ komen onder vuur te liggen 
- Communicatie en socialisatie vervangen het begrip pedagogische relatie 
- Emancipatie vervangt Bildung (~ emancipatorische pedagogiek) 
- Concrete utopie: aandacht voor een ideaal maatschappijbeeld 
- Duidelijke inbreng vanuit andere wetenschappen (politiek, sociologie, sociale psychologie)  
- met de autonomie van de opvoeding wordt ook de autonomie van de pedagogiek ten opzichte 

van andere disciplines afgeschaft. 

Driestromenland :  

A. Geesteswetenschappelijk/hermeneutische pedagogiek 
B. Kritische/emancipatorische pedagogiek 
C. Empirisch-analytische/causaal-nomologische pedagogiek 
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HOOFDSTUK 7 : KRITISCH / EMACIPATORISCHE PEDAGOGIEK 

We moeten terug kijken naar het algemene geheel. Waar zijn we naar op zoek in dit vak? Wat is weten, 
wat is kennis? De epistemologische vraag staat centraal.  

Wie heeft al allemaal iets gezegd op basis hiervan in vergelijking met de sociale en pedagogische 
wetenschap? Je kan behoren tot één van de drie stromingen om zo’n vraag te beantwoorden.   

1. LIBERALISME, VERLICHTINGSDENKEN 

We moeten vertrekken vanuit het verlichtingsdenken. Een nieuw opkomende theorie is een reactie op 
wat er al bestaat.  

~ Eeuw van de Rede (18de eeuw) 

- Een cultureel-filosofische en intellectuele Europese stroming die samenviel met de 18e eeuw 
- Het gaf aanleiding tot modernisering van de samenleving door middel van individualisering, 

emancipatie, feminisme, secularisering en globalisering. De grootste verschuiving is het feit dat 
men niet meer vertrekt vanuit God, maar vanuit de verlichting.  

- Geloof in maakbaarheid van de wereld, de mensen kunnen de samenleving vorm geven.  
- Orde, systematiek, in kaart brengen, objectiveren … 
- Bijvoorbeeld: Moderne Pedagogiek laat niets meer over aan het toeval à 

professionalisering van wat pedagogiek inhoudt 
- Collectieve en individuele vrijheid in het NU, zonder onderworpen te zijn aan een extern wezen 

en een leven na dit leven (oordeel: hemel of hel) de focus ligt op de actieve rol van de mens in 
de samenleving 

- Cf: antropocentrisme; de mens staat centraal. 
 

1.1. ONBEHAGEN MET VERLICHTINGSDENKEN 

Er wordt kritiek gegeven op de samenleving die het verlichtingsidee heeft vormgegeven. Er is een 
ongenoegen over hoe die samenleving er is gaan uit zien na de verlichting. 

- Marx: Das Kapital (1867) 
- Marcuse: One Dimensional Man (1964) 
- Sennet: Corrosion of Character (1998) 
- Lyotard: Postmoderniteit - Zachtaardige terreur (Cf. les 10) 

Ze vertrekken vanuit het idee dat het verlichtingsdenken in een ‘enge’ manier naar de werkelijkheid is 
gevormd. De rol van de mens binnen dat kapitalisme, is het probleem.  

Mens verhoudt zich tot de wereld via arbeid of werk, en via consumptie  

à (vrijheid = om met je kapitaal te kopen wat je kan kopen) à een beperkte vrijheid.  
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Marx 

- Arbeid als basiscategorie menselijk gedrag. Het belangrijkste aspect in een samenleving is de 
arbeid. 

- Verhouding economische basis en bovenbouw 
- Vals bewustzijn gecreëerd bij burgers dat zij er enkel zijn om te werken en vervreemding  à 

hypothese 
- Bevrijding van de arbeidersklasse 

 
2. DE KRITISCHE PEDAGOGIEK 

~ emancipatorische pedagogiek 

Vanuit het idee van Karl Marx is de kritische pedagogiek ontwikkelt. Hierdoor zijn enkele dingen terug 
te vinden.  

Frankfurter Schule: 

- Een groep Duitse intellectuelen richtte in het begin van de 20ste eeuw de Frankfurter Schule op 
- Filosofische variant van het Marxisme. Er komen heel wat boeken, theorieën van.   
- Gebaseerd op de kritische theorie - ‘critical theory’  
- Idee van de Frankfurter Schule was gebaseerd op sociale onderzoeken in Frankfurt maar in 1930 

vestigde de Frankfurt School zich in de Verenigde Staten 

De verschillen tussen de auteurs die schrijven over de kritische pedagogiek zijn groot. Er zijn veel 
verschillende denkbeelden en ontwikkelingen.   

In 1937 verscheen in het tijdschrift van de ‘Frankfurter Schule’ een artikel van Horkheimer. Hij markeert 
het begin van de kritische theorie als de wetenschapstheorie van de sociale wetenshappen. 

Wetenschappers niet enkel kennisvermeerderding nastreven, maar bovendien realiseren ze zich dat 
kennis maatschappelijke belangen en de samenleving dient. De Frankfurter Schule bekritiseerde de 
massacultuur in het algemeen. 

- Bv. Popmuziek 
- Voorverwerkt door de maker voor de luisteraar zodat deze zelf niet meer hoeft na te 

denken, inhoudsloos en daardoor aangenaam voor de luisteraar 
- Publiek in de massacultuur passief en manipulatief 
- Kunst uit commercieel oogpunt, weinig waarde 

 
2.1. CENTRALE MOTIEVEN 

Hunkering naar een betere wereld… 

 De kritische pedagogiek is een tegenstroming, tegen de gevestigde orde: het is mogelijk om een andere 
en betere samenleving te hebben. 

(1) Kritiek op de gevestigde maatschappij: de door ongelijkheid en machtsverschil gekenmerkte 
verhoudingen worden als onrechtvaardig beoordeeld 

(2)  Kritiek op de gevestigde pedagogiek: geesteswetenschappelijke pedagogiek focust te veel op 
de pedagogische relatie tussen individuen (de opvoedingsrelatie), waarbij ze de 
maatschappelijke samenhang losmaakt 
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à Opvoeding op een eiland: buitenmaatschappelijk, buitenpolitieke ruimte waar maatschappelijke 
machtsverschillen en conflicten geen rol spelen 

Een ‘zuivere’ wetenschap en belangeloze kennis bestaan niet. Een zuivere theorie die niets te maken 
heeft met de praktijk, de samenleving heeft geen nut.  

- De wetenschap moet durven een maatschappelijke positie te kiezen 
- De wetenschappen moet zelf een maatschappelijke positie kiezen 

 
- Empirie belangrijk maar niet absoluut, niet alles gaat via de zintuigelijke waarneming. Het is een 

methode om theorieën te verduidelijken en ondersteunen. 
- Niet als verificatie middel 
- Theorie deel van de praktijk ~ Horkheimer 

De werkelijkheid  is een historische werkelijkheid die het resultaat is van menselijke praxis 

- Toekomstgericht. Het gaat over wat er mogelijk is voor morgen. Hoe kunnen we kinderen 
opvoeden als de kinderen van morgen.  

- Rationeel georganiseerd samenleving produceert irrationaliteit en onmenselijkheid 
 

- Technocratie, bureaucratie, arbeidsproces. Alle tendensen die de mensen reduceren tot een 
radar in het geheel. Dit is wat de mens is geworden in de kapitalistische samenleving.  

- De rede wordt een machtsinstrument. De economische bovenbouw, de burgerij gebruikt de 
rede als macht ten opzichte van de arbeidersklasse, de onderbouw 

- ~  proces van ‘vorming’ (Adorno)  

à Pedagogiek gericht op de opheffing van maatschappelijke onderdrukking en van systematische 
communicatiestoornissen à de onderverdeling tussen de onderbouw en de bovenbouw moet 
verdwijnen  

Daarom: nood aan ideologiekritiek (het doorbreken van het vals bewustzijn) via dialoog/gesprek (= 
opvoeding) het dialoog wordt gezien als opvoeding. Op deze manier zijn de kinderen zelf in staat om 
ideologieën te vormen tegenover de samenleving.  

Verdinglichung (= verdinglijkt bewustzijn): men ziet zichzelf als een radertje in een groter geheel dat 
wetten volgt waaraan alle elementen zijn onderworpen. We zijn geen actief mens. We zijn eerder een 
object dan een subject. Je dient alle wetten gewoon op te volgen om in het geheel te passen. 

Ideaal:  

- We krijgen mondige en verlichte burgers die zelf hun maatschappelijk lot in hand nemen = 
emancipatie 

- Maatschappijkritiek is noodzakelijk wanneer men niet wil dat opvoeding en onderwijs aan de 
reproductie van onrechtvaardige maatschappelijke verhoudingen meewerken. 

Is er dan meer onderwijs nodig om dit op te lossen? Of is er iets anders nodig om te zorgen dat kinderen 
monding worden en de samenleving in vraag kunnen stellen? 
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2.2. TIJDSGEEST ‘J 60 – 70 20STE EEUW  
 

- Studentenbewegingen die opkomen voor iets; een voorbeeld een protest omdat enkel rijke 
mensen een opleiding kunnen krijgen 

- Anti autoritaire opvoedingsstijl 
- Kritiek burgerlijke samenleving 
- Klimaat van democratisering 
- Invloed van Freud en Marx  

- Burgers vervreemd van de eigen ‘natuur’ 
- Verkeerd idee van maatschappelijke positie & situatie 

 
2.3. CRITICAL PEDAGOGY  

Hedendaagse variant van de Kritische Theorie:  

Henry Giroux als exemplarisch auteur. Hoe deed hij vanuit een kritische bril onderzoek? Wat is er daar 
interessant aan?  

- Amerika jaren ‘80 
- Theory and resistance in education: A pedagogy for the opposition (1983) 
- Minder aandacht voor de wetenschapstheoretische positie 
- Gericht op formeel onderwijs. Het onderwijs dat wij kennen is maatschappij reproducerend, 

onderdrukkend, vervreemdend…  
- ~ P. Freire: verborgen leerplannen. Het gaat over zaken die niet rechtstreeks in een leerplan 

staan, het zijn zaken die je leert op school zonder het te beseffen 
- Verbonden met politieke en bevrijdingsbewegingen  

Henry Giroux 

- Onderzoek en analyse van de kindercultuur  
- Onderbelicht 
- Entertainment meets conception of childhood 

- Gender, ras, sociale klasse, macht, kennis, waarden,… 
- Belangrijke site voor kritische analyse  

- Individuele & collectieve politieke en pedagogische identiteit gevormd door 
populaire visuele cultuur bv.: film, tv, games,… 

- Deze identiteit wordt gevormd door wat men tijdens de kindertijd ziet. 
- Slechts ‘vehicles of amusement’? Of ‘teaching machines’? 

 
3. THE DISNEYFICATION OF CHILDREN’S CULTURE 

 
- Disney is meer dan entertainment 
- à  installeert stepuur, zuiver, betoverend, onschuldig beeld 

- “the happiest place on earth” MAAR het is ook big business. Het is een groot bedrijf dat 
zich op de hele wereld bevindt. Is het wel zo onschuldig als het bedrijf een economische 
drijfeer heeft?  

- Disneyfilms hebben een invloed op identiteit, maatschappijbeeld, genderrollen, 
geschiedenis, diversiteit in nationaliteiten, geaardheid, stereotypen, ideaalbeelden, … 

- Disney films als pedagogisch platform 
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- Gebaseerd op ‘historische feiten/verhalen’ 

Een voorbeeld :  

- ‘Womanhood’:  
- In beeld brengen van ‘goede’ en ‘slechte’ vrouwelijke personages  à het gaat over 

beeldvorming (een voorbeeld : Ursula en Ariel) 
- Rol en positie van de vrouw i.r.t. macht, onafhankelijkheid, agency, leiderschap,… 

- ‘Racisme’, ‘anti-democratie’, ‘wet van de sterkste’,… 
- Aladin, Lady and the tramp, … 
- Kinderen hebben geen voorkennis over bepaalde onderwerpen 

- Vormt ons collectief geheugen 
 

- ~ situatie vandaag? Voorbeelden? Youtube, games, ketnet, Studio100 à het zijn 
maatschappelijke discussies die we op veel plaatsen terug vinden. In welke mate willen we wel 
of niet toestaan dat de kinderwereld gecommercialiseerd wordt? Wat is er hier zo erg aan? Het 
is moeilijk om een argument te vinden waarom iets niet oké is.  
 

3.1 ONDERWIJS ALS RADICAAL DEMOCRATISCH PROJECT 

Kinderen en ouders inzicht verschaffen 

-  Door verschillende lezingen/interpretaties van de films 
-  Door de relatie tussen macht en kennis aan te tonen, door de voorbeelden te tonen 
-  Door evidenties zichtbaar te maken… 
- Tegen het licht houden van de huidige samenleving  

Kritische reflectie & debat 

- Aandacht voor de rol, invloed en interpretatie van entertainment en media  
- Publieke verantwoordelijkheid? 

 
4. KRITIEK OP CRITICAL PEDAGOGY 

 
- Ontkennen van kinderen en jongeren als actieve betekenisverleners 
- Opvoeding denken in termen van middel-doel.  
- Kritiek op de idee als zou opvoeding: 

- De samenleving moeten redden door kinderen 
- Kinderen zou moeten redden voor de samenleving 

- J. Rancière De onwetende meester 
- Geen gelijkheid als toekomstig doel 
- Gelijkheid van intelligenties in het nu = vertrekpunt, uitgangspunt 

 
4.1. EMIL CIORAN 

“Er is geen paradijs mogelijk, behalve in het diepst van ons wezen en als het ware in het ik van het ik; en 
dan nog is het, om het erin te vinden, noodzakelijk alle paradijzen, de voorbije en de potentiële, bekeken 
te hebben, ze met de onhandigheid van het fanatisme liefgehad of gehaat te hebben en ze vervolgens 
met de bekwaamheid van de teleurstelling onderzocht en verworpen te hebben”  
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HOOFDSTUK 8 : POSTMODERNISME EN PEDAGOGIEK 

1. WHAT’S IN A NAME? 

Het begrip postmodernisme : het is moeilijk om dit te definiëren. Dit kan voornamelijk door te zeggen 
wat het niet is. Men gebruikt dit om de maatschappij, de samenleving aan te duiden na de tweede 
wereldoorlog.  

Het postmodernisme staat centraal omdat de vraag komt wat de waarde, de invloed, het risico van het 
postmodernistisch idee in de pedagogiek. Dit is niet altijd even gemakkelijk. Het postmodernisme zou 
een bedreiging kunnen zijn van het pedagogisch project.  

Kan de pedagogiek nog iets nuttig over de opvoeding zeggen? Of betekent het postmodernisme het 
einde van de opvoeding?  

- Jaren ‘70 – ’80 20ste eeuw 
- Geen afgebakende stroming, geen consensus over het begrip 
- Theoretisch positie en conditie van huidige tijdsgeest 
- = verzamelnaam: 

- voor uiteenlopende culturele verschijnselen  
- breuk met traditionele conventies moderne Westerse samenleving & cultuur 
- benadering ex negativo  

- ~ toestand westerse samenlevingen na WOII 
 

1.1. JEAN – FRANCOIS LYOTARD 
 

- Postmodern filosoof 
- …onvermogen te geloven in de algemene geldigheid van ‘de grote verhalen’ van de moderniteit 
- Geen omvattende theorie 
- Kritiek op alle voorgaande stromingen 

- Geloof in de vooruitgang en de waarheid fundamenteel ter discussie 
- Denken met de taal, in de taal, door de taal 

- Zin is als het atoom in wereldbeeld 
 

2. MODERNISMEKRITIEK 

Modernisme Postmodernisme 
Onderzoek en logisch nadenken  
Rationaliteit  
Rousseau, Locke, Hobbes  
Keuzevrijheid  
Zuivere waarneming  
Maakbaarheidsoptimisme   
Vooruitgangsgeloof  

 

à Duidelijk taak opvoeding en onderwijs versus het einde van de opvoeding?  
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2.1. FRIEDRICH NIETZSCHE 
 

- Kritiek op hele project v.h. modernisme 
- ‘God is dood’ 
- Kennis & moraal niet objectief 

- Wel sociaal-historisch gevormd  
- Nihilisme 

- Los van de wereld 
- Moraal buiten zichzelf 
- Geen geëngageerd gedrag 

Men gaat in op de discussie tussen een moderne en een postmoderne samenleving. In het moderne 
denken, het moderne denkbeeld is het subject zelfbewust. Het subject kan dus rationeel denken en de 
wereld random zich waarnemen. Binnen de verschillende stromingen wordt het denken bestudeert. 
Alle stromingen vertrekken vanuit het autonome subject. Dit zorgt ervoor dat de ideeën van vrijheid, 
rechtvaardigheid en  

Het postmodernisme wijst het idee van het modern mensbeeld af. De wijze waarop de moderne 
maatschappij is vormgegeven wordt ook afgewezen. Er zijn een aantal mensen zoals Lancan, Nietsche 
betoogt dat de mens geen zuiver bewust zijn heeft.  

2.2. LANCAN 

Geen zelfbewuste ‘ik’ maar onbewust verlangen als drijfveer 

- Radicaliseert de kritiek op het autonome subject. Een onbewust verlangen is de motor van alle 
menselijke activiteiten, niet het zelfbewuste ‘ik’. In het sociale, in de betekenisverlening tussen 
mensen  

- via taal/communicatie krijgt iets een bepaalde betekenis. Op deze manier wordt ons verlangen 
omgezet in handelen. 

- impliceert onvermijdelijk onrecht 
 

2.3. DERRIDA 

Niet geïnteresseerd in hoe dingen ‘echt’ zijn 

- taal is niet zoiets dat ‘bestaat’, taal is een uitdrukking van sociale conventies. Hij is 
geïnteresseerd  in concepten die niet op zichzelf bestaan. We hebben andere concepten nodig 
om aan te tonen van een bepaald concept betekent.  

- er is niet buiten ‘de tekst’. We moeten op zoeken naar de betekenis, niet naar de werkelijkheid 
 

2.4. FOUCAULT 
 

- analyse relatie kennis & macht 
- wederzijds afhankelijk 

- ‘menselijk weten’ altijd een onderdeel van sociale communicatie 
~   waarheidsregime 

- bv. geschiedenis van de waanzin* 
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2.5. INSTITUTIONELE VORMGEVING 

ordening en organisatie van de samenleving ~  sociale orde 

3. POSTMODERNISME 
 

- Wie we zijn, ons gedragen & hoe we de wereld zien, erover spreken 
à Uitdrukking van een praktijk waar we deel van uitmaken 

Maar: niet louter producten, vernieuwing is mogelijk 

- R. Rorty: de ironicus – ‘conversation of mankind’ 
- morele verantwoordelijkheid om te twijfelen aan overtuigingen en geboeid door 

alternatieven 
- geen neutrale keuze, enkel andere manieren van spreken 

Karakteristieken postmodernistische levenshouding: 

(1) Oneindig veel betekenis mogelijkheden 

(2) Structurele twijfel 

(3) Moreel engagement 

‘De politiek van het postmodernisme’ ~ twijfel wetenschap als kennisautoriteit 

4. RELATIE POSTMODERNISME EN PEDAGOGIEK 

Positie: twijfel aan en verzet tegen pogingen om tot een eenduidige beschrijving en rechtvaardiging van 
‘de opvoeding’ te komen. We gaan niet vanuit onze wetenschappelijke positie één uitleg kunnen geven. 

Conditie: eerder spreken over de effecten van opvoeding en onderwijs, dan over hun waarde. Waar 
focussen we ons op? Waar zijn we mee bezig? We zijn bezig met de effecten, de resultaten, de impact, 
de gevolgen van opvoeding en onderwijs. We zijn hier meer mee bezig dan met de waarde, de zin. 

In beide gevallen gaan heel wat pedagogen nadenken over het meegaan in het postmodernisme. Als we 
de moderne samenleving loslaten, wat betekent dat dan voor de pedagogiek? Als we wetenschap 
moeten zien als twijfel, dan betekent dat ook zaken voor de claims van de pedagogiek. Hier zijn heel 
wat discussies en standpunten over.  

Bedreiging pedagogische project? 

- Einde van de opvoeding? 
- Alle pedagogische kennis is verdacht, bedreigend 
- Afschaffing van de pedagogiek 
- Beperkte reikwijdte en status. Hier gaat men op verder 
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4.1. POSTMODERNISTISCHE PEDAGOGEN 
 

- Pedagogiek geen bevoorrechte rol i.r.t. praktijk opvoeding en onderwijs 
- Geen algemene doelen, criteria, strategieën,… 
- Pedagogiek verliest:  

- Kritische, emancipatorische rol 
- Vermogen ‘to speak for all of mankind’ 
- Een geëngageerde betrokkenheid op opvoeding & onderwijs…?? 

è Postmoderne pedagogiek net sterk geëngageerd 

- Strijd tegen structurele vormen van uitsluiting 
- Streven naar inclusie 

- Via verzet tegen dominante manier van denken 
- ‘Something exterior to the system’ 

- Filosofisch negativisme 
- Risico’s? 

- Pedagogische wetenschap niet technisch of instrumenteel 
- Wel culturele rol 
- Rol praktijk? 

 
5. POSTMODERNISTISCH FEMINISME 

Embodied knowledge 

- kennis die niet gegrond is in algemene kennistheoretische rechtvaardiging 
- kennis die uitdrukking geeft aan individuele levens 

~ politics of difference  

- ruimte voor inbreng vanuit particuliere doorleefde ervaring 
- stem aan de marges van de samenleving 

 
6. OPVOEDEN IN DE POSTMODERNE SAMENLEVING 

Vanuit haar culturele rol: 

- bijdragen aan het openen en vergroten van verschillende mogelijkheden om opvoeding en 
onderwijs te interpreteren  

De vraag naar de eigenlijke waarde van onderwijs op zich wordt niet meer gesteld? (cf. inleidende les) 

- vraag naar ‘wat werkt’ staat centraal 
- discussie waar onderwijs voor is en waartoe moet leiden verdwijnt 
- onderwijs gereduceerd tot instrumentalistisch middel-doeldenken 

Opvoeding wordt onnodig gerationaliseerd vandaag 

- vraag wat de opvoeder zou moeten doen? 
- doorgaans ‘gewoon doen’ 
- ‘an initiation into what one cares for’ (Smeyers, 1998) 
- persoonlijke ontmoeting met het kind 
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- opvoeden riskante & onvoorspelbare onderneming 
- actieve participatie van het kind  
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