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 Door Wouter Pols

Philippe Meirieu (1948) was tot 2014 hoogleraar aan de Universiteit 
Lumière-Lyon 2. Hij studeerde filosofie, haalde zijn lerarenbevoegdheid, 
gaf op basis- en middelbare scholen les, promoveerde en werd hoogleraar 
in de pedagogische wetenschappen (sciences d’éduction). Hij had meer dan 
40 promovendi. Aan het eind van de jaren negentig adviseerde hij de 
toenmalige minister van onderwijs (Claude Allège) over de inrichting van 
de lycées. Hij was enkele jaren directeur van het Franse nationale pedago-
gisch onderzoeksinstituut (INRP) en ook een aantal jaren directeur van 
de lerarenopleiding van de Universiteit Lumière-Lyon 2. Meirieu schreef 
meer dan dertig boeken (wetenschappelijke, opvoedingsfilosofische, maar 
ook mee praktische: gericht op leraren en ouders). Hij was betrokken 
bij een groot aantal culturele en educatieve projecten, waaronder een 
educatief tv-kanaal (Cap Canal). Daarnaast was hij actief voor de Groene 
Partij (Les Verts) en trad – en treedt nog steeds – met vele bekende politici, 
wetenschappers en filosofen in debat. 

Meirieu is in Frankrijk een Bekende Fransman. Dat is hij niet alleen 
als publieke intellectueel (dat is hij ook), maar vooral als pedagoog. Dat 
maakt hem niet bij iedereen geliefd. Vooral degenen die de school van de 
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Franse Republiek beschouwen als instituut van cultuuroverdracht bekriti-
seren hem. De pedagogiek met haar aandacht voor het zich ontwikkelende 
kind ondermijnt die opdracht, is hun stelling. Dat bestrijdt Meirieu. 
Pedagogiek betreft niet alleen het zich ontwikkelende kind, maar ook de 
cultuur waaraan het zich ontwikkelt. In die zin brengt de pedagogiek twee 
schijnbaar onverzoenlijke zaken bij elkaar: kind en cultuur. En dat is niet 
het enige schijnbaar onverzoenlijke dat ze samenbrengt. De pedagogiek 
bestaat, zo zegt Meirieu, bij de gratie van nog meer schijnbaar onverzoen-
lijke tegenstellingen.  

Pedagogen versus republiekeinen
Frankrijk heeft een lange pedagogische traditie. Rousseau schreef aan de 
vooravond van de Franse Revolutie er zijn Emile, waarin de ontwikkeling 
van het kind de leidraad van de opvoeding is. Al eerder schreef Fénelon 
in zijn verhandeling over de opvoeding van meisjes dat leren en plezier 
goed samen kunnen gaan. En nog eerder – al in de 16e eeuw –  schreef 
Montaigne in zijn beroemde essay Over de opvoeding van kinderen dat 
leraren geen dwang op het kind moeten uitoefenen en hen niet met 
boekenkennis moet volstoppen. Je moet het leren aantrekkelijk maken 
en het kind de ruimte geven een eigen oordeel te vormen. ‘Een welge-
vormde geest is beter, dan een welgevulde’, was zijn stelling. Het verbaast 
niet dat de vernieuwingsbeweging van het onderwijs – de zogenoemde 
Nieuwe-Schoolbeweging –, die in Duitsland, Engeland en ook in ons land 
(Ligthart) aan het eind van de negentiende eeuw opkwam, ook in Frank-
rijk haar wortels heeft. Niet alleen Freinet is daar een representant van, 
maar ook Robin, Demolins en Cousinet.  

Frankrijk heeft echter ook een republikeinse traditie. In 1789 vond de 
Franse Revolutie plaats waarin de oude instituties van het Ancien Régime 
omver werden geworpen. Niet meer een kleine elite (de koning en zijn 
entourage) zou het voor het zeggen moeten hebben, maar het volk, of 
beter gezegd: de volwassen – aanvankelijk eerst alleen nog maar – man-
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nelijke bevolking. Die kreeg een politieke status. Elk lid ervan werd een 
citoyen: een burger met politieke rechten en plichten. Het zou nog lange 
tijd duren voordat dit zijn beslag zou krijgen (het mannenkiesrecht werd 
in 1848 ingevoerd, het vrouwenkiesrecht pas in 1946). Een belangrijke 
mijlpaal binnen dit proces was de republikeinse school. Die school werd 
in 1881 per wet geregeld. Het is de school van Jules Ferry, de toenmalige 
minister van onderwijs die de wet tot stand bracht. Die school is een 
klassikale school; ze is openbaar, gratis en niet-confessioneel (laïque). Ze 
had – en heeft nog steeds – een culturele, maar ook  politieke opdracht: de 
vorming van de jongere generatie tot Franse citoyen. Door zich te voegen 
in de Franse cultuur kan ieder – uit welke streek, of uit welke milieu je 
ook komt – dat worden. De beste onder hen kunnen vandaag de dag 
doorstromen naar hogere vormen van Frans staatsonderwijs. Daar wordt 
niet alleen de politieke, maar ook economische, technische en culturele 
elite van het land ‘klaargestoomd’. 

De pedagogiek (pédagogie) die al in de negentiende eeuw op een 
aantal universiteiten werd onderwezen, ondersteunde de republikeinse 
school. Buisson bijvoorbeeld was hoogleraar pedagogiek aan Sorbonne, 
maar ook directeur primair onderwijs onder Jules Ferry. Ook de socioloog 
Durkheim ondersteunde het republikeinse onderwijs. Hij gaf in Bordeaux 
en later in Parijs (ook aan de Sorbonne) pedagogiekcolleges. Voor hem is 
de pedagogiek geen wetenschap; het is een praktijktheorie. De sociologie 
die hij ook onderwees – en waar hij bekend om geworden is –, is dat 
daarentegen wel. 

Eind jaren zestig deden de pedagogische wetenschappen (sciences 
d’éducation) hun intrede binnen de Franse academische wereld. Deze 
jonge wetenschappen beoogden de niet-wetenschappelijke pedagogiek te 
vervangen. De kennis die de verschillende disciplines ervan zouden voort-
brengen, zouden een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van het 
onderwijs. Sindsdien is de kennis over het onderwijs enorm toegenomen. 
Steeds meer werd er over het leren van kinderen bekend, steeds meer over 
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de oorzaken van opgelopen onderwijsachterstanden, over gedragsstoor-
nissen en over al dan niet effectieve onderwijsmethoden. Het onderwijs 
veranderde, deels door een veranderende onderwijspopulatie, maar deels 
ook door die door de pedagogische wetenschappen ingebrachte kennis. De 
republikeinen zagen die ontwikkelingen met lede ogen aan (vgl. Meirieu 
& Develay, 1992). ‘Het niveau daalt’, ‘het gezag van de leraar verdwijnt’, 
‘het kind staat centraal, niet meer de cultuur’, ‘de methode is belangrijker 
dan de vakinhoud’. Meirieu noemt die critici anti-pedagogen. Voor de wat 
oudere Nederlandse lezer is dat verwarrend. De Duitse en Nederlandse 
anti-pedagogiek uit de jaren tachtig propageerde nu juist wat Meurieus 
anti-pedagogen veroordelen. Ze was anti-autoritair en kind-gericht. Mei-
rieu vindt de kritiek van degenen die hij anti-pedagogen noemt onterecht. 
Het is een oppervlakkige kritiek. Het is een kritiek die gespeend is van 
elke pedagogische kennis. De critici missen een pedagogiek. Pedagogiek. 
De plicht om weerstand te bieden is daar een antwoord op. Het vat Meirieus 
pedagogisch denken van de afgelopen twintig jaar beknopt samen. Ik ga 
er hieronder nader op in. Het boek laat overigens goed zien dat Meirieu 
zichzelf wel degelijk als republikein beschouwt, maar een pedagogische 
republikein. De school dient inderdaad de jongere generatie via cultuur-
overdracht te vormen tot citoyen, maar vormen is geen ‘opleggen’, geen 
dressuur, vormen is een zich vormen; en daar is het kind bij in het geding. 
Zonder inzet van hem of haar, zonder zijn of haar betrokkenheid en 
aandacht gaat dat niet. 

Tussen spreken en doen
Meirieu was hoogleraar in de pedagogische wetenschappen, maar bij het 
belang van de (empirische) wetenschap voor de praktijk zette hij al vroeg 
vraagtekens. De pedagogiek is voor de man en de vrouw in de praktijk van 
veel groter belang. Daarmee staat Meirieu in de traditie van Durkheim en 
andere pedagogen uit die tijd. Ook Gunning, Kohnstamm en later Lan-
geveld namen in ons land dat standpunt in. Wetenschap kan aanvullend 
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zijn, maar ze kan geen richting aangeven; ze kan ook niet aangeven wat 
binnen een concrete situatie door de man of de vrouw in de praktijk ge-
daan zal moeten worden. Meirieu noemt de pedagogiek een doctrine; ze is 
geen theorie, ook geen systeem. Ze ‘omvat heterogene elementen ontleend 
aan een of meerdere filosofieën, ervaringsverhalen en overwegingen over 
het belang van genomen of te nemen beslissingen’ (Meirieu, 2004, p. 136). 
In Pedagogiek onderscheidt hij die ‘heterogene elementen’ in axiologische 
(op waarden gebaseerde bedoelingen), praxiologische (praktijken in de 
vorm van routines, regels, gewoonten en methoden) en wetenschappelijke 
elementen (p. 17). De wetenschap is hier niet voorschrijvend, alleen infor-
merend.

De pedagogiek bevindt zich, zo zegt Meirieu, tussen ‘spreken’ en ‘doen’, 
tussen wat wetenschap en axiologie (in casu: filosofie) te berde brengen en 
wat er in de (doordachte) praktijk (praxiologie) gebeurt. De pedagogiek 
is een soort kaart waarmee de man of de vrouw zich in de praktijk kan 
oriënteren; ze geeft richting aan, helpt hem of haar de juiste keuze voor 
te bereiden en helpt over wat er gebeurd is achteraf na te denken. Maar 
de aanzet om te handelen komt niet van de pedagogiek. Die komt van de 
ander, van het kind. Die doet een appèl op zijn leraar. Dat is de reden dat 
voor Meirieu het opvoeden en onderwijzen een ethische onderneming is. 
Opvoeden, zo zegt hij in Le choix d’éduquer (1991), is een keuze. In de 
opvoeding gaat het altijd om de ander (in eerste instantie de ander met een 
kleine a). Het gaat niet om wat de ander mij te bieden heeft, maar om de 
ander in de strikte zin van het woord: de ander die ik in laatste instantie 
niet ken (de Ander met een grote A). Daarbij gaat het steeds om de vraag: 
‘Sta ik de ander toe om ten overstaan van mij, zelfs als dat tegen mijn 
belangen ingaat, een subject te zijn?’ (idem, p. 12). Als je opvoedt, kies je 
voor de subjectiviteit van het kind. Iemand voedt op of onderwijst als hij 
de subjectiviteit van het kind affirmeert: hij erkent het kind als subject, 
maar zet zich ook in aan de hand van de cultuur die hij het kind aanbiedt 
zich te vormen; de leraar daagt uit, maar hij reikt het kind daarvoor ook 
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de nodige culturele gereedschappen aan (Meirieu, 1995, p. 113). Dat alles 
betekent dat opvoeden en onderwijzen zich niet richten op aanpassing, 
maar op emancipatie. 

Ouders hebben hun kinderen altijd al opgevoed; opvoeden betekent 
voedsel geven (ook geestelijk voedsel), maar daarnaast ook loslaten, op ei-
gen benen laten staan, een eigen weg laten gaan. Emancipatie betekent dat 
de hand (Latijn manus) van de schouder van het kind wordt weggenomen. 
Dat kan als het kind een begin gaat maken met zichzelf te sturen, als het 
niet slaafs zijn impulsen volgt, maar in staat is zich af te vragen of dat 
wat het wil ook waard is om gewild te worden (Meirieu, 2002; 2009). 
Het zal weerstand moeten kunnen bieden aan wat – van binnen, maar ook 
van buiten – op hem afkomt. Daarom hebben kinderen opvoeders nodig, 
opvoeders die gezag hebben, die kinderen wat te zeggen hebben, en die op 
grond daarvan hen helpen weerstand te bieden aan dat wat op hen afkomt. 
Een leraar met gezag, zegt Meirieu, zet aan tot onderzoek, daagt uit afstand 
te nemen en kritische vragen te stellen. Weerstand bieden op wat op je 
afkomt, impliceert ook tot leren komen: onderzoeken hoe iets in elkaar zit, 
doorvragen en niet te snel denken dat je begrijpt wat zich heeft aangediend.  

De ‘grond’ van opvoeden en onderwijzen ligt dus niet in een theorie; 
het ligt in het appèl dat van het kind of de jongere uitgaat. Van zo’n appèl 
kan er sprake zijn als zich een ‘pedagogisch moment’ aandient. Ook hier 
spreekt Meirieu over weerstand. Het moment ontstaat als het kind weer-
stand biedt, ‘als de leraar, zonder de educatieve taak waar hij voor staat op te 
geven, ontdekt dat de leerling tegenover hem zich aan zijn macht ontsnapt, 
hem niet begrijpt, zonder twijfel leidt onder de vernedering van dat niet 
begrijpen en het feit dat hij wordt buitengesloten’ (Meirieu, 1995, pp. 55-
56). Uiteindelijk is het de weerstand van het kind die de opvoeder uitdaagt 
zich voor hem in te zetten. Het is de weerstand die de opvoeder bij het 
kind ervaart die hem uit zich zelfgenoegzaamheid haalt (zijn ‘solipsisme’) 
en een appèl op hem doet om te gaan opvoeden en dat betekent: het kind 
oproepen bij te staan een subject te worden. 
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Geloven in de opvoedbaarheid van het kind
Vanuit het appèl dat het kind op de opvoeder doet, kiezen voor de 
subjectiviteit van het kind. Dat is Meirieus pedagogische boodschap. 
Maar op dat appèl zou de opvoeder nooit ingaan als hij niet zou geloven 
dat het kind opvoedbaar is. Een opvoeder gelooft in de opvoedbaarheid 
(éducabilité) van het kind.  Meirieu schrijft:’ … ga door met het blijven 
gokken op het succes van de ander, doe alles om er te komen, zonder 
er iets voor terug te krijgen’ (Meirieu, 1991, p. 45). Opvoedbaarheid 
is een fundamenteel pedagogisch principe. In Pedagogiek. De plicht op 
weerstand te bieden laat Meirieu zien dat dit principe nauw samenhangt 
met dat andere fundamentele pedagogische principe: dat van de 
vrijheid. ‘Deze twee principes structuren samen de pedagogiek: wie 
enkel leunt op het eerste principe vervalt tot dressuur, wie alleen leunt 
op het tweede vervalt tot voluntarisme. Bij elkaar genomen stimuleren 
deze principes om steeds weer situaties te bedenken om degene die leert 
in staat te stellen zijn vrijheid te omarmen’ (Meirieu, 2016, p. 66).

Opnieuw hebben we hier twee schijnbaar onverzoenlijke tegenstel-
lingen: opvoedbaarheid (dat wil zeggen: de noodzaak kinderen op te 
voeden) en vrijheid. De leraar affirmeert beide: hij ziet het als zijn taak 
kinderen en jongeren op te voeden en te onderwijzen, maar hij doet 
dat zo dat ze genoeg vrijheidmarges krijgen om zelf actief te worden, 
zelf beslissingen te nemen, zelf te gaan leren. Dat impliceert het kind 
als subject aanspreken. Meirieu spreekt over didactische vasthoudendheid 
dat samengaat met pedagogische tolerantie. ‘Didactische vasthoudendheid 
omdat je steeds weer opnieuw de meest aangepaste en best mogelijke 
leersituaties moet bedenken. […]  Pedagogische tolerantie omdat je bin-
nen de didactische situaties die je bedacht hebt de leerling steeds weer zal 
moeten uitdagen in vrijheid te gaan leren, zonder - en dat is maar goed 
ook - daar geheel greep op te hebben’ (Meirieu, 2004, p. 70). 

Heel het werk van Meirieu is doortrokken van het belang van ver-
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trouwen. Opvoeden en onderwijzen vragen om vertrouwen: vertrouwen 
dat elk kind kan worden opgevoed en onderwezen. Maar de opvoeder 
zal ook vertrouwen moeten hebben in zijn eigen pedagogische moge-
lijkheden. Zou dat niet het geval zijn, dan zou hij niet aan opvoeding 
beginnen. Hier ligt een valkuil. Want heeft de opvoeder te veel geloof in 
zichzelf, dan loopt hij het gevaar een dwingeland te worden die, als de op-
voeding niet gaat zoals hij wenst, liever een kind zal afstoten dan zichzelf 
ter discussie te stellen. Meirieu benadrukt daarom dat als je opvoedt, je 
het echec moet incalculeren. Dat impliceert het principe van de vrijheid. 
Opvoeden en onderwijzen met respect voor en in antwoord op de subjec-
tiviteit van het kind, kun je volgens hem daarom alleen maar doen alsof je 
de mogelijkheid bezit het kind op te voeden. Opvoeden en onderwijzen 
hebben een fictie als uitgangspunt: een fictie met een ethische strekking. 
Die fictie houdt niet alleen in dat het kind kan worden opgevoed, maar 
ook dat de opvoeder kan opvoeden. Zonder die pedagogische fictie zijn 
opvoeding en onderwijs ondenkbaar.  

Een pedagogisch ingericht schoolhuis  
De vraag is nu hoe vanuit die pedagogische fictie op te voeden. Hoe kun 
je een kind of jongere tot vrijheid brengen? Hoe de pedagogische fictie 
‘waar’ te laten worden? 

Daarvoor is een pedagogisch ingericht schoolhuis nodig. Meirieu 
spreekt over de school als een domus: ‘een huis dat al bestaat voor de 
komst van het kind, een huis met geschiedenis, gewoonten en codes. 
[…] In dat huis zal het moeten integreren, en … op een dag het ook 
weer moeten verlaten’ (Meirieu, 2004, p. 25). Integratie vraagt van het 
kind dat het zich aan de ‘wet’ houdt. Meirieu noemt: niet ten koste van 
anderen leven, geen geweld gebruiken, niets kapot maken. Alleen als een 
ieder zich aan de wet houdt, kan er worden samengeleefd en dan kan 
er een ‘gedeelde wereld’ ontstaan. Domesticeren gaat hand in hand met 
emanciperen. Vrij kun je pas worden als je, zoals we zagen, afstand kunt 
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nemen en weerstand weet te bieden aan wat zich - van binnen en van 
buiten - aan je opdringt. Wat is hier aan de hand en wat betekent dit voor 
mij? Het is allereerst die wet die het kind aanzet zijn eerste reactie op te 
schorten en na te denken. Wat wil ik? Hoe verhoud ik me ten opzichte 
van wat zich aan mij opdringt? En hoe stel ik mij niet alleen tegenover 
jou, maar ook tegenover de anderen op? 

Voor Meirieu is de school niet zo zeer een dienst (een service) aan 
het individu, maar een instituut waar de jongere generatie toegang tot 
een gedeelde wereld krijgt. Daar ligt het begin van van citoyenneté. De 
leraar is degene die dat dat ‘in de wereld komen’ institutionaliseert (vgl. 
instituteur, het Franse woord voor onderwijzer). Kinderen en jongeren 
maken in de school kennis met wat de oudere generatie waard vindt 
om over te dragen. Daarmee overstijgt de school het privé-leven van 
het kind. De school is er niet alleen om het kind een toekomst te ver-
schaffen, maar ze is er evenzeer om de wereld waarin de school het kind 
introduceert te laten voortbestaan. Tussen haakjes: ook hier doemen 
weer schijnbaar onverzoenlijke tegenstellingen op: het privé-leven van 
het kind en de gedeelde wereld, inclusief over te dragen wereldinhouden. 
Meirieu spreekt wat betreft die wereldinhouden over ‘culturele objecten’, 
respectievelijk ‘kennisobjecten’: de culturele gereedschappen die in de 
verschillende schoolvakken liggen opgeslagen. Hij noemt ze ‘gemeen-
schappelijke referenten’ (Meirieu, 1994, p. 113): zowel de leraar als de 
leerling richten zich erop. De taak van de leraar is de leerling niet alleen 
met die gereedschappen kennis te laten maken, maar ze ook te leren 
gebruiken. En precies dat stelt het kind in staat over wat zich aandient 
na te denken en - in het verlengde ervan - overwogen te handelen. De 
culturele (of kennis-)objecten vormen zo de voorwaarden waaronder een 
kind subject kan worden. Meirieu: ‘De school moet weerstand bieden 
en de almacht van de (zich opdringende) opinies weerstaan. Juist door 
‘kennisobjecten’ aan te bieden stelt ze leerlingen in staat hun opinies 
weloverwogen tot uitdrukking te brengen. Zonder kennis geen uitdruk-
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kingsmogelijkheden, zonder kennisobjecten geen debat’ (Meirieu, 2004, 
p. 25). Onderwijs veronderstelt niet alleen een (intersubjectieve) relatie, 
maar dus ook altijd een objectieve derde. 

Voor Meirieu is de school een plaats waar de jongere generatie wordt 
‘gedomesticeerd’, maar tegelijkertijd zich ook emancipeert, een plaats 
waar ze zich voegt, maar ook vrij maakt. Opnieuw twee schijnbaar on-
verzoenlijke tegenstellingen. Opvoeden en onderwijzen vragen om een 
voortdurend balanceren tussen het kind, de groep en de leerstof (de ‘cul-
turele objecten’). De vraag is steeds hoe bied ik de stof zo aan mijn leerlin-
gen aan dat ze ermee tot leren komen. Hoe breng ik ze in beweging? Of 
beter nog: hoe laat ik voor hen de stof ‘spreken’? Veel van zijn in de jaren 
tachtig geschreven  boeken gaan daarover: L’école mode d’emploi (1985), 
Apprendre… oui, mais comment (1987), Enseigner, scénario pour un métier 
nouveau (1989), maar ook een aantal later geschreven boeken: Lettre à un 
jeune professeur (2005) en École: demandez le programme! (2006). In al die 
boeken treft de lezer praktische voorstellen aan. Daarbij laat Meirieu zich 
door pedagogen inspireren, maar ook door filosofen en verschillende (on-
derwijs)psychologen: door Dewey, Korczak en Oury bijvoorbeeld, maar 
ook door Kant, Arendt en Levinas, door Piaget, Vygotsky en Wallon. 
Voor Meirieu dient onderwijs altijd een project te zijn: niet alleen voor de 
leerlingen, ook voor de leraar. Goed onderwijs is onderwijs dat leerlingen 
in probleemsituaties brengt waarin ze worden uitgedaagd obstakels te 
overwinnen. Onderwijs moet leerlingen in beweging te brengen, zorgen 
voor cognitieve verschuivingen, voor transformaties: een nieuw inzicht 
(Meirieu 1999, p. 84). Samen leren is daarbij cruciaal, maar wel op zo’n 
manier dat de verschillen tussen kinderen tot hun recht kunnen komen. 
Vanuit dat idee propageert Meirieu gedifferentieerde onderwijsarrange-
menten waarin leerlingen zowel in heterogene als in homogene groepen 
(‘behoeftegroepen’) werken. Vanuit die gedachte pleit hij de school 
opnieuw ‘op’ te ‘bouwen’. 
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Tot slot: een pedagogisch knutselaar
Meirieus boeken zijn, zo zou je kunnen zeggen, producten van een 
zekere knutselkunst (bricolage). In zijn boeken weet hij het schijnbaar 
onverzoenlijke bij elkaar te brengen: kind en cultuur, opvoedbaarheid 
en vrijheid, privé-leven en een gedeelde wereld, domesticeren en eman-
ciperen. Voor Meirieu is elke opvoeder een pedagogisch knutselaar voor 
zover hij op zoek gaat naar overeenstemmingen ‘vaak mysterieus, soms 
verbazingwekkend, tussen de dingen die hij waarneemt en de dingen 
waar hij van uitging en die waar zijn geworden’ (Meirieu,1991, p. 96). 
Als hij dat ziet heeft een pedagogisch evenement plaats gevonden. Een 
kind heeft dan iets geleerd; het heeft een nieuw inzicht verworven en 
is wellicht een nieuwe positie gaan innemen van waaruit het de dingen 
anders waarneemt dan voorheen. Pedagogische ‘doctrines’ zoals die van 
Meirieu, helpen opvoeders en leraren daar oog voor te krijgen en – niet 
onbelangrijk – daartoe de voorwaarden te scheppen. En daarmee reiken 
ze hen tegelijkertijd nieuwe pedagogische inzichten aan. Een pedagogisch 
geheugen (mémoire pédagogique) – het ‘geheel van prototypische situaties 
en mogelijke acties om om te gaan met het “pedagogisch moment” zoals 
voorgesteld in de pedagogische literatuur’ (Meirieu, 1995, p. 256) – is 
daarom zo belangrijk. ‘Bricoleren’ doe je met kennis en kunde, niet alleen 
met wetenschap.   

Voor deze inleiding is gebruik gemaakt van Wouter Pols & Hans Van 
Crombrugge, Philippe Meirieu. Weerstand en opvoeding. Het artikel 
verscheen in september 2014 in Pedagogiek in Praktijk (80). 
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Interview door Simon Verwer

Philippe Meirieu (1949) is emeritus hoogleraar aan de Universiteit 
Lumière-Lyon 2, waar hij een functie bekleedt als directeur van de 
lerarenopleiding. Hij studeerde filosofie, haalde zijn lerarenbevoegdheid 
en gaf les op basis- en middelbare scholen, waarna hij promoveerde en 
hoogleraar werd.

Meirieu is auteur van een omvangrijk pedagogisch oeuvre, waarin hij 
specifieke aandacht heeft voor de positie van de pedagoog in de samenle-
ving. Hij is als adviseur op nationaal niveau betrokken geweest bij belang-
rijke onderwijshervormingen in Frankrijk, waaronder een hervorming 
van de lerarenopleidingen en een curriculumherziening. Ook is hij actief 
als politicus, de laatste jaren als vice-president van de regio Rhône-Alpes, 
met in zijn portefeuille het thema ‘een leven lang leren’.

Dit interview is in augustus 2015 afgenomen in Frankrijk en kan worden 
gelezen als een introductie op het boek Pedagogiek: De plicht om weerstand 
te bieden. Daarnaast beoogt het tevens een inleiding te zijn op Meirieus 
denken in bredere zin. Een aantal van de onderstaande antwoorden is 
aangevuld met antwoorden van Meirieu uit een interview met de Zwit-
serse pedagoog Étiennette Vellas, dat voorafgaat aan de Franse editie van 
dit boek. 

Pedagogen, 
antipedagogen 
en het zekere weten
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In het interview komen de volgende thema’s aan bod: de definitie 
en de positie van de pedagoog, de verhouding van de pedagoog tot de 
onderwijswetenschappen en de toekomst van de pedagogiek.

Laten we beginnen met een basale vraag: wat is een pedagoog?
‘Ik zou een pedagoog willen definiëren als de persoon die zich ten doel 
stelt om theorie en praktijk in overeenstemming te brengen. Zo kunnen 
we stellen dat de figuur van de pedagoog continu op zoek is, zowel op het 
gebied van de uiteindelijke bedoeling van opvoeding en onderwijs als op 
het gebied van inhoud en methode; de doelen en de middelen. Het gevolg 
is dat hij1 dus altijd met één been in de theorie staat, waar hij modellen 
construeert, terwijl hij met het andere been in de praktijk staat, teneinde 
zijn model te verwezenlijken en te confronteren met de weerstand van 
de concrete werkelijkheid; met kinderen die nooit helemaal voldoen aan 
het beeld dat wij van hen hebben, die niet altijd willen wat wij van hen 
verlangen, en die nooit voor honderd procent passen bij de projecten die 
wij voor hen in petto hebben.

Mensen die denken over onderwijs (en opvoeding) zouden naar mijn 
mening, zolang ze theorie en praktijk niet met elkaar confronteren, onder-
wijsfilosofen moeten worden genoemd. We zouden in dit opzicht kunnen 
stellen dat Rousseau een voortreffelijke onderwijsfilosoof is, maar geen 
pedagoog. Hij heeft namelijk nooit gepoogd zijn theorie daadwerkelijk te 
verwezenlijken, hoe mooi hij deze ook heeft uiteengezet in Emile, of Over 
de opvoeding (1762). Zijn volgeling Johann Heinrich Pestalozzi kunnen 
we daarentegen wel als pedagoog zien. Hij bediende zich weliswaar van de 
inzichten van Rousseau, maar hij creëerde daarmee zijn eigen systeem. En 
bovenal heeft hij dit systeem getoetst aan de werkelijkheid.

De geschiedenis laat duidelijk zien dat pedagogen met een zekere 
bedenking worden bekeken door de “echte” filosofen, die op een concep-
tuele manier met opvoeding en onderwijs bezig zijn. Maar ook door de 
praktijkmensen worden ze met argwaan bekeken; pedagogen maken het 
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werk, dat al heel complex is, nog complexer en gaan problematiseren, in 
plaats van zich in te spannen om directe oplossingen voor concrete proble-
men te verzinnen.

De pedagoog heeft dus een uitdagende positie, omdat hij zich tegelij-
kertijd positioneert als theoreticus en als praktijkmens. Hierdoor loopt hij 
het risico om door beide kampen beschouwd te worden als iemand die 
niet heeft kunnen of willen kiezen. Deze dubbelheid is dus “de pedagoog” 
gegeven. Hierdoor dient hij zich jegens beide kanten staande te houden, met 
als gevolg dat hij zich op een bergkam bevindt en juist vooruitgang brengt.’

Ziet u uzelf meer als pedagoog of als filosoof?
‘Zelf heb ik altijd de positie ingenomen waarbij ik met het ene been in de 
theorie stond en met het andere in de praktijk. Vanuit dit standpunt is 
de werkelijke moeilijkheid van de pedagoog dat hij moet zoeken naar een 
samenhang, die uiteindelijk nooit te vinden is, omdat er altijd een kloof blijft 
bestaan. In mijn boek La pédagogie entre le dire et le faire uit 1995 ga ik hier 
verder op in.

Waar het op neerkomt, is dat pedagogiek zich voor mij altijd tussen 
“spreken” en “doen” in bevindt, tussen wat de wetenschappen over opvoeding 
en onderwijs te berde brengen en de praktijk van het opvoeden en onder-
wijzen zelf. Hoewel deze positie veel van de pedagoog vraagt, is deze kloof 
uiteindelijk een noodzakelijke voorwaarde, omdat deze ons juist in staat stelt 
om vooruitgang te boeken.

Wat ik in mijn persoonlijke geschiedenis heb nagestreefd, en waar mijn 
loopbaan zich om heen heeft gestructureerd, is deze beweging tussen theorie 
en praktijk en er zorg voor te dragen dat deze continu met elkaar worden 
verrijkt. Dat is niet altijd makkelijk: tijdens mijn pedagogische loopbaan heb 
ik mij voortdurend moeten rechtvaardigen, alsof het een soort van zonde was 
om me hiervoor te interesseren, ten opzichte van de filosofen, de didactici, 
de beleidsmakers en de politici, en natuurlijk ten opzichte van onze conser-
vatieve tegenstanders: de antipedagogen.’
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Wat is in grote lijnen de kritiek van de antipedagogen op de pedagogiek?
‘Volgens de antipedagogen zouden we getuige zijn van de laatste stuiptrek-
kingen van wat zij het “pedagogisme” en “pedagoochelaars” noemen, zoals 
zij de pedagogiek en haar aanhangers aanduiden. Zij zien pedagoochelaars 
als kwaadaardige intriganten, die elke intellectuele ondergrens en elke cul-
turele ambitie van de school zouden hebben opgegeven. Ze doelen hiermee 
bijvoorbeeld op leraren die experimenteren met vrije onderwijsmethoden, 
op demagogische wijze hun oren laten hangen naar de leerlingen, lichtzinnig 
Bach met rap mengen, de stelling van Pythagoras uitleggen aan de hand van 
de uitslagen van gokwedstrijden, enzovoort.

Dankzij hun inzet, zo stellen zij, zou Frankrijk eindelijk een punt 
kunnen zetten achter de activiteiten van de pedagoochelaars. Volgens de 
antipedagogen moeten we terugkeren naar oude beschavings normen, in de 
samenleving en op school. Wat hiervoor nog nodig zou zijn is het herstellen 
van het “gezag van de leraar”, de terugkeer van “traditionele methoden” en 
het vastnagelen van de pedagoochelaars aan de schandpaal van de media. 
Wanneer dit gebeurt, dan zouden alle Franse scholen, van de ene op de an-
dere dag, een hele reeks problemen in één keer kunnen oplossen: vroegtijdig 
schoolverlaten, geweld onder jongeren, de gebrekkige vorming van burgers, 
het infantiliserende effect van de media, de gespannen relaties tussen leraren 
en gezinnen enzovoort.’

Wij kennen de term ‘pedagogisme’ in Nederland niet. Zou u deze term 
wat verder kunnen toelichten?
‘Ik zal het kort samenvatten wat de antipedagogen de pedagogiek, of in hun 
woorden dus het “pedagogisme”, verwijten. In de onderstaande vijf punten 
ga ik even in hun schoenen staan:

1. Het pedagogisme stelt dat de leerling “zijn eigen kennis construeert” en schaft 
daarmee de essentiële denivellering af tussen degene die weet en degene die 
niet weet.
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2. Het pedagogisme ontwikkelt een jargonoverladen technocratie, die de kennis 
die moet worden overgedragen onduidelijk maakt.

3. Het pedagogisme maakt geen verschil tussen uitingen van cultuur en mid-
delmatigheid afkomstig uit de media.

4. Het pedagogisme onderschrijft een egalitaristische ideologie, die zich richt 
op het vernietigen van de elites en het nivelleren van onze samenleving 
van onderop, waardoor de toekomst van onze beschaving in gevaar wordt 
gebracht.

5. Uiteindelijk is het pedagogisme onderdeel van de voortzetting van de 
libertaire utopie uit de jaren zestig, waarbij men knielt voor het “kind als 
koning”.

Wat een beeld! Op deze wijze voorgesteld is de pedagogiek nog niet eens een 
ambulance waarin een zwaargewonde op sterven ligt, maar een lijkwagen! 
Geen enkele leraar, geen enkele opleider, geen enkele onderwijsweten-
schapper hangt dit denken aan. Niemand komt vandaag de dag de klas 
binnen om aan de leerlingen mede te delen dat hij niets te brengen heeft 
en enkel gaat luisteren naar hoe zij zich uiten, overtuigd dat de kennis op 
spontane wijze uit hun uitwisselingen zal verschijnen. Nergens organiseert 
men algemene vergaderingen om adolescenten te laten kiezen tussen lessen 
hiphop of het bestuderen van aardrijkskunde. Er bestaat geen school, geen 
instelling waar volwassenen de afschaffing van elke vorm van gezag eisen 
en de spot drijven met programma’s en examens. Integendeel: overal zetten 
leraren hun leerlingen nog steeds gewoon aan het werk en zoeken – soms 
wanhopig – naar manieren om hen duurzaam in beweging te krijgen voor 
schoolse activiteiten. Ze spannen zich in – vaak tegen de prijs van een 
immense vermoeidheid – om op leerlingen de cultuur over te dragen; een 
cultuur waar zij zich terecht aan verbonden hebben, omdat deze de moeite 
waard is.

Kortom, de pedagogiek wordt door sommigen vandaag de dag be-
schouwd als de oorzaak van datgene waar zij altijd tegen heeft gestreden: 
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ongehoorzaamheid en desinteresse, gemakzucht en grilligheid, middelma-
tigheid en geweld. Het kwalijkste van de antipedagogen is nog wel dat zij 
de geschiedenis negeren. Zij beelden zich in dat de rechten van het kind 
verzonnen zijn om, bijvoorbeeld hier in de Franse situatie, het dragen van 
een hoofddoek op school toe te staan. Zij vergeten Maria Deraismes en 
de strijd van de vrijmetselaars, Francisco Ferrer en zijn militante atheïsme, 
Janusz Korczak, de Joodse dokter uit Warschau: allen strijders voor de 
erkenning van de rechten van het kind.

In werkelijkheid zijn de antipedagogen, die pretenderen de cultuur te 
verdedigen, degenen zonder werkelijke cultuur. Erger nog: terwijl zij zich 
tooien met de kleding van de traditie zijn zij zelf het grootste gevaar voor 
uitroeiing van deze tradities.’

Dat zijn grote woorden …
‘En die gebruik ik niet voor niets. De antipedagogen brengen onze democra-
tie ook werkelijk in gevaar. Zij stigmatiseren het streven naar gelijkheid en 
aarzelen niet om dit principe van onze Republiek aan te vallen.

Voor hen zou gelijkheid in het onderwijs synoniem zijn aan middel-
matigheid. Ik vind het beschamend om te moeten herhalen dat gelijkheid 
niet gelijkstaat aan uniformiteit, dat het recht van alle kinderen om toegang 
te hebben tot de fundamenten van het burgerschap juist essentieel is voor 
het democratische project. Sinds “het volk de wetten maakt”, dient ieder 
individu immers de wereld en haar belangen te begrijpen. Niets minder dan 
onze grondwet dwingt ons om alles in het werk te stellen zodat niemand 
wordt veroordeeld tot de marge.

Dit antipedagogische denken is in mijn ogen een manier om de ver-
plichting te ontlopen die door de Franse Republiek is aangegaan om al haar 
kinderen de middelen te bieden om zich toegang te verschaffen tot de kennis 
van de wezens en de dingen. Een geheel van kennis dat, tegelijkertijd, het 
beheersen van methoden en de toegang tot cultuur nodig heeft, evenals de 
mogelijkheid verleent om onderdeel te worden van een proces van reflecte-
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ren, onderzoeken en scheppen.
Door de school dit streven in termen van een gemeenschappelijke 

cultuur gericht op democratie en gelijkheid te weigeren, accepteren de 
antipedagogen impliciet het idee dat er mannen en vrouwen zijn waarvan 
verwacht mag worden dat zij enkel uitvoerende activiteiten toebedeeld 
krijgen, terwijl anderen uitverkoren zijn om hun rechtmatige zetel op te 
eisen.

Door naar het verwerven van een gemeenschappelijke cultuur te 
streven stellen de pedagogen helder dat al het weten als cultuur onderwezen 
dient te worden, verwijzend naar datgene wat zingeving biedt in de geschie-
denis van de mens. Zij zijn ervan overtuigd dat er geen sprake kan zijn van 
een exclusieve extra ontwikkeling voor de ziel van “de beste leerlingen”, 
terwijl anderen beperkt zouden worden tot uitvoeringstaken. Voor mij 
houdt dat in dat alle jongeren recht hebben op verschillende perspectieven, 
benaderingen en didactieken, te weten:

1. een experimentele benadering, die in staat stelt om hypotheses te 
formuleren en deze te verifiëren, om toegang te hebben tot een zekere 
relatie tot de waarheid;

2. een brongerichte benadering, die leidt tot het vergelijken van bronnen, 
om verschil te kunnen maken tussen velerlei niveaus van discoursen, 
om bijvoorbeeld feiten van meningen te kunnen onderscheiden;

3. een creatieve benadering, die helpt uit te stijgen boven het niveau van 
de eenvoudige onmiddellijke uitdrukkingswijzen, om zo aanspraak 
te kunnen maken op en onderdeel te worden van alles wat de mens 
verbindt.’

Dit type benaderingen staat vaak op gespannen voet met een meer 
conservatief idee over hoe onderwezen zou moeten worden. Volgens 
uw tegenstanders vallen dit soort werkwijzen altijd in het nadeel van 
de leraar, omdat hij er zijn gezag mee zou verliezen …
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‘De ineenstorting van het gezag van de leraar, en meer in het algemeen, 
van volwassenen, is onmogelijk toe te schrijven aan hen die, met zoveel 
koppigheid, nooit gestopt zijn met het herinneren aan het leren om samen 
te leven, aan de noodzaak van respect voor de wet en voor het bedenken 
van regels. Of het nu Decroly, Makarenko, Fernand Oury of Lorenzo 
Milani is: allemaal hebben zij zich gericht op het verhelderen van de rollen, 
verantwoordelijkheden en posities, om te voorkomen dat conflicten enkel 
voortkwamen uit machtsstrijd. Ook de anarchistische pedagogen van de 
negentiende eeuw, zoals Sébastien Faure of Paul Robin, hebben er altijd 
aan herinnerd dat “kinderen geen volwassenen zijn” en dat zij het gezag van 
leraren nodig hebben om op te groeien.

En als we de libertaire pedagogen zoals de Schot Alexander Neill, of 
de aanhangers van de non-directieve didactiek, zoals de humanist Carl 
Rogers ergens van kunnen verdenken, dan is het vooral dat zij de illusie 
hebben gehad van het verdwijnen van hun gezag. Ik noem het een illusie, 
omdat zijin termen van bewondering oneindig meer terugkregen van hun 
leerlingen dan dat zij opgaven in termen van beperkingen.

Dat de school vandaag de dag zoveel moeite heeft met het vraagstuk 
van autoriteit, komt in werkelijkheid doordat de lessen uit de pedagogiek 
zijn genegeerd: terwijl de sociale normen die destijds het gezag van leraren 
bepaalden geen stand hebben gehouden, hebben we niet de moeite geno-
men om via een pedagogiek gezag op te bouwen.

De situatie is ernstig. Terwijl het verheerlijken van ‘geweld’ een van 
de essentiële componenten van de moderne commercie is geworden en de 
jongere generaties gefascineerd zijn door de terugkeer van archaïsche virili-
teit, hebben wij – als samenleving – de leraren in open terrein achtergelaten.

De onderwijzer poogt vooruitgang te boeken in zijn klas, zonder dat 
iemand hem heeft uitgerust met werkelijk gezag richting de kinderen. Het 
is aan hem om ervoor te zorgen dat er resultaten worden geproduceerd. Als 
hij het benodigde charisma heeft en gezond genoeg is, zal hij zich wel red-
den, maar vaker zal het een zware beproeving zijn: hij rekent op een positie 



26 PEDAGOGIEK: DE PLICHT OM WEERSTAND TE BIEDEN

die hem beschut tegen agressie en hem in staat stelt om op correcte wijze 
zijn kennis over te dragen, maar we bieden hem enkel een “gezag zonder 
ruggesteun”. Bij gebrek aan pedagogische vaardigheden bezwijkt hij. Freud 
schetste ooit het beeld dat men leraren op poolexpeditie stuurt, uitgerust 
met een tropenhelm en een vlindernet: dit is meer dan ooit actueel!

De antipedagogen die de pedagogiek gedemoniseerd hebben, dragen 
hierdoor een zware last: zij hebben leraren waardevolle handvatten en 
instrumenten ontnomen die van onschatbare waarde zijn om groepen aan 
te sturen. Zonder deze handvatten kunnen conflictsituaties uitmonden in 
fysieke escalaties. Wanneer men maatregelen moet treffen tegen geweld op 
school en men zich eigenlijk dient in te zetten voor het opzetten van col-
lectieve ondersteuning voor leraren, stelt men zich tevreden met het zoeken 
van zondebokken.

Uiteindelijk, en wellicht heel simpel gesteld, zijn de antipedagogen wat 
mij betreft incompetent: dat een leraar een leerling in positie brengt “om 
zijn eigen kennis te construeren” betekent niet dat men het gezag van de 
onderwijzer af zou schaffen. Juist integendeel! Om een situatie te scheppen 
waarin de leerling – met dank aan de instructies en bronnen waarvan men 
hem voorziet – werkelijk “in zijn hoofd” gaat werken om nieuwe kennis 
op te bouwen, dient de leraar deze kennis tot in de puntjes te beheersen. 
Sterker nog: hij dient uit alle manieren en methodes die tot zijn beschikking 
staan diegene te selecteren die het meest geschikt zou kunnen zijn. Er is dan 
ook geenszins sprake van opgeven van gezag en niet de minste verdenking 
van ongerichtheid.

Anderzijds, de leraar die zich tevreden stelt met het “afdraaien van zijn 
lessen”, zonder zich werkelijk van de intellectuele activiteit van ieder van zijn 
leerlingen te verzekeren, is zelf ongericht: de leerlingen die hem willen en 
kunnen volgen terwijl hij praat, doen dat; de anderen zitten te dagdromen 
of doen andere dingen, ondanks regelmatige en pathetische aansporingen 
tot aandacht: “Luister nu naar mij … dit is belangrijk.” We hebben een 
nieuw perspectief nodig op het gezag van de leraar.’
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Het debat binnen de pedagogiek is overduidelijk verdeeld. Is deze 
verdeeldheid verwant aan de aard van de pedagogiek?
‘Ja, waarschijnlijk is het verwant aan de epistemologische status. Pedagogiek 
is overduidelijk geen wetenschap. Ondanks de hoop van enkele van mijn 
collega’s kan zij zich niet rekenen tot de wetenschappen die de Waarheid 
voor eens en voor altijd zouden kunnen achterhalen. Zij is gehouden aan 
een activiteit die uiteindelijk resulteert in een soort bricolage, verbanden 
scheppend tussen bepaalde heterogene elementen. Wanneer men zich 
bedient van het filosofische register, werkt men op het niveau van de 
concepten. Wanneer men zich verdiept in de empirie, werkt men op het 
niveau van de situatie, van instrumenten. Wanneer men zich bezighoudt 
met didactiek, werkt men op het niveau van de inhoud.

Wanneer men met pedagogiek bezig is, dient men samenhang aan te 
brengen tussen 1) het waartoe 2) het wat en 3) het hoe, dat wil zeggen 
een samenhang tussen bedoelingen, inhouden en methoden. Deze drie 
domeinen laten zich niet vermengen. Ze kunnen samen wel een min of 
meer stabiele architectuur bieden, die in staat stelt om vooruitgang te 
boeken, maar de architectuur blijft altijd fragiel. We zullen bij de histo-
rische pedagogen nooit systemen vinden zoals bij Hegel of Kant. Bij de 
pedagogen, zoals Pestalozzi of Korczak, vinden we in hun schrijven een 
soort mengeling tussen feiten, theorie, anekdotes, lyriek en poëzie.

 De pedagoog gaat als het ware op avontuur, een avontuur dat met 
zich meebrengt dat er een veelheid aan zaken in beweging komt, die 
hij met zich meedraagt en waarin hij samenhang tracht aan te brengen, 
maar die hij ontleent aan een veelheid van soms tegenstrijdige disciplines. 
Dat maakt van de pedagoog een sociaal wezen, en in dat opzicht is hij 
verwant met andere sociale figuren, zoals de dokter of de politicus. De 
dokter bijvoorbeeld ontleent kennis aan een aantal domeinen, zoals de 
fysiologie, de biologie, de psychologie enzovoort, en tegelijkertijd streeft 
hij een sociaal-moraal project na, denk maar aan de eed van Hippocrates. 
De professie is ook een menselijke relatie.
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De pedagoog heeft ook te maken met een dergelijke veelheid aan bronnen 
waaraan hij kennis ontleent, altijd slechts ten dele en dus onvolmaakt. Zo 
vinden sociologen de pedagoog niet sociologisch genoeg, de psycholoog 
vindt hem niet psychologisch genoeg, de econoom zegt dat hij te weinig 
economie gebruikt enzovoort.

In de hedendaagse onderwijswetenschappen wordt de positie van de 
pedagoog ontkend, omdat hij gezien wordt als een soort samenraapsel 
van disciplines. Hij doet van alles een beetje en dus van alles niets. Maar 
ik denk dat de menselijke aard van zijn professie precies dit voorschrijft: 
dat hij openstaat voor en kennis ontleent aan meervoudige registers, en 
dat hij op een vredige, coherente wijze samenhang aanbrengt in al deze 
soorten kennis. Ik doel hiermee op concepten die in staat stellen om goed 
te begrijpen wat onze doelstellingen zijn, inhouden die voortkomen uit 
de culturele keuzes die gemaakt zijn en oordelen en methoden die bij deze 
inhouden passen.

Deze coherentie is problematisch, maar mijns inziens zijn de grote 
figuren uit de pedagogiek hier precies in geslaagd. Ze hebben iets gescha-
pen waarin je je vanuit menselijke ervaring kunt herkennen, op basis 
van ervaringen en situaties uit de concrete geschiedenis. Je kunt Korczak 
bijvoorbeeld niet goed begrijpen als je niet weet in welke situatie hij zich 
bevond, namelijk in Polen vanaf 1912. Of Freinet, bij wie je zijn verhou-
ding tot het communisme en tot het vitalisme dient te bestuderen om zijn 
pedagogiek te begrijpen.’

In Nederland heeft de pedagogiek haar status verloren aan de univer-
siteit, net als in Frankrijk.
‘De pedagogiek is ook geen wetenschap! En die status bevestig en the-
oretiseer ik ook in mijn werk. Desalniettemin dient zij wél een plek te 
hebben binnen de universiteit, en wel op basis van de methode volgens 
welke wij haar bestuderen, namelijk een zeer nauwkeurige en rigoureuze 
benadering. De pedagogiek moet zich rechtvaardigen als wetenschap in 
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de positivistische betekenis van het begrip. Dat wil zeggen dat het geen 
gesloten systeem is; geen systeem in zichzelf, waarin een ultieme waarheid 
te vinden zou zijn.

De pedagoog streeft ernaar samenhang aan te brengen tussen de 
verschillende domeinen. Ik heb middels mijn werk een model ontwikkeld 
waarmee we pedagogische doctrines kunnen analyseren. Ik gebruik ove-
rigens bewust het woord “doctrine”, omdat het geen systeem is, dat een 
soort perfectie zou veronderstellen, of denken (pensée), dat terugvoert naar 
de concepten en de praktijk niet in acht neemt.

Axiologie
Bedoelingen/doeleinden 

van onderwijs en 
opvoeding

Praxeologie
Praktijken, instituties,

situaties, methoden, etc.

Wetenschap
Onderbouwing, 

uitgangspunten, kennis 
van de wereld.

Praxeologie + 
axiologie

zonder wetenschap =
ideologie

Axiologie + 
wetenschap

zonder praxeologie =
onvermogen

Praxeologie + 
wetenschap

zonder axiologie =
blindheid

In dit model laat het pedagogische gedachtegoed zich analyseren op basis 
van drie polen: de eerste is de pool van de axiologie: het gaat hier om de 
bedoelingen, die heel lang theologisch waren, en nog zijn in veel bescha-
vingen. Vandaag de dag zijn ze eerder filosofisch, te weten de reflectie op 
de doeleinden, het type mens dat men wil vormen, de samenleving die we 
willen scheppen, de natuur, het subject enzovoort. Deze pool is er altijd, 
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zelfs als er mensen zijn die veinzen er geen te hebben en aan de hand van 
een pseudoneutrale “wetenschappelijkheid” stellen dat ze zonder ideologie 
kunnen. Dat is een vorm van intellectueel bedrog waar we weerstand aan 
moeten bieden. Soms is deze axiologie dus verborgen en moeten we hem 
zoeken, maar hij is er altijd.

De wetenschap vormt de tweede pool. De pedagoog gaat op zoek naar 
de voor hem beschikbare wetenschap, afkomstig uit psychologie, biologie 
enzovoort. De derde pool in dit model is de praxeologie, het gebied van de 
instrumenten en methoden. 

Laten we humanistische psycholoog Carl Rogers (1902-1987) als 
voorbeeld nemen, die met zijn aandacht voor autonomie, empathie en 
loslaten veel invloed heeft gehad op onder meer het onderwijs. Axiolo-
gisch gezien is hij een humanistische christen. Wetenschappelijk gezien 
baseert hij zich op de psychopedagogiek van Lewin, en in praktische zin 
brengt hij het principe van non-directiviteit tot leven.

Zo bezien vormen deze drie polen een samenhang, maar deze samen-
hang blijft altijd instabiel, omdat er van alle drie de zijden vragen komen 
en aan alle drie de zijden weerstand moet worden geboden. Het gaat in dit 
model ook om een zekere balans tussen deze drie polen, die bij sommige 
pedagogen echter ver te zoeken is. Bij Freinet ontbreekt bijvoorbeeld de 

“wetenschappelijke” poot grotendeels. Anderen benadrukken weer andere 
relaties en laten een andere poot buiten beschouwing.

Het is dus de aard van de pedagogiek waar de universiteit moeite mee 
heeft. Zij heeft er moeite mee omdat de traditionele epistemologische legi-
timatie van de universiteit, de zoektocht naar de Waarheid, niet direct van 
toepassing is op pedagogische doctrines. De pedagogiek zal namelijk altijd 
contextueel zijn, zal altijd bestaan uit verschillende componenten enzovoort. 
De universiteit isoleert de drie polen van pedagogiek, vanuit haar positivis-
tisch verlangen waardenvrij te zijn.

De universiteit heeft echter ook een conserverende functie – hetgeen 
overigens niet impliceert dat ze ook conservatief moet zijn. Zij dient de 
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pedagogische doctrines over te dragen, in leven te houden, te onderzoeken, 
wederom te vertalen naar onze huidige tijd enzovoort. Ook wetenschapsge-
schiedenis dient immers niet alleen ter kennisname, maar bestaat ook om 
verkend te worden, om begrepen te worden als ervaring, kracht van emanci-
patie en verandering. Om er lessen uit te trekken, zogezegd. Er zijn vele voor-
beelden beschikbaar die vandaag de dag nog net zo actueel zijn als toentertijd, 
en daar moet men gebruik van maken. Denk aan hoe Makarenko omging 
met de voorgeschiedenis van de kinderen die hij moest onderwijzen. Moet je 
een dossier van een kind dat bij je in de klas komt van tevoren lezen, of moet 
je zelf een beeld opbouwen en op een later moment zijn dossier raadplegen? 
Of helemaal niet? En moet je dat laten weten? Makarenko heeft daar wijze 
zaken over gezegd, die vandaag de dag nog betekenisvol kunnen zijn.

Pedagogische uitdagingen komen altijd tevoorschijn in een specifieke 
context, maar hoeven niet hiertoe gereduceerd te worden. De concrete 
problemen die opvoeders en onderwijzers van vandaag de dag tegenkomen 
wanneer ze bijvoorbeeld conflicten met of tussen kinderen proberen op te 
lossen, daar is het pedagogische erfgoed een rijke vindplaats voor. En dat 
zouden we moeten cultiveren, en verbeteren.

In de vorming van onderwijzers dienen we er rekenschap van te geven 
dat opvoeden en onderwijzen geen wetenschap is, maar een ambacht waarin 
het om oordelen gaat. In deze vorming dient de pedagogiek haar plaats te 
hebben, overigens net zoals de literatuur. Ik ben ervan overtuigd dat het 
lezen van literatuur of het kijken van een goede film eraan kan bijdragen dat 
iemand een betere onderwijzer wordt. Binnen het hedendaagse denken over 
de opleiding van leraren is dit echter totaal tegenstrijdig en onacceptabel.

Ik maak mij daar overigens wel zorgen over wanneer ik kijk naar de 
jonge, toekomstige leerkrachten die ik tot dit jaar ook zelf heb opgeleid. Een 
leraar geeft niet alleen les, maar is ook een cultuurdrager, die ten overstaan 
van zijn leerlingen het goede voorbeeld moet geven in het cultiveren van een 
rijk innerlijk leven, via de literatuur, de wetenschap en dergelijke. Het is van 
belang dat jonge leraren deze dimensies ook leren kennen en erkennen.’
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Hoe kijkt u naar de toekomst van de pedagogiek?
‘Ik ben hoopvol én ik maak mij zorgen. De kritiek op de pedagogiek, 
gecamoufleerd als een verdediging van “de cultuur en schoolse orde”, is 
in werkelijkheid veelal een terugkeer naar een soort magisch denken: het 
leren zou zich in dergelijke visies per decreet laten afkondigen, omdat de 
volwassenen het besluiten en omdat de onderdrukte kinderen niet anders 
kunnen dan zich onderwerpen aan hun bevelen. Nog een stap verder en 
het wordt een lofzang van de hypnose. Het is wachten tot het moment 
waarop kinderen met elektroden worden uitgerust! Het is ook geen toeval 
dat de antipedagogen systematisch het vraagstuk van het verlangen nege-
ren, net als de vraag naar de mogelijkheidsvoorwaarden om een leerling 
zich te laten inspannen.

Ik maak mij zorgen over de toenemende ongelijkheid. Het is bijna 
een verboden vraag aan het worden: wat is de invloed van het kapitalis-
me op de manier waarop wij onze jongeren opvoeden en onderwijzen? 
Kennis wordt steeds vaker beschouwd als goederen die men op een markt 
aanbiedt en die de mensen die ze kunnen en willen kopen zich moeten 
toe-eigenen. In die visie heb je simpelweg pech wanneer dit niet voor jou 
is weggelegd.

Hier zie ik dan ook nog steeds een taak weggelegd voor de pedagogiek. 
De pedagogiek moet irriteren. Ze behoort fundamentele en soms verve-
lende vragen te stellen die de status quo niet voor lief nemen. Zij zaait 
twijfel en irriteert zo degenen die zekerheid als hoogste ideaal hebben.’





1.
Opvoeden en 
onderwijzen: 
een oude geschiedenis

Het denken over opvoeden en onderwijzen is lange tijd beschouwd als een 
vaststaand gegeven. De verbinding tussen de generaties werd binnen dit 
perspectief niet alleen door de filosofie en de theologie beschreven, maar 
ook door de mythologie. Zij beschreef deze verbinding als een relatie die 
telkens op identieke wijze wordt gereproduceerd, ongeacht de context 
en ongeacht de onverwachte wendingen van de geschiedenis. Ouders en 
onderwijzers zouden altijd van doen hebben met dezelfde problemen, die 
opgelost dienen te worden middels steeds weer dezelfde analyses, waarbij 
steeds weer gebruik wordt gemaakt van handelen dat door de eeuwen 
tot de norm is geworden. Binnen dit traditionele perspectief volgen 
opvoeding en onderwijs als vanzelfsprekend uit het fundament dat de 
mens tot mens maakt, onafhankelijk van samenleving en tijdperk. Een 
dergelijk beeld van de opvoeding omvat zo heel ‘de Mens’ (Caniato & 
Meirieu, 2002).

Hoewel er geen enkele reden bestaat waarom we dergelijk pedagogisch 
gedachtegoed, dat zich door onze geschiedenis heen heeft opgebouwd, 
zouden verloochenen, lijken dergelijke bronnen en benaderingen vandaag 
de dag in onbruik geraakt of ten minste gemarginaliseerd. 

Ten onrechte. De mythologie, evenals de literatuur, filosofie, psycho-
logie en psychoanalyse die zich erdoor hebben laten inspireren, kunnen 
ons helpen de moderniteit te begrijpen.
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Mythes van vroeger en problemen van vandaag

I. Kronos

Hoe kunnen we onze eigen kinde-
ren niet ervaren als een bedreiging?

Hoe kunnen we hun komst niet 
beschouwen als de aankondiging 
van onze eigen verdwijning?

Hoe kunnen we de noodzaak 
erkennen om hen, ondanks onze 
eigen onrust, plaats te bieden?

De mythologische vertelling van 
Kronos nodigt ons uit na te den-
ken over de uitdaging onderdeel 
te worden van de geschiedenis 
en over de manier waarop wij 
nieuwe generaties verwelkomen 

– nieuwkomers die uiteindelijk 
onze handelingen zullen voort-
zetten én zullen ondermijnen.

Hoe kan de mens bestaan met zowel oog voor zijn eigen erfenis als met het 
gegeven dat zijn nakomelingen hem zullen voorbijstreven?

Hoe kunnen wij het zinloze verlangen weerstaan om onszelf te willen repro-
duceren?

En zo vliegt de figuur Kronos boven ons, altijd aan-
wezig in opvoedkwesties van het vaderschap.
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Hoe kan de mens de verleiding overwinnen zijn eigen vader te castreren en 
zijn eigen kinderen op te eten?

Hoe kunnen wij het zinloze verlangen weerstaan geen verplichtingen ten 
opzichte van onze voorgangers te willen hebben?

Hoe kunnen wij het zinloze verlangen weerstaan om ons aan de wereld op te 
dringen met de overmoed van de baron van Münchhausen die zich van de 
verdrinkingsdood redt door zichzelf aan zijn haren omhoog te trekken? Een 
verlangen waarvan iedereen weet dat het ten diepste ridicuul is, maar waar 
iedereen in het geheim naar streeft?

De mythe van Kronos1 doet een beroep op ons denken en intellectueel 
vermogen. Ze spreekt tot hen die geloven dat ze alles met betrekking tot 
opvoedingskwesties zelf kunnen bedenken en niet voornemens zijn onderdeel 
te worden van de geschiedenis. De mythe verduidelijkt vragen over schaarste, 
het verdelen van werkzaamheden en de overdracht van kennis en competen-
ties. De mythe van Kronos stelt ons in staat om te begrijpen waarom jongeren 
zoveel problemen hebben om hun intrede doen in een wereld waarin de 
ouderen heersen; ze bevraagt de volwassenen die weigeren om het stokje over 
te dragen aan de nieuwe generatie.

Kronos is en blijft in deze zoektocht een referentiepunt, zowel in het 
oude Griekenland als voor de generatie opvoeders die vandaag de dag verant-
woordelijkheid draagt. Meer dan ooit hebben we deze mythe nodig om ons te 
bevrijden van een belachelijke pretentie: de pretentie om onszelf onsterfelijk 
te willen maken, door hen die ons voorgingen te veroordelen en door hen die 
na ons komen rond te laten dolen als geesten, op zoek naar een ongrijpbare 
identiteit.

1 Noot van de vertaler: Kronos is een figuur uit de Griekse mythologie. 
Daarin wordt verhaald hoe hij zijn vader castreerde en een verloren strijd voerde met 
zijn zoon Zeus. Er bestaan vele inleidingen op de Griekse mythologie, zoals het boek 
Mythos van Stephen Fry en De Griekse mythen van Ilja Leonard Pfeijffer.
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II. Gaia

De nieuwkomers proberen 
tevoorschijn te komen, maar hun 
moeder haalt hen terug in haar 
binnenste om niet de toorn van 
de vader te hoeven ondergaan. 
Onderdrukt door haar man Ou-
ranos kan Gaia de nieuwkomers 
die zij zelf heeft doen groeien 
niet ter wereld brengen: zij zijn 
veroordeeld om in haar binnenste 
gevangen te blijven. 

We kunnen als nieuwkomers 
niet ongestraft de permanente 
coïtus tussen onze ouders onder-
breken, terwijl zij zich hebben 
genesteld in het eeuwige genot. 
Daarbij zijn we zijn nooit klaar 
met los komen van onze moeder. 
Het kost ons grote moeite om 
zelf geboren te worden, om het 
gebaar te maken dat staat voor 
de breuk; om handelingen te 
wagen waarover wij geen verant-
woording aan haar hoeven af te 
leggen. Het is om deze reden dat 
zij die willen ontsnappen uit de 
beslotenheid van de baarmoeder, 
met alle middelen weer worden 
teruggehaald:

En ook het beeld van Gaia, de moederbuik blijft 
bestaan in het hart van onze individuele en 
collectieve verbeelding; zij achtervolgt ons en is 
zelfs onze obsessie.
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 ‘Je hebt mij nodig, of je dit nu wilt of niet. Je hebt mijn liefde meer 
nodig dan de lucht die je ademt. Probeer niet zonder te willen … je 
zult een hoge prijs betalen. Schuldgevoel zal je altijd achtervolgen. 
Je eigen verlangens durven nastreven betekent dat je mij verraadt: 
ga het avontuur niet aan.’

Elke generatie dient haar eigen weg te plaveien. Hierbij is niets moei-
lijker dan voor onze ouders een dankbare affectie te hebben, zonder 
ons leven lang een denkbeeldige schuld aan hen af te betalen. De 
adolescenten van vroeger, net als de jongeren van nu, zijn er het bewijs 
van: ze hebben moeite om in de Ander de bron van alle werkelijke 
liefde te herkennen en geven er soms de voorkeur aan om in de buurt 
van de moeder te blijven, die hen beschermt tegen alle indringing van 
het Andere.

Gaia stelt ons in staat te begrijpen waarom adolescenten zo lang 
twijfelen tussen verblijven in de beschermde omgeving van de moe-
der en het forceren van de noodzakelijke breuk. Door deze mythe 
begrijpen we het gedrag van jongeren die andere jongeren nabootsen, 
zodat ze nooit werkelijk risico hoeven te nemen. De mythe van Gaia 
verheldert zo het vraagstuk van de moeilijke relatie van jongens tot 
schoolse zaken die, vanaf de kleuterschool, de école maternelle, te veel 
samenvallen met een onderdrukkende vrouwelijkheid.

Wij hebben, meer dan ooit, Gaia nodig om de wens om anderen 
te besturen te bezweren. We hebben haar verhaal nodig, om het gevaar 
van manipulatie, door middel van emotionele chantage, af te wenden 
en om te accepteren dat onze kinderen geboren worden in hun An-
ders-zijn.
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III. Socrates

Socrates is altijd aanwezig. Hij belichaamt namelijk de perfectie van de 
mediatie: overbrengen zonder op te leggen, uitleggen zonder te standaar-
diseren, begeleiden zonder opdringen. Hierbij is de leraar zich bewust van 
zowel zijn anterioriteit – het gegeven dat hij reeds bestond – als van zijn 
onmacht.

Zijn anterioriteit plaatst hem in een radicaal asymmetrische situatie: 
als volwassene weet alleen hij wat het kind dient te leren. Hij dient de 
verantwoordelijkheid van zijn onderwijzen te onderkennen: als de leerling 
zou weten wat hij moet leren, dan zou hij geen leerling meer zijn en 
geen leraar meer nodig hebben. Toch weet de leraar zich op elk gegeven 
moment voor een verschrikkelijke machteloosheid geplaatst: hij ontdekt 
algauw dat hij niet in de plaats van een ander kan leren, dat de weerstand 
van de leerling bestand is tegen zijn manoeuvres en dat hij daardoor vaak 
genoeg eindigt met de meelijwekkende uitroep: ‘Ik kan niet in jouw plaats 
leren! Zonder jouw inzet, jouw aandacht, jouw bereidwilligheid, kan ik 

En de leraar zal altijd erfgenaam blijven van de Socratische mythe.
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niets voor je doen. Als jij je niet inzet, stranden wij samen.’
Socrates radicaliseert deze uitspraak zelfs: ‘Niet alleen moet jij je 

zelf inzetten, maar al het leren komt alleen vanuit jou. Ik ben niet meer 
dan een vroedvrouw. Ik maak enkel de toegang mogelijk tot kennis 
die jij reeds in je draagt.’ Een prachtige vondst, die eeuwen later in 
eigen bewoordingen werd overgenomen door Jean-Jacques Rousseau 
met zijn adagium: ‘Alles doen door niets te doen.’ De pedagogen van 
de Reformpedagogiek, die ook wel wordt aangeduid als de Nieuwe 
School-beweging, hebben dit later weer opgepakt en min of meer 
passend verwoord:

Alleen de leerling leert. Wij kunnen niet meer doen dan hem be-
geleiden in een stap die van hemzelf moet komen. Ons luisterend 
oor en onze hulpmiddelen, onze positieve verwachtingen en de 
didactische omgeving die wij om hem heen creëren, maken een 
persoonlijke beweging mogelijk waarover wij geen directe macht 
hebben.

Wie durft vandaag de dag het tegenovergestelde te beweren? Het lijkt 
evident dat iedere leraar overtuigd moet zijn van zijn eigen streven, on-
danks het risico te eindigen in ontmoediging en fatalisme. Tegelijkertijd 
dient hij te accepteren dat leerlingen vrij zijn, dat hij leerlingen die er 
geen zin hebben niet als robots kan besturen en dat de traditionele 
schoolse chantage – ‘werk hard en je zult slagen in het leven!’ – veelal 
geen grip meer op hen heeft. De mythe van Socrates verduidelijkt op 
deze wijze de professionele moeilijkheden van veel docenten vandaag 
de dag: ze bereiden zich voor om les te geven, maar stuiten op een muur 
van onverschilligheid of zelfs van agressiviteit van jongeren die geen 
enkele trek hebben in schoolse kennis.

Vandaar dat de hoop voor een ‘socratische pedagogiek’ – waarin 
de wil tot onderwijzen en het verlangen om te leren samenkomen – in 
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achterstandswijken en daarbuiten de enige horizon blijft voor allen die 
hopen op gelukkige ontmoetingen tussen kennis en leerlingen. Wij 
hebben daarom meer dan ooit Socrates nodig om de rijkdom die jonge 
generaties in zich dragen ter wereld te brengen, zij het zonder hen de 
cultuur en de traditie die zij nodig hebben te ontzeggen.

We hebben Socrates nodig om veeleisendheid te verenigen met 
tolerantie, en onderwijspedagogische doortastendheid met het nood-
zakelijke loslaten. We hebben hem nodig om ons verlangen de ander te 
willen beheersen in zijn leren, op te geven. Een verlangen dat – geluk-
kig – nooit bewaarheid zal worden, omdat de ander zich altijd aan ons 
werkelijke handelingsvermogen zal onttrekken.

De zogenaamde gedateerdheid van de mens- en geestesweten-
schappen

Ten onrechte lijken deze pedagogische bronnen en benaderingen in 
ongenade te zijn gevallen en verdwenen uit het denken over opvoeden 
en onderwijzen.

Het in onbruik raken van deze bronnen lijkt voornamelijk het ge-
volg van de overweging dat dit gedachtegoed plaats zou moeten maken 
voor radicaal andere invalshoeken. Deze totaal ‘nieuwe aanpakken’, zo 
wordt beweerd, stellen ons in staat om het hoofd te bieden aan de 
opkomst van ‘nieuwe problemen’ met ‘nieuw publiek’ in een ‘nieuwe 
werkelijkheid’, die om oplossingen vraagt die de pedagogische traditie 
niet langer zou kunnen aandragen. Zo zien we dat de onderwijspedago-
giek, die lange tijd de vorming van leraren heeft gedomineerd, volledig 
is verdwenen.

Nemen we de onderwijsfilosofie, dan lijkt zij zich het recht voor te 
behouden om kwesties als de scheiding tussen kerk en staat te overden-
ken, maar lijkt zij zich totaal niet meer te interesseren in ouderwetse 
vraagstukken zoals de pedagogische relatie. Dit soort vragen hebben 
hun status van universitair onderzoeksonderwerp verloren en zijn 
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verbannen naar tweederangs psychologische literatuur; ze zijn alom 
aanwezig in de kiosktijdschriften, maar afwezig op de universiteit.

In de media heerst de psychologie van de koude grond – een mix 
van vragenlijstjes, quizjes en persoonlijkheidstests –, terwijl op de 
universiteit sprake is van een andere tendens. Hier is steeds minder 
ruimte voor traditionele klinische benaderingen, terwijl de neurowe-
tenschappen alleen maar doorgroeien. Nog even en we zouden het 
volledig zonder oedipuscomplex en De verwarring van de jonge Törless 
(Musil, 2005) kunnen doen. Leve de neuroimaging! Leve de vroegtijdige 
opsporing van gedrags- en leerproblemen door middel van hersenscans! 
Deze zouden ons in staat stellen om – eindelijk! – definitief al het on-
gemak te kunnen wegnemen dat gedrags- en leerproblemen met zich 
meebrengen.

Tegelijkertijd worden op de lerarenopleidingen filosofisch-literaire 
benaderingswijzen weggevaagd door de opkomst van een exclusief vak-
inhoudelijk gerichte didactiek: het zou nutteloos zijn om Montaigne of 
Rabelais te lezen, en het zou onmogelijk zijn om L’homme qui rit van 
Victor Hugo te citeren als een grootse verhandeling over onderwijs. Nee, 
wanneer u een beroep zou doen op literatuur als bron van wijsheid, dan 
toont u zich geen goede onderwijsprofessional. Wanneer u, daarente-
gen, technisch-didactische competenties verzamelt en aantoont kennis 
te kunnen overbrengen dan weet u zich vrijwel direct erkend als een 
onderwijzer van kwaliteit.

Men tolereert nog net dat in de marge gespecialiseerde onderwij-
zers en pedagogen – degenen die zich bezighouden met kinderen die 
veelal reeds ‘als verloren’ worden beschouwd – zich wenden tot dit 
ouderwetse gedachtegoed, dat een sfeer uitstraalt van hobbyisme en 
gedateerd volksonderwijs. We moeten resoluut modern zijn! Laat het 
lerarenvolk zich laven aan vage neuropsychologische benaderingen en 
laten we hierbij boven alles ‘wetenschappelijk’ zijn: statistische gegevens 
en hersenscans, dat is alles wat we nodig hebben!
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Vaststellen of voorstellen?
Er is binnen deze trend één discipline die zich in toenemende mate doet 
gelden in het onderwijsdenken en overheersend wordt: de sociologie2. 
Met een aanzienlijk aantal publicaties en een groot aantal specialisti-
sche benaderingswijzen verheldert zij onderwijsvraagstukken en dringt 
zij haar analyse op. Zo beschrijft de sociologie bijvoorbeeld met veel 
zorg de ongelijke toegang tot kennis. Ze verdiept zich in correlaties 
die ons in staat stellen om deze ongelijkheid beter te begrijpen, en zo 
verschijnen processen van uitsluiting of van verbanning, van sociale 
of gendertegenstellingen, van determinerende familiale of culturele 
contexten en van economische mechanismen. De invloed hiervan op 
de onderwijsrealiteit is aanzienlijk.

Natuurlijk maken sociologen niet systematisch aanspraak op een 
puur objectivistische en deterministische benadering. Zij beschrijven 
sociale feiten enkel achteraf, wanneer het handelen van de mensen 
reeds plaatsgevonden heeft en zonder expliciet oordeel. Zo bezien zou 
het pessimisme dat vaak volgt uit sociologisch onderwijsonderzoek 
weerlegd kunnen worden als ouders en onderwijzers anders zouden 
handelen. Wanneer de samenleving meer en beter zou investeren in het 
onderwijs, wanneer de politiek vaker bewijs van moed zou tonen om 
alle vormen van voorafbepaaldheid te logenstraffen. Een groot aantal 
sociologen zou daar blij om zijn.

De constateringen van sociologen worden vaak echter als definitief 
beschouwd, ondanks dat zij zelf doorgaans alle mogelijke voorzorgs-
maatregelen nemen. Hierdoor lijken we veroordeeld tot het onvermij-
delijk herhalen van de ‘noodzakelijkheden’ die zij aan het licht brengen. 
Soms dienen deze zelfs tot excuus om überhaupt niet te handelen. De 
correlaties tussen sociale fenomenen en schoolse fenomenen lijken dan 
zo sterk dat geen enkel initiatief in staat zou zijn ze te overstijgen: wie 
durft er te beweren dat hij de statistieken te slim af kan zijn?

Een dergelijk bewustzijn geldt des te meer voor een bepaalde groep 
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sociologen die voor een terugkeer van de actor3 pleiten. Zij achten het 
belang van sociaal handelen belangrijker dan sociale structuren en orga-
nisaties, ook al werken zij – ondanks hun uitgangspunt – veelal vanuit 
een objectiverende, cijfergerichte visie, die in de praktijk weinig ruimte 
overlaat voor het erkennen van het belang van ethische en pedagogische 
inspanning. Zij interesseren zich, op de keper beschouwd, nauwelijks 
voor datgene wat zich afspeelt in de ‘pedagogiek van gezicht tot gezicht’.

Dit hoeft ons niet te verbazen. Het is per definitie zo dat de sociologie 
werkt op basis van sociaal gedetermineerde situaties, precies gesitueerd 
in ruimte en tijd. Zij werkt door de hypothese op te stellen dat, in de 
woorden van Émile Durkheim, ‘de determinerende oorzaak van een 
sociaal feit gezocht moet worden tussen eerdere sociale feiten en niet in 
de individuele bewustzijnstoestanden’ (Durkheim, 2004). Zelfs als de 
socioloog op persoonlijke titel het bestaan erkent van een subject dat niet 
kan worden gereduceerd tot het totaal van de sociale invloeden dat hij 
ondergaat, dient hij er uiteindelijk altijd van te abstraheren in zijn werk.

Het is deze abstractie die zowel de beperktheid als de bijdrage van de 
sociologische blik toont: in onderwijs en opvoeding kan men de contex-
tuele effecten in de praktijk niet wegabstraheren, maar we kunnen ook 
niet het onderwijspedagogische ‘drama’, dat zich elke keer met dezelfde 
intensiteit herhaalt, lozen. Elke keer dat wij, opvoeders en onderwijzers, 
een kind ontmoeten, moeten we onze verantwoordelijkheid nemen door 
situaties te scheppen waardoor zij in de wereld kunnen komen en hun 
vrijheid kunnen ontdekken.

En dus kan de sociologie ons verder helpen: want wat als de situatie 
van onze samenlevingen en de sociologische analyse hiervan een antro-
pologische benadering van onderwijs en opvoeding nog noodzakelijker 
en urgenter zouden maken? Wat als de sociologische beschrijving van de 
huidige staat van onze wereld ons nu juist ertoe zou kunnen brengen om 
terug te keren naar de fundamenten van de pedagogiek?

De stelling die ik hier wil verdedigen is dan ook de volgende: wij 
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kunnen de uitdagingen van de moderniteit alleen aangaan als we in staat 
zijn om ons weer te richten op de pedagogiek. Zij alleen geeft ons de 
sleutel om vooruitgang te boeken binnen de tegenstellingen die wij het 
hoofd moeten bieden.4 



2.
De urgentie 
van de pedagogiek

De huidige samenlevingen worden aan de ene kant gedragen door het 
vooruitgangsgeloof van de Verlichting, terwijl zij aan de andere kant wordt 
bedreigd door ernstige achteruitgang. Deze achteruitgang manifesteert 
zich in een immer dieper wordende kloof tussen ontwikkelde en arme 
landen, de steeds onzekerder toekomst van de jeugd en de uitsluiting van 
de meest kwetsbaren. We zijn getuige van de technologische mondialise-
ring en de opkomst van botsende gemeenschappen, evenals de almacht 
van de media en de verplatting van de politiek. Dit alles brengt onze 
toekomst in groot gevaar.

Nog wezenlijker is wellicht de triomf van de vrijemarkteconomie, 
die zich vandaag de dag meester maakt van het geheel van diensten en 
instituties. Zij reduceert de mens van tegenwoordig tot een onderdeel van 
een voortdurende race tot consumeren, die de motor wordt van al zijn 
gedragingen.

De gril als organiserend principe van onze ontwikkeling
We worden heden ten dage geconfronteerd met een volkomen nieuw 
fenomeen in de wereldgeschiedenis: de gril, die aanvankelijk niet meer 
was dan een fase in de individuele ontwikkeling van het kind, gekenmerkt 
door wispelturigheid en onvoorspelbaarheid, is verworden tot het orga-
niserend principe van onze collectieve ontwikkeling; onze samenleving 
functioneert op basis van impulsiviteit en grilligheid. De koopimpuls 

– zoals specialisten de consumptiegril zijn gaan noemen – is zelfs het fun-
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dament geworden van datgene wat wij als onze economische ontwikkeling 
beschouwen: de consument moet worden verleid, hij moet het gevoel 
hebben dat hij onmogelijk weerstand kan bieden. Zijn reflectievermogens 
moeten met alle middelen worden verdoofd. Hij krijgt opgelegd wat hij 
moet kopen om aan de norm te voldoen. Hij moet zonder ophouden 
nieuwe verlangens ontwikkelen en onderdeel worden gemaakt van een 
continue vlucht naar voren. Een oneindig proces, waarvan permanente 
ontevredenheid en schuldenlast onvermijdelijke en logische consequen-
ties zijn.

Welnu, het kind maakt altijd een fase door waarin het, gewend aan 
de eigen almacht, gelooft dat het alles en iedereen kan laten doen wat het 
wil. Of we dat nu ‘initieel narcisme’ of ‘infantiel egocentrisme’ noemen, 
we bedoelen er hetzelfde fenomeen mee: het kind, verwikkeld in zijn eigen 
verlangens, waarvan het nog niet weet hoe het deze kan benoemen of 
onderdeel kan maken van de ontmoeting met anderen, wordt verleid om 
tot handelen over te gaan. Het kan niet wachten en begrijpt niet dat zijn 
verlangens niet direct en systematisch vervuld kunnen worden.

De onderwijzer zal het kind geduldig moeten vergezellen op de weg 
van het leren uitstellen: hij zal het kind moeten leren om niet impulsief 
direct op alles te reageren met geweld of frustratie. Hij zal het kind moe-
ten leren de tijd te nemen om zichzelf vragen te stellen, te anticiperen, te 
reflecteren, zijn impulsen te beheersen en zo zijn wilskracht op te bouwen.

Het is een zaak die nooit definitief beslecht is: het infantiele achter-
volgt ons tot in de volwassenheid, en in elke fase van het leven blijft de 
verleiding groot om het Andere te verwoesten, om zich, al is het maar voor 
even, weer te kunnen installeren op de troon van de alleenheerser. Het lukt 
ons dan ook niet om in ons eentje uit de infantiliteit te komen: we moeten 
onderdeel worden van een sociale configuratie die betekenis geeft aan het 
wachten en ons in staat stelt om de beloftes van toekomstige voldoening 
te ontwaren, met alle onvermijdelijke frustraties van dien. Dit is een zaak 
van de juiste praktijken en houding: kortom, een zaak van de pedagogiek. 
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De huidige crisis veroorzaakt dat de hele sociale machinerie het kind in 
het geheel geen handvatten biedt om zich van de infantiliteit te bevrijden. 
De samenleving herhaalt tot in het oneindige het principe waarvan het 
kind zich juist via onderwijs en opvoeding moet leren losmaken: ‘Jouw 
impulsen zijn bevelen.’

Zo sluiten de hedendaagse (multi)media elke werkelijke reflectie uit en 
verheerlijken het direct overgaan tot handelen. De televisie wisselt sneller van 
beeld dan we kunnen bijhouden, om ons vast te plakken aan het scherm 
en ons te beletten iets anders te gaan doen. De mobiele telefoon reduceert 
menselijke relaties meer en meer tot het managen van directe bevelen tot actie.

We kunnen hier niet spreken van een complot.5 Het is een samenspan-
ning: alles ‘spant samen’ en fluistert kinderen en adolescenten in het oor: ‘Nu, 
meteen, tegen welke prijs dan ook!’ Bernard Stiegler (2006) beschrijft dit als 
de hegemonie van de impuls: ‘het impulsgedreven kapitalisme’ manipuleert 
de kuddegeest en buit psychologische frustraties uit, om individuen op die 
manier elke authentieke ontmoeting te ontzeggen. Dit kuddegedrag, inclusief 
veel onbewuste imitatie, verdooft elk werkelijk verlangen en transformeert de 
persoon tot een radertje in een consumptiemachine. De hegemonie van de 
marketing mondt uit in een ‘volledige afwezigheid van het denken’ (Stiegler, 
2006).

Gegeven deze omstandigheden wekt het geen verbazing dat onderwijzen 
vandaag de dag moeilijk is: ouders weten hoeveel energie het kost om weer-
stand te bieden aan de greep van de mode, merken en stereotypen die worden 
voorgespiegeld door de jongerenzenders op de radio, televisie en internet.

Leraren constateren dagelijks hoe moeilijk het is om een ruimte te creëren 
die het kind in staat stelt te werken, zich te concentreren, zich te oefenen in 
zelfbeheersing en zich toe te leggen op een activiteit. Ze zien hun leerlingen 
namelijk de klas in komen met de smartphone aan hun hand vergroeid: 
een high-tech fallus6 die alle schoolse rituelen waarvoor de leraren zich zo 
inzetten saboteert.
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De dwangbuis of het onderwijs?
Tegenover deze vloedgolf van het infantiele, die het instituut school zelf 
ter discussie stelt, staat een soort magisch denken, dat niets minder dan 
ravage kan aanrichten; ‘het herstellen van de autoriteit van de leraar’, ‘het 
veranderen van lesmethodes’ en ‘ander rekenonderwijs vanaf het begin 
van de basisschool’ worden gepresenteerd als ultieme redmiddelen, zowel 
van de Republiek der Letteren als van de Franse Republiek zelf. Het 
doorvoeren van zulke hervormingen zou echter de triomf inluiden van 
het technocratische voorschrijven, terwijl we juist koppig pedagogische 
situaties moeten blijven scheppen, waarin het kind middels ervaringen 
ontdekt dat de directe behoeftebevrediging uiteindelijk fataal is en dat elk 
werkelijk verlangen alleen mogelijk is binnen een authentieke ervaring 
van de tijd.

Naast deze vloedgolf van het infantiele boekt ook een totalitair den-
ken in het geniep vooruitgang. Zij voedt zich met angst en ontwikkelt 
zich altijd volgens dezelfde logica: het zo vroegtijdig mogelijk op het spoor 
komen van individuele afwijkende gedragingen. Vervolgens worden deze 
listig benoemd; alle ‘stoornissen’ worden geïsoleerd en gemedicaliseerd, 
en individuen worden gerangschikt, geordend en gescheiden om ze te 
kunnen onderwerpen aan een gecontroleerde methode van private apo-
thekers. Het is de overwinning van een zachtaardige normalisering, waar 
het liberale individualisme massaal voor heeft gekozen. Men zou echter 
juist mogelijke toekomsten moeten ontsluiten door het spreken te doen 
circuleren, door altijd vragen te blijven stellen, door subjecten in staat te 
stellen om zich aan onwaarschijnlijke projecten te wagen, door mogelijk-
heden te zien om ergens in te duiken en om bij te dragen aan het collectief.

De grootste zorg van docenten  – die hen vandaag de dag ook uitput – 
is namelijk hoe zij de spanning kunnen doen afnemen om zo de aandacht 
te versterken. Het probleem zit hem precies op dit punt: niet zozeer in 
een dalend niveau als wel in een oplopende spanning. Zeker, we moeten 
ons wel degelijk zorgen maken over de spellingsproblemen van onze 
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leerlingen. Wat dat betreft zouden we van het leren lezen en schrijven een 
echte nationale kwestie moeten maken. We zouden het schrijven in alle 
domeinen moeten rehabiliteren, door het aantal schrijfateliers te verveel-
voudigen en alle initiatieven op het gebied van journalistiek te ondersteu-
nen, van de kleinste lokale nieuwsbrief tot de grote landelijke dagbladen 
(Meirieu, 2007b). En natuurlijk moeten we tevens onderzoeken wat we als 
fundamentele kennis beschouwen, de ‘onvermijdelijke waarden van goed 
burgerschap’ op het gebied van literaire, historische, wetenschappelijke en 
technische cultuur. Het slagen van al onze pogingen om het kennisniveau 
van de leerlingen te verbeteren hangt echter af van ons vermogen om ten 
diepste het thema aandacht te behandelen. Onderzoek toont namelijk aan 
dat ‘het kunnen aanbrengen van focus en het kunnen richten van aandacht 
sterk correleren met succes op school’ (Boujon & Quaireau, 1997). Ga-
briel Madinier, de filosoof die van ‘de omkering van de versnippering’ (1954) 
de onderwijstaak bij uitstek maakte, blijkt meer dan ooit gelijk te hebben.

We hoeven dus niet te hopen op een significante verbetering van 
schoolresultaten zolang onderwijzers bang zijn om overstelpt te worden, 
zolang ze overdreven opgewonden leerlingen tegenover zich hebben die 
niet in staat zijn zich toe te leggen op één taak en zolang zij leeggezogen 
worden door kinderen met onvoorspelbaar gedrag. Geconfronteerd met 
deze werkelijkheid moeten wij een keuze maken: kiezen we een discipline-
rende behandeling of een pedagogische behandeling? Gaan we proberen de 
explosies te beteugelen door de controlemechanismen aan te scherpen en 
door de leerlingen institutionele, technische en chemische dwangbuizen 
aan te trekken, of gaan we werken aan voorwaarden en activiteiten waar-
door kinderen en adolescenten zich kunnen leren concentreren? Kiezen we 
voor straffen en Ritalin of kiezen we voor de pedagogiek?

De subversieve traditie
Wanneer we voor de pedagogiek kiezen, kunnen we putten uit de erfenis 
van een rijk gedachtegoed. We moeten dan de Brief aan ‘n vriend over z’n 
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verblijf in Stans uit 1799 van Johann Heinrich Pestalozzi herlezen, om te 
begrijpen hoe we ‘de innerlijke kracht’ van kinderen in beweging kunnen 
brengen, door zorgvuldig aandacht te besteden aan ‘de kleine dingen’ die 
hen in staat stellen zich te ontwikkelen (Pestalozzi, 1927). 

We moeten dan ook het oeuvre van Maria Montessori er weer bij nemen. 
Met haar begrip ‘absorberende geest’ schetste zij het vermogen van kleine 
kinderen om zich te wijden aan een activiteit (Montessori, 1949). In plaats 
van hen af te leiden met kunstmatige taken dienen we hun betrokkenheid 
te begeleiden, te ontwikkelen en richting te geven. Als we kiezen voor de 
pedagogiek, moeten we ook het begrip ‘aandacht’ opnieuw invulling geven, 
door het werk van Édouard Claparède over ‘de motivatie’ er weer op na te 
lezen: aandachtig zijn betekent niet passief ontvangen; het betekent dat je 
onderzoekt, ergens mee bezig bent, het antwoord zoeken op vragen die je 
je van tevoren hebt gesteld (Claparède, 2003).

We moeten ook het enorme belang (her)waarderen van de rituelen van 
de ‘institutionele pedagogiek’, die leerlingen in staat stellen om, op hetzelf-
de moment, over een referentiekader te beschikken, waar ze onderdeel van 
kunnen zijn én waar ze hun stem kunnen laten horen (Vasquez & Oury, 
2001).

We moeten de positie van de kunstzinnige en sportieve vorming 
heroverwegen, die recentelijk uit het kerncurriculum werd buitengesloten. 
Deze soorten vorming zijn bij uitstek een middel om concentratie te culti-
veren bij erg drukke leerlingen.

Als we de pedagogische traditie voortzetten, moeten we ons meer in 
het algemeen bezinnen op de manier waarop we strijden voor goede lessen, 
in plaats van de weinig productieve opeenhopingen van leerlingen die daar 
nu voor moeten doorgaan. We dienen goed en veeleisend onderwijs te 
verzorgen en dit zo te structuren dat eenieder er plaats heeft en niet verleid 
wordt om alle plaats in te nemen.

We dienen een pedagogiek van de ontdekking te formuleren, die bete-
kenis geeft aan onze kennis, en een pedagogiek van het strikte formaliseren, 
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die leerlingen in staat stelt zich deze kennis eigen te maken.
We dienen de schooltijd richting en invulling te geven middels een 

‘pedagogiek van het meesterwerk’, zodat iedereen tot iets groters kan 
behoren en niet langer de hele tijd van alles eist, en wel nu meteen. Alle 
schoolniveaus en alle schoolvakken kunnen en moeten deelnemen in 
deze onderneming.

De school zal echter pas daadwerkelijk efficiënt zijn als de functie 
van de school onderschreven wordt door alle betrokken sociale actoren. 
We moeten gezamenlijke projecten tot stand brengen, die tegenwicht 
kunnen bieden aan de geglobaliseerde driften; niet alleen binnen gezin-
nen en verenigingen, maar in alle delen van het land en in alle instituties.

We moeten ons dan ook afvragen of de democratie wel verenigbaar 
is met de almacht van de markt. De pedagogiek brengt ons ertoe vragen 
over de samenleving te stellen die veelal onuitgesproken blijven: kunnen 
we op de huidige wijze doorgaan met het beschouwen van het kind als 
klant, dat verplicht naar reclame moet kijken? Al jaren schrapt men 
in toenemende mate de aftiteling aan het einde van tekenfilms, om te 
voorkomen dat kinderen van zender veranderen en de reclame wegzap-
pen: wie maakt zich druk over zulke zogenaamd onbenullige zaken? 
Dienen we de vraag over de verantwoordelijkheid van de media niet 
eindelijk eens serieus te nemen, door te erkennen dat hun vrijheid van 
meningsuiting zich doet gelden in een democratie en vergezeld moet 
gaan van een opvoedende plicht? De publieke omroep zendt vandaag de 
dag een groot aantal programma’s over huisdieren en gokspelletjes uit, 
de publieke radio besteedt dertien keer meer tijd aan de beurs dan aan 
het onderwijs: is dit eigenlijk wel normaal?

Dienen we niet het idee van de vrijheid van onderwijs opnieuw uit 
te vinden om weerstand te bieden aan de consumentistische waanzin? 
Moeten we geen afstand nemen van het oneindige aantal aanbiedingen, 
die alleen ten goede komen aan hen die de intellectuele en financiële 
middelen hebben?
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Moeten we van ouderondersteuning geen politieke prioriteit ma-
ken? Ouders met opvoedproblemen worden vandaag de dag welhaast 
als delinquenten of geesteszieken beschouwd. Maar wie kan zeggen dat 
hij antwoord heeft op alle vragen die het gedrag van jongeren oproept?

Dienen we niet aan alle instituties en bedrijven een programma 
van eisen op te leggen, met daarin verplichtingen over de omgang met 
de allerkleinsten en scholieren, het in dienst nemen van stagiaires en 
partnerschappen met scholen?

Uiteindelijk is het de status van opvoeding en onderwijs zelf die ter 
discussie staat: dient zij een marginale activiteit te blijven in dienst van 
een triomferende economie, of dient zij juist een instituut te worden 
dat de hele samenleving voedt en in staat stelt zich op de toekomst te 
richten?



3.
De pedagogiek in
het hart van de 
moderniteit

De ideeëngeschiedenis verwijst veelal naar Jean-Jacques Rousseau en 
Émile, of over de opvoeding uit 1762 als startpunt van de opvoedkundige 
moderniteit. Het klopt dat Rousseau als eerste de constructie van een 
democratische staat samen met een opvoedingsideaal articuleerde: de stel-
lingen van Het maatschappelijk verdrag worden uitvoerig en gedetailleerd 
uiteengezet in Émile, die als opvoedkundig werk enkel volle betekenis 
krijgt in de context van een politiek project. Rousseau bleef echter een 
theoreticus, die nooit werkelijk heeft geprobeerd tot actie over te gaan. 
Dit in tegenstelling tot zijn Zwitserse leerling Johann Heinrich Pestalozzi, 
die vastbesloten was om handen en voeten te geven aan het werk van 
Rousseau en werkelijk de sprong heeft gewaagd; door zich in te span-
nen voor de kinderen die toentertijd door de samenleving als verloren 
beschouwd werden. Voor hen heeft hij een krachtig inaugureel gebaar 
gemaakt (Meirieu, 2001b).

Pestalozzi initieerde een streven dat wij vandaag de dag allemaal om-
armen: onderwijs voor allen. Anderen hebben zeker ook de weg bereid en 
geplaveid, maar Pestalozzi, wiens denken verwant is aan het revolutionaire 
gedachtegoed, formuleerde voor het eerst met kracht de opvoedkundige 
imperatief: niemand mag buiten de cirkel van het weten blijven. Ook niet 
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zij die niet zijn voorbereid om het weten te ontvangen, noch zij die er niets 
van willen, zelfs niet zij die men beschouwt als incapabel om er gebruik van 
te maken.

In dezelfde periode maakte een andere man dezelfde keuze, zij het op 
basis van andere theoretische gronden. Dokter Jean-Marc Gaspard Itard 
werkte niet ver van de boerderij van Neuhof waar Pestalozzi arme wees-
kinderen onderwees, en ook niet ver van het dorp Stans waar Pestalozzi 
oorlogswezen trachtte op te voeden, overigens van een oorlog die hij zelf 
heeft gesteund. Itard bewonderde de verlichtingsfilosofen en was een dis-
cipel van John Locke en Étienne Bonnot de Condillac. Hij was overtuigd 
van de kracht van opvoeding in de ontwikkeling van een persoon. Hij 
besloot zich niets aan te trekken van verwijten van allerlei fatalisten, die 
in het ‘wilde kind’ een geboren ‘debiel’ zagen en hij nam zich voor Victor 
het wolvenkind te onderwijzen, om van hem een ‘mens als alle anderen’ te 
maken (Meirieu, 2001a).

Het doet er weinig toe dat Itard niet helemaal slaagde in het opvoeden 
van Victor. Hij stond samen met Pestalozzi aan de vooravond van een 
ongehoord collectief avontuur: voortaan ging het niet langer alleen om 
opvoeding als een welwillende begeleiding van een kleine groep kinde-
ren van gegoede afkomst richting mooie carrières. Vanaf dit moment 
was opvoeding en onderwijs voor allen, wat hun persoonlijke of sociale 
beperkingen ook waren, zodat zij toegang verkregen tot kennis die de 
mensheid gedurende de geschiedenis had geschapen, teneinde zich te 
kunnen emanciperen uit alle vormen van onderdrukking.

De les van de pioniers
O zeker, bij tijd en wijle zal de opvoedkundige moderniteit, ondanks alle 
goede bedoelingen, haperen. Zo zal het fatalisme vaak alsnog de sterkste 
blijken, met alle mogelijke en voorstelbare drogredenen: het belang van 
wat is aangeboren, het geweld van de barbaren, de onttovering van de 
wereld of de wens om armen onder het juk van de klerken te houden, om 
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zo een sociale explosie te voorkomen. De verwarring tussen ‘onderwijs 
voor allen’ en ‘het opleggen van al onze eigen normen en onze eigen 
cultuur’ aan de nieuwe generaties zal regelmatig puinhopen veroorzaken, 
met onbegrip, weigering en revolte tot gevolg.

Maar de beweging is ingezet: de mens gaat vooruit en onderzoekt 
in toenemende mate hoe ieder kind baat kan hebben bij opvoeding en 
onderwijs dat tegelijkertijd bekwaamt én emancipeert. Zodoende wint 
dit idee, dat uniek is in de geschiedenis van de mensheid, aan kracht: 
het gaat niet alleen om het onderwijzen van de bevoorrechte erfgenamen, 
maar om het overdragen van middelen om de wereld te begrijpen en te 
beheersen aan allen.

En precies hierin zit de uitdaging: aan allen! Zolang de opvoeding 
slechts enkelen betrof, bleef zij een zaak van de familie. Sinds zij al onze 
kinderen aangaat, is zij een zaak van de staat geworden. Dit is de reden 
waarom de moderniteit de pedagogische paradox versterkt: het doel is niet 
langer dat enkel een paar geprivilegieerden worden aangemoedigd zich in 
te zetten voor hun scholing; het gaat erom alle individuen aan te sporen 
zich in alle vrijheid onderdeel te maken van een gedwongen activiteit. 
Zij dienen zich vanuit vrijheid te engageren, waardoor de opvoeding 
uiteindelijk geen dressuur of conditionering is. Om deze onderneming 
enige kans van slagen te geven, dient de opvoeding binnen een op grote 
schaal georganiseerde institutie te worden vorm gegeven en uitgevoerd 
te worden onder het oog van burgers die het welslagen van allen als een 
recht beschouwen.

Beseffen we echter wel hoe buitenissig complex deze onderneming 
is? Een streven dat toch absoluut noodzakelijk is, essentieel zelfs, voor 
onze politieke ambitie om een wereld te creëren waarin ieder individu een 
plaats heeft? Welnu, het is precies die complexiteit die essentieel is voor 
de opvoedkundige moderniteit. Zij plaatst het antropologische vraagstuk 
van de opvoeding in het hart van onze zorg: zolang het erom ging enkele 
talenten binnen de sociale elite zich te doen openbaren, kon de opvoeder 
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uiteraard stuiten op de vrijheid van de leerling, op de afwezigheid van zijn 
motivatie of op zijn verzet. Destijds kon hij dit negeren en zijn inzet op 
anderen richten, of een onoverkomelijke kwestie aandragen om zijn eigen 
opgeven te rechtvaardigen.

Tegenwoordig is het echter anders. Omdat vanaf de moderniteit 
onderwijzers de opdracht hebben om iedere leerling te doen slagen – ten 
minste in termen van afronding van de leerplicht – kan de leraar zijn blik 
nu niet meer afwenden. De leraar dient zich ten volle meester te maken 
van de pedagogische paradox: hij moet ervoor zorgen dat de ander wil le-
ren wat hem onderwezen moet worden. Hij dient de leerling in beweging 
te brengen, zodat deze zich persoonlijk inzet voor een poging om te leren, 
waarvan de doelstellingen door anderen bepaald zijn, onafhankelijk van 
de unieke geschiedenis van iedere leerling.

Een van de vreemdste eigenschappen van het hedendaagse onderwijs-
debat is precies dit uit de weg gaan van deze vraag op het moment dat 
zij cruciaal wordt: hoe hen te onderwijzen die niet willen leren? Het debat 
marginaliseert deze kwestie, terwijl zij binnen de muren van alle instituties 
iedereens energie opeist. Men wendt zo een probleem af dat uiteindelijk 
tot een obsessie verwordt en waarop zoveel leraren en opvoeders voortdu-
rend stuklopen.

De marge wordt de norm
We moeten de retoriek van ‘crisis’ en ‘verandering’ die het hedendaagse 
onderwijsdiscours doordrenkt dan ook niet beschouwen als een teken dat 
de pedagogische vraagstukken achterhaald zijn, maar juist dat hun tijd 
opnieuw is aangebroken, in naam van sociale kwesties van het grootste 
belang.

Waar onderwijs en emancipatie in theocratische of autocratische 
samenlevingen beperkt bleven, omdat zij enkel betrekking hadden op 
de zonen van vorsten of de kinderen van ‘notabelen’ en enkel filosofi-
sche en theologische genootschappen interesseerden, zijn pedagogische 
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vraagstukken vandaag de dag sociale kwesties geworden. Pedagogische 
vraagstukken waren voorheen privéproblemen, begrensd door de fami-
liesfeer of het bureau van de leerplichtambtenaar, maar zijn uitgegroeid 
tot politieke vragen in de meest waardige betekenis van het begrip. Zelfs 
het socratische project zelf – hoe subversief ook – bleef een eliteproject: er 
is niets democratisch aan deze onderneming in de moderne betekenis van 
het woord. Zelfs de loftuiting van de dèmos – het volk bijeen op de agora, 
redenerend onder leiding van filosofen – wijst in feite op de angst van de 
Griekse denkers voor de laios: het lekenvolk, de massa van eenvoudige 
zielen, het oncontroleerbare uitschot (Hameline, 2000).

Welnu, het verschijnen van de democratische moderniteit formuleert, 
met het afwijzen van alle vormen van (kerkelijke) geestelijkheid, een 
nieuwe opvoedkundige eis: kennis wordt niet langer voorbehouden aan 
uitverkorenen en het kritisch denken wordt niet langer beperkt tot hen 
die reeds weten dat men de ‘georganiseerde chaos’ niet werkelijk dient te 
bevragen (Mounier, 2000). Onze moderne democratie, in haar betekenis 
als opstand tegen alle geprivilegieerden, heeft een aanstekelijke Socrates 
nodig die in staat is om het verlangen naar kennis en de vrijheid om te 
leren bij alle toekomstige burgers aan te wakkeren (Rancière, 2005). Zij 
heeft een Socrates nodig, die het risico neemt zich in te laten met barba-
ren, zoals Makarenko met de ‘vergetenen’ van de bolsjewistische revolutie 
of Giovanni Bosco met de delinquenten die in de negentiende eeuw de 
Italiaanse wegen bewandelden; een Socrates die nimmer wanhoopt om te 
onderwijzen zonder te normaliseren, zelfs wanneer het ‘uitschot’ betreft.

Zodoende staan de pedagogen in het hart van de moderniteit; zij anti-
cipeerden op deze democratisering door in de marge te werken met ieder-
een die de machtigen systematisch buiten de cirkel van het menselijke weg 
wilden houden. Sterker nog, je zou kunnen zeggen dat ze de moderniteit 
belichamen, voor zover de moderniteit staat voor hoop op een universele 
menselijkheid en de afwijzing van alle willekeurige scheidingen tussen hen 
die waardig genoeg zouden zijn om toegang te hebben tot de cultuur en 
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om mee te beslissen en de anderen, die onwetend en onderdrukt zouden 
moeten blijven. Pedagogen spannen zich in, altijd met passie en soms 
wat onbeholpen, om het kantiaanse ideaal te verwezenlijken: de mensen 
in staat stellen om toegang te hebben tot ‘de meerderheid’. Alle mensen, 
zonder uitzondering.

Het is een verschrikkelijk moeilijke taak, die systematisch het scep-
ticisme van vrijdenkers oproept. Vrijdenkers die teruggekomen zijn op 
van alles (van het democratische ideaal en de actieve pedagogiek tot één 
school voor allen en het volksonderwijs), zonder er ooit werkelijk voor te 
zijn gegaan! Het is een moeilijke taak, maar tevens de enige reden om te 
blijven hopen op een werkelijk menswaardige moderniteit.



4.
Het ontstijgen van 
paradoxen in 
opvoeding en onderwijs

Ieder die het werk van ‘historische pedagogen’ als Pestalozzi, Korczak, 
Montessori of Decroly leest, zal worden getroffen door het heterogene 
karakter van hun teksten. Ze vormen een vreemde mengeling van ge-
tuigenverslagen, geloofsbelijdenissen, verwijzingen naar vaak gedateerde, 
pseudowetenschappelijke bronnen, bezweringsformules en voorschriften. 
Er wordt zelfs veelvuldig gebruikgemaakt van poëzie en het romaneske. 
Een oppervlakkige blik zou tot de conclusie kunnen leiden dat het gaat 
om bijeengeraapte literatuur, zonder werkelijk intellectueel belang, dat in 
het beste geval onderwerp van erudiete historische studies zou kunnen 
zijn. We zouden het dan mis hebben (Meirieu, 1995).

De funderende spanningen accepteren
Wanneer we deze werken aandachtig bestuderen en proberen te begrijpen 
wat in die teksten is verweven, kunnen we er een interessante problema-
tiek in zien opduiken. Bij Freinet, evenals bij veel andere voorstanders van 
‘activerende methoden’, zien we in het hart van het pedagogisch gedachte-
goed een sterke spanning tussen de doelstelling en de formalisering van het 
leren. Deze auteurs leggen uit dat we betekenis aan kennis dienen te geven 
middels een ‘pedagogiek van het project’. Dat wil zeggen dat we leerlingen 
via complexe uitdagingen als groep in beweging brengen, bijvoorbeeld 
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met een schoolkrant, een technisch bouwwerk of een theaterstuk. Tege-
lijkertijd moet men zich verzekeren van de individuele kennisverwerving 
van het curriculum door de tijd te nemen om de simpelste tot de meest 
complexe zaken middels systematische ‘stappenplannen’ uiteen te zetten. 
Zoals René Descartes al schreef in Le discours de la méthode (1637), vereist 
dit een nauwgezette persoonlijke begeleiding (Freinet, 1970; 1978).

Dat pedagogen vaak de nadruk hebben gelegd op het eerste – de 
ontdekking of ‘de constructie’ van kennis door de leerling – betekent 
geenszins dat ze ongevoelig zijn geweest voor de tweede opdracht. Simpel 
gezegd leek de formalisering wat hen betreft reeds voldoende in scholen 
aanwezig. Echter, omdat formalisering met betrekking tot specifieke ken-
nisdoelen veelal in te geringe mate of slecht geformuleerd werd, was een 
steriel formalisme het gevolg en daarmee veelal te weinig effectief.

Henri Marion, fervent verdediger van ‘actieve methoden’ en slachtof-
fer van felle kritiek omdat hij zich ‘schuldig maakte’ aan de pedagogiek, 
noteerde al in 1888 resoluut: ‘Het is goed wanneer de meester altijd 
de heuristische vorm, waarvan het risico de wanorde en het gebrek aan 
samenhang is, afwisselt met de demonstratieve vorm (samenvattingen, 
groepswerken), die tot doel heeft om te zorgen voor orde in de geest en de 
organisatie van verworven ideeën’ (Hameline, 2002).

Zelfs de radicaalste ‘pedagogen van de ontdekking’ – zoals Roger 
Cousinet, voorvechter van ‘vrije werkvormen in groepsverband’ – heb-
ben nooit het belang van formalisering ontkend: ‘De activiteit van het 
creëren en de activiteit van kennisverwerving, dat zijn de twee essentiële 
delen waartussen het schoolse leren zich zal verdelen’ (Cousinet, 1949). 
We kunnen op school dus geen afstand doen van ‘het project van de 
Encyclopédie’; niet van haar analytische nauwkeurigheid, noch van haar 
universele perspectief.

Ondanks de misverstanden die leven onder haar tegenstanders 
en vanuit een ander idioom, zijn de pedagogen altijd gevoelig geweest 
voor ambiguïteit omtrent ‘het belang van het kind’. Het feit dat zij deze 
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uitdrukking clichématig zijn gaan gebruiken wil geenszins zeggen dat ze de 
tegenstrijdigheid ervan niet kunnen inzien. Zodoende heeft Ovide Decroly 
vaak de noodzaak onderstreept om onderscheid aan te brengen tussen 
‘datgene wat van het grootste belang is voor het kind’ en ‘datgene wat hun 
belangstelling heeft’, om deze twee later beter samen te kunnen brengen 
(Decroly, 2007). Decroly was een voorvechter van onderwijs op basis van 
zogenaamde ‘centres d’intérêt’, onderwijsprojecten die aansloten bij de 
belangstelling én behoeften van het kind. Het zal voor iedereen helder zijn 
dat datgene waar het kind ‘spontaan belangstelling voor heeft’ niet altijd ‘in 
zijn belang is’, en vice versa. De onmiddellijke belangstelling is vaak pover, 
oppervlakkig en stereotiep. Deze onmiddelijke belangstelling is bovendien 
afhankelijk van eerdere sociale en culturele ervaringen. Zij staat ver af van 
datgene wat de onderwijzer nodig heeft om de groei te stimuleren en bij te 
dragen aan de ontwikkeling van het kind. Aan de andere kant is het echter 
weer te formalistisch en niet effectief om op rigide wijze vast te houden aan 
datgene wat door volwassenen is gedefinieerd als vooruitgang, onafhankelijk 
van de dynamiek van het kind dat leert en opgroeit. We brengen dan een 
oppervlakkige laag van academische kennis aan, die bij de eerste de beste 
gelegenheid zal afbladderen.

Wanneer men de tijd neemt om kennisverwerving te laten ontstaan 
binnen een gegeven situatie, met een probleemstelling, vraag of project als 
startpunt, dan zal de vervolgstap tot formaliseren zich niet alleen vanzelf 
aandienen, maar zal tevens de effectiviteit ervan toenemen: de analyse en 
de synthese zullen zich aandienen als noodzakelijkheden, waarbij de ver-
schillende kennisaspecten die ontdekt worden hun plaats zullen vinden in 
een nieuw mentaal model. Hierdoor zal het kind zich deze kennis eigen 
kunnen maken, deze kunnen onthouden en deze in andere situaties kunnen 
gebruiken (Fabre & Vellas, 2006).

In de pedagogiek gaat het er dus om deze tegenstelling uit te houden 
en achter zich te laten: we kunnen ons niet zorgeloos laten leiden door de 
interesses van de leerlingen, noch kunnen we blind aan hen opleggen wat in 
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hun belang is. We moeten ons situaties voorstellen waarin we het ene met het 
andere in overeenstemming brengen (Dewey, 2001). Dit is vanzelfsprekend 
geen simpele zaak, want de ‘spontane interesse’ gaat, net als het ‘opvoedkun-
dig belang’, altijd op een bepaalde wijze vooraf aan de pedagogische activiteit. 
De eerste is te observeren, voor de tweede kunnen we verwijzen naar de 
curricula.

De activiteiten die beide belangen combineren moeten echter worden 
uitgevonden; zij moeten worden gecreëerd, uitgaand van de beperkingen en 
de bronnen die wij tot onze beschikking hebben, door suggesties uit reeds 
bestaand werk te ontlenen, ideeën uit te wisselen en bevindingen tussen 
personen en groepen te delen. Zij veronderstellen nauwgezette arbeid om de 
dynamiek van het leren en het structureren van het lesgeven te kunnen articuleren 
(Meirieu, 2006a).

Kortom, men moet dus wel van slechte wil en vooral onwetend zijn om 
de pedagogiek ervan te beschuldigen dat ze ongeremde spontaniteit verheer-
lijkt, die, in naam van het primaat van de kennisconstructie, alle van buiten 
aangereikte kennisoverdracht zou blokkeren. Zeker, de pedagogen hekelen 
de ravages van een onderwijs dat gefundeerd is op een te academische archi-
tectuur die zich niets aantrekt van de dynamiek van het leren van leerlingen. 
Ze volharden in het verdedigen van, in de woorden van Adolphe Ferrière, ‘de 
actieve school versus de passieve school’. Daarnaast weten zij trouwens best 
dat het essentieel is om de leerling die aan het ontdekken is in staat te stellen 
om in toenemende mate verschillende kenniselementen die hij te weten is 
gekomen te leren integreren, om zo steeds verder vooruit te komen in het 
begrip van steeds complexere fenomenen.

Deze pedagogen weten dat leren ontdekken is, maar ook herkennen, 
classificeren, vergelijken en organiseren. Zij zijn bovendien gevoelig voor het 
gegeven dat een kind vandaag de dag zoveel informatie ontvangt dat, als de 
school het niet leert om deze informatie nauwkeurig te onderzoeken, het 
kind het risico loopt geen onderscheid meer aan te kunnen brengen in de 
chaos die hem omringt.
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Van het alternatief naar het uitvinden
En zo, als men zich de moeite wil getroosten om het geheel van pedagogi-
sche discoursen nader te bestuderen, laat de pedagogiek zich begrijpen als 
een specifiek literair genre waarin, meestal buiten haar eigen medeweten 
om, de funderende paradoxen opduiken waarmee de mensheid zich 
geconfronteerd weet vanaf het moment dat hij streeft naar het opvoeden 
van hen die ter wereld zijn gekomen.

Opvoeding is onvermijdelijk verbonden met domesticatie, opgelegd 
door de noodzaak om een individu voor te bereiden op de samenleving 
waarin hij een plaats zal moeten vinden, maar de opvoeding richt zich 
ook op de ontluikende vrijheid en de emancipatie van een subject. Door 
deze schijnbare paradox wordt de opvoeder geconfronteerd met onop-
losbare problemen, die vaak uitgroeien tot polemieken: dienen we de 
vrijheid van het kind te respecteren of moeten we gezag over het kind 
uitoefenen, zolang het nog niet in staat is om voor zichzelf te beslissen? 
En hoe kunnen we het kind, in dat laatste geval, ertoe brengen op een 
dag autonoom te zijn, wanneer we het niet eerst als zodanig beschouwen, 
nog voordat het dat wordt?

Dienen we ons te baseren op datgene wat leerlingen interesseert, met 
het risico dat essentiële kennis vergeten wordt? Of moeten we hun taken 
opleggen die voor hen betekenisloos lijken, met het risico dat alleen de 
happy few er ooit het belang van zullen inzien?

Moeten we elke affectieve relatie in de klas opschorten, onder het 
voorwendsel dat de school een plek is die gewijd is aan de Rede? Maar 
hoe kunnen we die Rede geliefd maken, wanneer zij die hem belicha-
men niet de persoonlijke voldoening kunnen tonen die de Rede in zich 
draagt? Hoe kunnen we de leraar een identificatiepunt laten worden en 
een sterke rol laten spelen op het affectieve vlak? We zouden nog veel 
meer van dit soort vragen en voorbeelden kunnen noemen; het zijn er 
eindeloos veel.

Wanneer we de pedagogische discoursen serieus nemen, is opvoeding 
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in werkelijkheid een activiteit die altijd bedreigd wordt door ons verlan-
gen voor gemakkelijkere alternatieven. Het is niet altijd gemakkelijk om 
weerstand te bieden aan deze infantiele verlangens.

Het is daarom begrijpelijk dat de pedagogiek in de publieke opinie 
onderwerp is van felle debatten. Deze worden vooral gevoerd door 
mensen die niet dagelijks de taak van het opvoeden op hun schouders 
nemen of hun energie besteden aan de bestrijding van paradoxen die zij 
beleven als ondraaglijke tegenstellingen. We bevinden ons zodoende in 
een of-of-situatie: of de autoriteit, of de vrijheid; of de opgelegde cultuur, 
of gemeenschappelijke rituelen; of een nauwkeurige evaluatie van het 
verworvene, of een compassievolle begeleiding van mensen; of frontale in-
structie, of werkgroepen; of een specifieke methode, of een meer algemene 
manier van leren lezen …

Waar de historische pedagogen van getuigen, zoals blijkt wanneer 
we hun woorden aan een strikte analyse onderwerpen, is zowel de nut-
teloosheid van deze twisten als de mogelijkheid deze te ontstijgen. Voor 
pedagogen zijn zulke paradoxen namelijk vruchtbaar vanaf het moment 
dat zij ruimte scheppen voor uitvinding, schepping en ontwikkeling van 
manieren om vooruitgang te boeken, zelfs met beide voeten tegelijk: we 
maken gebruik van de spanning tussen de twee polen, die tot verstarring 
zouden leiden als we ons slechts aan één van de twee zouden vasthouden.

De pedagogische discoursen zijn op deze manier te begrijpen als een 
poging, soms meer soms minder geslaagd, om praktijken vorm te geven 
die in staat zijn de opvoedkundige en onderwijspedagogische activiteit in 
de tijd te laten bestaan. Zij vestigen zich in de ‘middelmatigheid’ – in de 
aristotelische betekenis van het begrip – in ‘het midden dat geen centrum 
is’, in een gespannen situatie die geen stabiel evenwichtspunt biedt, maar 
in staat stelt om tegelijkertijd te domesticeren en te emanciperen, om ken-
nis op te dringen en te ontstijgen, om de noodzakelijke afhankelijkheid 
met betrekking tot autoriteit te accepteren en om te leren waarom deze 
alleen respectabel is wanneer zij legitiem is; om te steunen op datgene 
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wat de leerling al weet en wat hem interesseert, zonder de noodzaak om 
nieuwe horizonten voor hem te openen uit het oog te verliezen.

Zodoende waagde Joseph Jacotot het om leermethoden te gebruiken 
waarin de persoon gehoorzaamt (aan het bevel van de persoon die hem 
tot leren ordonneert) en zich vrijmaakt (door zelf eigen leermethoden 
te ontwikkelen) (Rancière, 2004). Zodoende verdedigde Ferdinand 
Buisson de noodzaak van experimentele methode waarin het kind zich 
tegelijkertijd kan ‘onderwerpen aan de wetten der dingen’ en zich ‘kan 
emanciperen uit de wetten van de klerken’ (Buisson, 1911). Zodoende 
slaagde Anton Makarenko erin om de tegenstelling te ontstijgen tussen de 
noodzaak van het straffen van de leerling, wiens gedrag het functioneren 
van de groep belemmert, en de noodzaak hem daarom niet uit te sluiten 
of achter te laten (Makarenko, 1951). En dat is de reden waarom wij alle 
reden hebben om ons te laten inspireren door hun benaderingswijzen.



5.
Het doorbreken
van de vrijheid 
begeleiden

Hoe gaan we met elkaar om? Hoe willen we met elkaar omgaan? Deze 
vragen duiken steeds weer op, maar worden zelden duidelijk geëxpli-
citeerd. Het thema van de sociale omgang kan ons helpen inzien hoe 
de onderwijspraktijk ons in staat stelt om absurde, ideologische twisten 
achter ons te laten.

Het zijn vragen omtrent burgerschapsvorming. Op school kunnen 
we nog geen burger7 zijn, behalve als we veronderstellen dat de school niet 
dient voor burgerschapsvorming. En omgekeerd kunnen we in de samen-
leving ‘burgers’ niet beschouwen als scholieren onder voogdij, zonder hun 
rechtspositie teniet te doen en de weg te effenen voor het totalitarisme.

De moeilijkheid hierbij is duidelijk: hoe kunnen we het kind of de 
adolescent tot burger vormen, anders dan middels een praktijkoefening 
van dit burgerschap, zoals heel wat pedagogen hebben voorgesteld, bij-
voorbeeld door het bepleiten van een ‘kinderraad’ (Pochet & Oury, 1979), 
of zelfs met de oprichting van ware ‘kinderrepublieken’ (Mobius, 1973)? 
Brengen we de leerling echter zo niet vroegtijdig in een situatie waarin 
hij zich nog niet kan redden? Onderschatten wij zo niet de noodzakelijke 
vorming en de onontbeerlijke volwassenwording die een kind nodig 
heeft om werkelijk een volwaardig burger te worden? Als het kind al een 
volwaardig burger zou zijn, wat komt het dan op school doen?
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Kinderen zijn geen volwassenen!
De problematiek van het begeleiden van het verschijnen van vrijheid 
is vanaf 1954 ontwikkeld in ‘De crisis in de opvoeding’, een tekst van 
Hannah Arendt die heden ten dage emblematisch is geworden. Arendt 
schrijft:

Ten tweede zou de grens, die getrokken wordt tussen kinderen en 
volwassenen tot gevolg moeten hebben dat men noch volwassenen 
kan opvoeden, noch kinderen als volwassenen kan behandelen (…), 
maar opvoeding moet, in tegenstelling tot leren, een voorspelbaar 
eind hebben (Arendt, 1994a).

Politiek beschouwd heeft Arendt overduidelijk gelijk. Zij maakte per-
soonlijk de verschrikkelijke ervaring van de opkomst van het nazisme 
mee, evenals de bijbehorende omkering van de relatie tussen kinderen 
en volwassen die zij in haar geschriften veroordeelt: van kinderen werd 
gevraagd hun ouders aan te geven, en leraren die ‘slecht dachten’ werden, 
net als andere volwassenen, geïnfantiliseerd tijdens massabijeenkomsten 
in de stadions in Neurenberg.

Alle totalitaire ideologieën speculeren op een soortgelijke manier 
met het prematuur bevorderen van kinderen tot volwassenen die moeten 
oordelen over hun opvoeders, terwijl zij gelijktijdig de volwassenen on-
derwerpen aan een gezag dat hen infantiliseert. 1984 van George Orwell 
is hier een mooi voorbeeld van: de buurman van de held wordt door zijn 
eigen zoon aangegeven bij de autoriteiten, terwijl het geheel van de be-
volking wordt onderworpen aan de macht van de ‘almachtige Vader’, Big 
Brother (Orwell, 1949). In deze optiek is de scheiding waar Arendt over 
spreekt fundamenteel voor het bestaan van democratie: men dient een 
grens te stellen, zij het willekeurig, tussen kinderen en volwassenen. Het 
is namelijk het bestaan van deze grens die de opvoeding van kinderen 
mogelijk maakt en die de burgers in staat stelt hun macht uit te oefenen.
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Het kind moet worden opgevoed. In deze periode kan het nog niet 
als burger beschouwd worden, omdat dan het risico op verwarring zou 
bestaan, met grote misstanden als gevolg. Het kind kan namelijk, krach-
tens zijn eigen politieke positie, niet zelf besluiten wat goed voor hem 
is. Op eenzelfde manier is een volwassene iemand die door niemand de 
mogelijkheid kan worden ontnomen om zelf te besluiten wat goed voor 
hem is, met uitzondering van de rechter en in zeer specifieke omstandig-
heden. De volwassene kan dus, op zijn beurt, niet worden opgevoed. Hij 
kan wel doorgaan met leren; hij moet zelf besluiten wat hij wil leren, hij 
zal zelf zijn eigen pad moeten kiezen en zelf moeten besluiten, direct of 
via vertegenwoordigers, welke wetten er in de staat gelden. Niemand kan 
zich dan ook opwerpen als een opvoeder van volwassenen. Niemand kan 
deze pretentie hebben zonder het risico zodoende de mogelijkheid van 
democratie teniet te doen en zich uiteindelijk op te dringen als de grote 
opvoeder van het volk, dat wil zeggen, als dictator.

De politiek vereist dus het bestaan van een helder geformuleerde 
grens, die getrokken wordt tussen de sfeer van de opvoeding – die 
onderwerping aan een noodzakelijk voogdijschap veronderstelt – en de 
sfeer van de burger – die gekenmerkt wordt door de uitoefening van 
een onvervreemdbare vrijheid. We kunnen onszelf niet toestaan om 
kinderen over het lot van de wereld te laten besluiten, net zo min als we 
volwassenen deze vrijheid kunnen ontzeggen. De opvoeding kan – uit 
principe – het kind niet reeds als een autonome burger beschouwen. In 
de politiek dient er altijd – uit principe – een moreel verbod te zijn om 
burgers als kinderen te behandelen.

De scheidslijn waar Arendt over spreekt is in de eerste plaats echter 
geen zaak van rijpheid; het is geen uitspraak die verbonden is aan de 
observatie van groei en een proces van toenemende autonomie van kin-
deren. Noch is het een kwestie van psychologie. Het is een noodzakelijk 
principe dat zichzelf opdringt, nog ver voor aanvang van het debat over 
de vraag op welk moment precies de lijn wordt overschreden. Uitein-
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delijk doet het er niet toe waar de lijn getrokken wordt, zolang ze maar 
bestaat. Ze is het fundament van twee gezamenlijke en wederkerige 
zijnswijzen: hij die opgevoed wordt, afhankelijk van en onderworpen 
aan de volwassene die voor hem besluit, en die van de volwassene, die 
zelfstandig besluiten neemt als volwaardig burger in de staat.

De volwassene die pretendeert het kind in staat te stellen zijn ei-
gen lot te kiezen, is blind met betrekking tot zijn eigen handelen, zo 
meent Arendt. Geen enkele volwassene laat een kind werkelijk zijn 
eigen moedertaal kiezen, zijn tafelmanieren, zijn kleding, zijn religie, 
zijn denkbeelden over de wereld enzovoort. Ieder kind wordt opgevoed 
met normen die hij dient te respecteren, al is het maar om deze later, 
wanneer hij volwassen wordt, overboord te kunnen gooien. Zo bezien 
bestaat er binnen opvoeding en onderwijs een niet-reduceerbare dimen-
sie van domesticatie. Slechts een handvol utopische zielen proberen die 
wanhopig te ontkennen, waarmee ze overigens het kind beroven van 
een van zijn fundamentele rechten: het recht om kind te zijn en het recht 
om opgevoed te worden. Deze utopisten maken er bovendien dikwijls 
gebruik van om er stiekem een charismatische of institutionele invloed 
over andere volwassenen mee te bemachtigen, zogenaamd ‘in het belang 
van de kinderen’, zoals de onstuimige geschiedenis van de libertaire 
pedagogiek ons leert.

Leerlingen zijn geen burgers!
Bovenstaande denkbeelden, meer dan een halve eeuw geleden vastgelegd 
door Hannah Arendt, worden vandaag de dag nog steeds gedeeld door 
een groot aantal intellectuelen. Zo vinden we ze terug in het werk van 
Marcel Gauchet:

‘Het redelijke subject is er nog niet aan het begin; het verschijnt pas 
later. Het subject bij aanvang veronderstellen betekent eigenlijk sub-
jectiviteit verhinderen te verschijnen. […]
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Heeft de introductie van democratie op school in werkelijkheid 
niet het effect dat de democratie zich keert tegen de mogelijkheid van 
de school zelf ? […]

Want, voor een individu dat gepositioneerd is en zichzelf nog 
voorafgaand aan al zijn leren positioneert alsof hij al klaar is, is er, 
in alle eerlijkheid, slechts één opvoeding mogelijk: er is slechts één 
zelfontwikkeling die voorstelbaar is’ (Blais, Gauchet & Ottavi, 2002).

Gauchet stigmatiseert tevens het hervormingsgerichte pedagogische dis-
cours, dat volgens hem de ‘burger/leerling’ in het centrum van het systeem 
plaatst en in zijn ogen het bewijs is van ‘de heimelijke toepassing van het 
domein onderwijs binnen een bepaalde opvatting van de democratie’ (Blais, 
Gauchet & Ottavi, 2002). 

Geconfronteerd met deze vergissingen komt het er volgens Marcel 
Gauchet op neer dat men het primaat van het gezag van de schoolse over-
dracht dient te restaureren. Hiertoe zullen alle zelfsturende illusies en alle 
‘pseudovorming tot democratie’ terzijde moeten worden geschoven. We 
dienen dus de ‘pathologie van geveinsde vrijheid’ resoluut de rug toe te 
keren, die volgens Gauchet onvermijdelijk verschijnt wanneer we kinderen 
door middel van intellectuele manipulaties laten denken dat zij zelf beslis-
singen nemen, terwijl deze in werkelijkheid reeds door volwassenen voor 
hen genomen zijn.

Dit type opvoeder, aldus Marcel Gauchet, krijgt vervolgens voor deze 
uitruil meer terug in termen van bewondering, dan waar hij vanaf moet 
zien in termen van beperkingen voor zichzelf, en maakt kinderen op veel 
effectievere wijze ondergeschikt dan ‘de traditionele meester’. Deze laatste 
draagt wel bij aan een werkelijke vorming van de intelligentie door het 
‘gezag zonder gezicht’ aan te nemen dat de school representeert. Het is juist 
deze vorming die de leerling in staat zal stellen om, wanneer hij burger 
geworden is, zijn vrijheid op weloverwogen en bewuste wijze uit te kunnen 
oefenen.
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Autoriteit op zich nemen en kennis overdragen op school, zonder 
zorg te dragen voor ‘de opvoeding van de burger’, vertegenwoordigt de 
enige mogelijke manier tot het vormen van kritisch denken dat vereist 
is voor de uitoefening van de democratie. ‘Opvoeden tot burgerschap’ 
ruïneert, in Gauchets ogen, elke mogelijkheid tot authentiek burgerschap. 
Het onderwijs wordt hierbij overgeleverd aan de min of meer arbitraire 
heersende ‘invloeden’.

Zowel bij Arendt als bij Gauchet is er sprake van een betrokken zorg-
zaamheid gericht op het depsychologiseren van de opvoeding, teneinde 
er de funderende politieke principes in terug te vinden. In dit opzicht 
richten zij, weldoordacht en bewust, onze aandacht in de richting van 
reële afleidingen en illusies die een bedreiging vormen voor bepaalde 
pedagogische ervaringen. Beiden waarschuwen voor de verleiding onszelf 
de rol van opvoeder te ontkennen, de verleiding boete te doen voor onze 
positie als volwassene door geen richting te geven, hetgeen ons uitein-
delijk in diskrediet brengt, omdat we daarmee het kind de mogelijkheid 
ontnemen zich werkelijk tot burger te ontwikkelen.

De grens sluit de overgang niet uit
Door het gevaar van ‘de verholen toepassing van politieke begrippen in 
het denken over opvoeding’ aan de kaak te stellen, sleuren Arendt en 
Gauchet ons in werkelijkheid echter mee in een impasse. Zowel Arendt 
als Gauchet plaatsen politieke principes op de voorgrond, die het hele 
pedagogische streven op voorhand diskwalificeren of zelfs onmogelijk ma-
ken. Zij baseren zich namelijk op het noodzakelijk juridische onderscheid 
tussen minderjarig en meerderjarig, waarmee zij de graduele overgang van 
het ene naar het andere ontkennen. 

Ze beargumenteren de principiële anterioriteit van het kind ten 
opzichte van de burger: eerst het kind, dan de burger. Met deze beweging 
zetten ze de wezenlijke pedagogische temporaliteit buitenspel en projec-
teren politieke categorieën op het opvoedvraagstuk, die ons verhinderen 
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de complexiteit ervan te doorgronden. Niet omdat ze niet relevant zijn 
– integendeel – maar omdat ze slechts ‘categorieën’ zijn en omdat zij – per 
definitie – beletten om over de vraag van de transitie en de vraag van de 
verschijning na te denken.

Politiek en juridisch beschouwd moeten we inderdaad het kind en de 
volwassene scheiden om verwarring te voorkomen. Dit is een elementaire 
voorzorgsmaatregel, en ongetwijfeld moeten we binnen onze samenleving 
nadenken over dit onderscheid om opnieuw voldoende betekenisvolle 
‘rites de passage’ in het leven te roepen.

We kunnen niet, waar het de opvoeding betreft, het onderworpen 
kind en de burger-volwassene door een onneembare grens scheiden; want 
juist dat verhindert ons om te begrijpen hoe men van het ene naar het 
andere kan overgaan. 

We beletten onszelf zo om kritisch te denken en dwingen onszelf tot 
een proces van exploreren dat enkel aftastend en progressief kan zijn; een 
proces dat zich in het hart van een veld vol tegenstellingen nestelt en zich 
niet laat reduceren tot een miraculeus moment, dat het individu in staat 
zou stellen om zijn aard op de dag van zijn meerderjarigheid radicaal te 
veranderen. 

Arendt en Gauchet herinneren ons enerzijds tijdig aan de funderende 
principes van elke democratische, politieke samenleving, maar anderzijds 
ontkennen zij de temporaliteit en de historiciteit die de specificiteit van de 
opvoeding constitueren. Zij roepen een politieke ritmiek op, die absoluut 
noodzakelijk is om het sociale leven te beheersen, maar negeren de ritmiek 
die eigen is aan de pedagogiek: want hoewel de opvoeding inderdaad op 
symbolische wijze wordt gemarkeerd door verschillende, langere ontwik-
kelingsfasen (denk aan het behalen van een bepaalde kleur band bij judo, 
bevorderd worden naar een hogere klas, toegang krijgen tot nieuwe rechten 
enzovoort), behelst zij allereerst het verkennen van onbekende plekken, 
het nemen van risico’s, het doen van meer of minder geslaagde pogingen, 
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het uitproberen en bestendigen van nieuwe vermogens. Het kind ‘springt’ 
niet van de ene toestand naar de andere – van afhankelijkheid naar auto-
nomie –, net zo min als een volwassene van minderjarig naar meerderjarig 
‘springt’ op de dag dat hij achttien wordt. Het kind moet gefaseerd, in zijn 
eigen tempo, zijn kaders kunnen verruimen, kunnen experimenteren met 
de uitoefening van zijn vrijheid in situaties die hij kan begrijpen, en het 
moet leren handelen door zijn verlangen en beperkingen uit te spreken, 
evenals zijn individuele standpunt en het algemene belang. 

Dit is het proces waarin pedagogen al hun creativiteit investeren: 
dit is de reden waarom Maria Montessori gereedschappen bedacht om 
kinderen te stimuleren in hun zintuiglijke en taalkundige verkenning. Dit 
is de reden waarom John Dewey voorstelde om in projecten te werken 
en Janusz Korczak kinderparlementen oprichtte. Pedagogen laten de 
kinderen niet over aan de natuur, waarbij ze zich inbeelden dat diezelfde 
kinderen dan spontaan een democratische samenleving zouden kunnen 
opbouwen – alles wijst inderdaad op het tegenovergestelde –, maar zij 
creëren situaties die zowel laagdrempelig als uitdagend zijn en waarin 
kinderen tegelijkertijd zowel kunnen leren wat hen is opgelegd als hun 
vrijheid kunnen verkennen. 

Dat is opvoeding: de niet-reduceerbare tegenstellingen omarmen 
waaruit ‘de menselijke conditie’ bestaat. Tegelijk een beperkende situatie 
creëren en een beroep doen op vrijheid. Het onderwijzen of de wil tot 
overdracht niet opgeven, maar in deze poging zelf een anticipatie op de 
vrijheid introduceren. En dat is geenszins – zoals men ons soms wil doen 
geloven – een abstracte formulering, ver verwijderd van de opvoed- en 
onderwijskundige praktijk van alledag. Wie roept dat het hier gaat om 
‘vage ideologie’ negeert de hele geschiedenis van de pedagogiek. Pedagogen 
tonen, met een grote mate van onderlinge solidariteit, de bereidwilligheid 
om op te leiden en om te emanciperen. Van Itard tot Oury, van Jacotot 
tot Clarapède, van Makarenko tot Ferrer: nooit zijn de pedagogen gestopt 
met het verkennen van praktijken die het subject in staat stellen op te 
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groeien. Zonder de autoriteit van de volwassenen te willen afschaffen, 
maar ook zonder ooit het doel op te geven om de vrijheid van het kind tot 
bloei te laten komen (Houssaye, 1994). Dit soort inspanningen zijn verre 
van simpel, maar ze vormen de enige oplossing om niet over de mensheid 
te wanhopen of om abstracte wetten op te stellen over gedrag. Ze vormen 
ook de enige richting om de uitdaging aan te gaan van de vorming tot 
volwaardig burger, die tegenwoordig actueler is dan ooit. Een uitdaging 
die zich nog niet volledig heeft geopenbaard en die, om de moderniteit in 
staat te stellen een democratische samenleving op te bouwen, een beroep 
moet doen op de pedagogiek.

 



6.
De fundamenten 
van de pedagogiek

Wanneer we haar theorie en praktijk zorgvuldig observeren levert de 
pedagogiek ons de sleutel voor ons werkelijke vraagstuk. Zij toont ons 
namelijk twee uitgangspunten, die even noodzakelijk als moeilijk te 
verzoenen zijn. De pedagogiek stelt aan de ene kant dat iedereen kan 
leren en over toegang tot vrijheid beschikt, terwijl aan de andere kant 
niemand een ander kan dwingen tot leren en tot het verwezenlijken 
van zijn vrijheid. De oorspronkelijkheid van het pedagogische project 
is dat zij deze twee stellingen tegelijkertijd in stand houdt.

Ter verduidelijking kunnen we deze beweringen als gedachte-ex-
periment tegenover elkaar zetten. Een dergelijke benadering levert 
dan de volgende posities op:

Alle leerlingen kunnen leren en elk middel is goed om dit leren te 
bereiken … Laten we dus zoeken naar de effectiefste oplossingen, 
ongeacht elke ethische of pedagogische norm.

Of, omgekeerd:

Niemand kan een leerling dwingen om te leren. Helaas voor hen 
die het niet lukt of die niet willen. Uiteindelijk kan een mens niet 
de plaats van een ander innemen om te leren!’
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We kunnen heen en weer blijven bewegen tussen beide posities: van 
het fatalisme naar het voluntarisme, oftewel van een positie die geënt 
is op ruwe repressie van mensen die weerstand bieden naar een positie 
die gelegitimeerd wordt door het gegeven dat wij niet kunnen beslui-
ten wat ‘goed’ is voor een ander. 

De pedagogiek omarmt deze spanning. Zij is overtuigd van de 
noodzaak van de betrokkenheid van de leerling bij het leren, maar 
desalniettemin volhardt zij in haar streven iedereen te willen doen 
slagen, zonder ooit de handdoek in de ring te gooien. Zij is vastbe-
sloten tot het grootbrengen en onderwijzen van allen, maar weigert 
om hierbij alle denkbare middelen in te zetten om deze doelstelling 
te bereiken.

Op het moment dat de pedagogiek tegelijkertijd beweert dat ieder 
subject kan leren, maar dat hij dit vanuit en in vrijheid dient te doen, 
sluit zij het mechanische voluntarisme en de libertarische ophemeling 
van spontaniteit uit. Ze overstijgt deze schijnbare tegenstellingen middels 
pedagogische dispositieven: evenwichtige praktijken die ontstaan zijn op 
basis van doelstellingen van de volwassene.8 Deze praktijken worden zo 
georganiseerd dat zij het in beweging komen van de leerling stimuleren 
en zijn zodanig gestructureerd dat zij zowel de noodzakelijke beperkingen 
als de benodigde bronnen bieden die nodig zijn voor het leren. Deze 
praktijken zijn zodanig uitgedacht dat zij die hieraan deelnemen, kunnen 
begrijpen wat er op het spel staat en zich ervan kunnen losmaken op het 
moment dat ze er klaar mee zijn.

Op basis van het bovenstaande en met verwijzing naar de geschie-
denis van het pedagogische gedachtegoed en de spanningen die hierin 
zichtbaar zijn, is de pedagogiek te herkennen aan het gegeven dat zij 
de tegenstelling tussen opvoedbaarheid en vrijheid in stand houdt 
en dat zij probeert deze te overstijgen. Zij gaat uit van de volgende 
stellingen:



78 PEDAGOGIEK: DE PLICHT OM WEERSTAND TE BIEDEN

• Iedereen kan leren, en niemand kan ooit voor een ander mens beslui-
ten dat het leren definitief onmogelijk is: dit is het principe van de 
opvoedbaarheid.

• Leren laat zich niet afdwingen, en niets geeft toestemming om het 
leren op te leggen aan wie dan ook. Al het leren vindt plaats op eigen 
initiatief van de leerling en vereist persoonlijke betrokkenheid: dit is 
het principe van de vrijheid.

• Deze twee principes structureren samen de pedagogiek: wie enkel 
leunt op het eerste principe vervalt tot dressuur, wie alleen leunt op 
het tweede vervalt tot voluntarisme. Bij elkaar genomen stimuleren 
deze principes ons steeds weer om situaties te bedenken om degene 
die leert in staat te stellen zijn vrijheid te omarmen. Wie deze twee 
principes naast elkaar laat bestaan, blijft steeds nieuwe mogelijkheden 
zoeken die de leerling in staat stellen zijn vrijheid te verwezenlijken. 
Zo blijven we voortdurend zoeken naar bemiddelende praktijken, in 
naam van de opvoedbaarheid van allen, en proberen we continu de 
persoonlijke betrokkenheid van de leerling te wekken, uit respect 
voor de vrijheid van iedere leerling.

• Deze twee principes samen leiden tot een besef van tijd en tot het 
voortdurend doordenken van het vraagstuk van de overgang en de 
bijbehorende afwegingen: tussen heteronomie en autonomie, tussen 
de belangstelling van de leerling en wat in zijn belang is, tussen beper-
king en vrijheid, tussen datgene wat zin geeft en datgene wat in staat 
stelt om vaardigheden te verwerven.

• De pedagogiek weigert de tegenstelling tussen werken en motivatie 
te aanvaarden, en weigert eveneens om mechanistische oefeningen 
op te leggen als voorwaarde voor actieve deelname aan een project. 
Zij spant zich in om leerlingen in beweging te brengen, door hen 
bloot te stellen aan verfijnde kennis en door hen de noodzaak te doen 
ontdekken van systematische oefening. Deze pedagogiek brengt met 
zich mee dat de leerling zelf in beweging komt. Hij moet zelf pro-
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jecten ontwikkelen om kennis te verwerven, net zo goed als hij door 
middel van technisch onderwijs vaardigheden moet leren beheersen 
om projecten tot een goed einde te brengen. In alle gevallen overwint 
de pedagogiek de weerstand met behulp van het hefboomprincipe.

• Onderzoek uit de psychologie en de didactiek kan behulpzaam 
zijn bij de schepping van pedagogische praktijken. Deze praktijken 
zijn echter niet automatisch af te leiden van datgene wat we weten-
schappelijk kunnen observeren, bijvoorbeeld uit experimenten naar 
de optimale voorwaarden om te leren. Praktijken moeten specifiek 
worden ontwikkeld. De uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek 
kunnen willekeurige persoonlijke of sociale leerproblemen helpen 
ondervangen, maar ze kunnen de wilskracht van het lerende subject 
niet volledig vervangen.

• Iedereen heeft een eigen leerstrategie, desalniettemin staat deze niet 
vast; zij kan veranderen en verrijkt worden door middel van ervarin-
gen. Het voortdurende ontdekken van leerstrategieën is een manier 
om autonoom te worden.

• Het is onmogelijk om methode en inhoud te scheiden: er bestaat geen 
methode die in het niets zou kunnen functioneren, net zo min als er 
inhoud bestaat die zonder methode geleerd zou kunnen worden. We 
kunnen hierbij denken aan de algemeen geaccepteerde stelling dat er 
geen uitleg zonder onderwijs bestaat: de manier van uitleggen draagt 
altijd, zelfs onbewust, een onderwijsvisie in zich, en al het onderwijs 
is een overdracht van onlosmakelijk verbonden wetenswaardigheden 
en waarden.

• Het is onmogelijk om het cognitieve en het affectieve te scheiden; 
leren veronderstelt werken aan het zelfbeeld, en al het verwerven van 
kennis vraagt een herontwikkeling van de persoon. Al kan men ervoor 
kiezen om aan cognitieve mediatie te werken – hetgeen natuurlijk aan 
te raden valt wanneer men leraar is –, men kan niet datgene waar men 
geen rekening mee houdt in de methode per decreet afschaffen.
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• Het is onmogelijk om het individuele en het sociale te scheiden: nie-
mand kan helemaal alleen leren, en de manier van leren toont altijd 
een bepaald idee van gemeenschappelijkheid, van verhoudingen tot 
het weten en het kunnen. Er bestaat geen vorm van kennis die zonder 
menselijke relatie verworven kan worden. Deze relatie kan onderwer-
ping betekenen, of, integendeel, emancipatie mogelijk maken.

• Leren betekent zich verrijken en vooruitgaan; het gegevene voorbij 
streven en een sociale orde ondermijnen waarin iedereen een defini-
tieve plaats krijgt toegewezen. In dit licht kan en zal de pedagogiek 
geen enkele vorm van opsluiting of beperking accepteren, of dit nu 
cultureel, sociaal of genetisch is. Zij streeft ernaar dat eenieder, in de 
woorden van Pestalozzi, ‘een werk van zichzelf kan maken’.

• Leren, ten slotte, betekent het menselijke in de Mens construeren; het 
betekent toetreden tot een cultuur die het intieme met het universele 
verbindt. Dit universele gaat niet vooraf aan deze beweging, maar 
vormt zich tijdens het proces van overdracht zelf. Zij krijgt gestalte 
wanneer de Mens weigert om de Ander ondergeschikt te maken en 
besluit om zich, samen met de Ander, ondergeschikt te maken aan 
een uitwisseling zonder geweld. In dit kader heeft het onderwijs tot 
doel mensen met elkaar te verbinden, via hun scheppingen – uit het 
verleden en het heden – waarmee zij die in deze wereld komen hun 
menselijkheid kunnen ontdekken en de moed kunnen vinden om de 
wereld voort te zetten.

Zodanig gedefinieerd bestaat de pedagogiek, strikt genomen, niet uit een 
homogeen geheel van opvattingen. Het is eerder een verzameling, een 
theoretische configuratie, een paradigma, waarbinnen werken, handelin-
gen en projecten van verschillende aard zich vrij kunnen bewegen. Door 
de pedagogiek te beschouwen als een paradigma, wordt ons – naargelang 
de context en het tijdperk – een oneindigheid van mogelijke variaties 
geboden, in plaats van de vernieuwing tot stilstand te brengen en de 
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opvoeders tot stilte te manen. Het is deze rijkdom die ons in staat stelt om 
handelingsperspectieven te bedenken voor zo uiteenlopende fenomenen 
als de ‘drop-out’ of de ‘crisis van het gezag’.



7.  
De wederopbouw 
van het gezag

De mens leeft in de tijd, en Hannah Arendt stelt daarom dat de geboorte, 
de vernieuwing van generaties, de belangrijkste gebeurtenis is (Arendt, 
1994b). Degene die ter wereld komt, dient vervolgens opgevoed en 
onderwezen te worden. Hij weet, per definitie, niet waartoe en waarom. 
Deze opvoeding legt hem op dat hij van bepaalde eigenschappen afziet: 
degene die ter wereld komt, moet leren de houding van de infantiele al-
macht achter zich te laten om de wereld te kunnen betreden; een wereld 
waarin deze aanvaarde frustratie hem de mogelijkheid biedt om tot het 
menselijke in hemzelf toegang te verwerven. 

Dit kan ons echter niet opgelegd worden door zomaar een arbitrair 
persoon, door ‘de gril van de ander’: het infantiele wordt niet opgegeven 
onder druk van een andere infantiele kracht. We kunnen daarentegen 
wel afstand doen van het infantiele wanneer een wezen tegenover ons een 
belofte belichaamt en deze belofte ons de kracht geeft zelf op te groeien.

Het is precies deze belofte die niet meer functioneert; niet in het 
gezin, niet op school en niet in de samenleving! Deze ineenstorting 
vertaalt zich in de immense moeilijkheden van de traditionele autori-
teiten om mensen aan zich te laten gehoorzamen. Aan de andere kant 
verschijnen er wel andere vormen van gezag die macht verwerven. We 
zouden deze andere vormen als beïnvloeders kunnen aanduiden. Jongeren 
betwisten niet langer het gezag van volwassenen, ze negeren het gewoon. 
Ondertussen onderwerpen ze zich echter wel aan de autoriteit van dit 
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soort fluitspelers, die veel machtiger en onderdrukkender zijn dan de 
traditionele autoriteiten.

Datgene wat men gewoonlijk ‘de crisis van het gezag’ noemt, is in 
werkelijkheid een ‘crisis van de toekomst’ (Revault d’Allones, 2006): het 
lukt ons niet meer om kinderen aan ons te laten gehoorzamen, omdat 
we niet weten uit wiens naam we deze gehoorzaamheid mogen eisen. Op 
enigszins paradoxale wijze dient de opvoeder daarom te ondersteunen bij 
het herstellen van een gezag dat legitiem is. Legitiem want betwistbaar, en 
betwistbaar want legitiem. We moeten het belang van gezag in opvoeding 
en onderwijs dringend herbevestigen: een werkelijke autoriteit, die ‘auto-
riseert, die mogelijk maakt wat niet mogelijk was. Een autoriteit, die iets 
anders mogelijk maakt, zoals een gedicht of een film een perceptie creëert, 
die zonder deze niet mogelijk geweest zou zijn’ (De Certeau, 2003).

Daarom moeten we vandaag de dag zorgvuldig een revolutionaire 
hypothese overwegen, en wel deze: wat als kinderen en adolescenten het 
gezag niet zouden weigeren, maar juist het tegenovergestelde zouden 
doen? Wat als het meest zorgwekkende fenomeen eerder het gemak is 
waarmee zij zich vrijwillig onderwerpen aan vormen van gezag die veel 
sterker zijn dan het gezag dat zij elders afwijzen? In mijn ogen karak-
teriseert de moderniteit zich namelijk niet door een gezagscrisis, maar 
door een buitengewone toename van beïnvloedingsfenomenen. In deze 
omstandigheden kan er geen sprake zijn van het herstellen van gezag. We 
dienen daarentegen jongeren te helpen weer zin te krijgen in het uitdagen 
van het gezag. We dienen te begrijpen waarom jongeren juist massaal kie-
zen voor vervreemdende vormen van gezag. We dienen de jeugd vormen 
van gezag aan te bieden, die het mogelijk maken hen te helpen groeien. 
Deze gezagsvormen – die van hen een handelende persoon maken – ka-
rakteriseren zich door het feit dat zij enerzijds de verantwoordelijkheid 
in zich dragen voor de overdracht en anderzijds de mogelijkheid in zich 
dragen voor hun eigen tegenspraak: zij stellen in staat om een erfenis 
zowel te incorporeren als te ontstijgen.
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Een conflict tussen generaties: de crisis van de crisis
Het is vandaag de dag vrijwel gewoon geworden: steeds jongere kinderen 
wijzen – net als adolescenten – in grote mate de traditionele vormen van 
gezag af. Vormen die wijzelf als legitiem beschouwen en waarvan wij vinden 
dat zij er in hun eigen belang aan dienen te gehoorzamen, of dit nu het gezag 
van ouders of leraren is, of van vertegenwoordigers van de rechtstaat (politie, 
justitie, medewerkers van de gemeente enz.). De jonge generaties beschou-
wen deze vormen van gezag steeds meer als eigenschappen van een andere, 
vreemde stam. Zij wijzen elke legitimiteit ervan af, relativeren stelselmatig 
haar verboden en beroepen zich op zelfverzonnen gedragsregels die net zo 
acceptabel zouden zijn als de regels die de volwassenen hen zouden willen 
opleggen. Wat radicaal nieuw is in dit fenomeen, is dat hun afwijzing niet 
alleen – zoals indertijd bij de vorige generaties het geval was – de door de ge-
zagsdragers gebruikte methoden betreft (een te strenge toepassing, te zware 
straffen, te veel pietjes precies enz.), maar juist het onderliggende principe, 
dat niet langer de legitimiteit van de uitoefening van gezag fundeert.

De anterioriteit en de ervaring van de ouders worden niet langer erkend 
als waarden, maar worden beschouwd als handicaps in een wereld waarin 
alles heel snel gaat en waarin men trouw dient te zweren aan het heden. De 
kennis van leraren wordt betwijfeld op gezag van andere informatiebronnen, 
zoals internet, televisie, de woorden van een beroemdheid of vanuit een 
religieuze tekst. Het gemeenschappelijk goed lijkt niet langer het gedeelde 
erfgoed van de vertegenwoordigers van de rechtstaat: integendeel, deze 
laatsten worden enkel beschouwd als behartigers van hun eigen belangen, 
die zij naar willekeur gebruiken om de belangen van onderdanen onder de 
duim te houden.

In dit opzicht is het met name zorgelijk dat de jonge kiezers tussen twin-
tig en dertig jaar niet langer gaan stemmen en dus niet deelnemen aan het 
maken van de wet. Hiermee vrijwaren ze zich van de gehoorzaamheid aan 
de wet en bevestigen, mutatis mutandis, de formule van Rousseau: ‘Vrijheid 
is gehoorzamen aan de regel die wij onszelf hebben voorgeschreven.’
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In tegenstelling tot datgene wat het conflict tot nu toe karakteriseerde, 
stellen kinderen en jongeren het gezag van volwassenen niet langer ter 
discussie door bewust en frontaal de discussie aan te gaan. Ze gaan niet 
langer in discussie met volwassenen om hen ervan te overtuigen dat hun 
gezag een overblijfsel uit een ander tijdperk is; zij maken niet langer ge-
bruik van de provocatie, het middel van de generatie ‘68. Ze begeven zich 
bewust elders, zonder twijfel of scrupules. Ze debatteren niet, ze negeren. 
De rebellerende adolescent neemt niet langer de moeite om zijn ouders te 
overtuigen van de goede fundering van zijn opstand. Leerlingen gaan niet 
langer in discussie met hun leraren over het archaïsche karakter van de 
school en haar methodes. Delinquente jongeren willen alleen ontsnappen 
aan de blik van de politie en weigeren vervolgens antwoord te geven op 
vragen van de rechter.

Wat er op het spel staat is dus het bestaan van het conflict tussen gene-
raties zelf. Dit conflict tussen generaties is vervangen door een conflict 
tussen gemeenschappen. De jongeren van tegenwoordig handelen alsof 
het uiteindelijk niet de moeite loont om überhaupt het conflict met de 
volwassenen aan te gaan. Ze vechten het gezag van hun ouders, van hun 
leraren of van hun rechters niet meer aan; ze negeren het, en dat is het 
meest zorgelijke punt.

De opkomst van de ‘beïnvloeders’
We staan des te machtelozer ten opzichte van wat zich in onze samenleving 
afspeelt doordat kinderen, terwijl ze óns gezag negeren, zich al zeer vroeg 
onderwerpen aan vormen van gezag die veel sterker zijn dan het gezag dat 
wij hen zouden willen opleggen. Deze vormen van gezag zijn niet geba-
seerd op een legitimiteit die wij erkennen, zoals ervaring, kennis of het 
gemeenschappelijke goed: zij tonen enkel een streven naar uniformiteit 
en verwijzen alleen naar zichzelf. Ze worden niet uitgeoefend uit naam 
van een extern streven (zoals traditie, de wetenschappelijke waarheid of 
waarden), maar eenvoudigweg uit naam van het collectieve genot: het is 
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het gezag van bendeleiders, van charismatische figuren, van beroemdhe-
den, van televisiepresentatoren, van allerlei soorten geestelijken, die het 
individu in hun greep houden.

We kunnen overigens stellen dat de religieuze groeperingen van 
vandaag de dag die bepaalde jongeren fascineren – de fundamenta-
listische islam, het protestantse conservatisme in de Verenigde Staten, 
allerlei soorten sekten – niet echt religieuze gemeenschappen zijn: ze zijn 
doorgaans namelijk niet georganiseerd rond een transcendentie die de 
betekenis niet in het nu, maar in het hiernamaals legt. Daarbij stellen 
ze geen expliciete eschatologie voor, dat wil zeggen een theorie die het 
einde der tijden voor de mens definieert. In werkelijkheid gaat het hier 
dan ook eerder om groepen van mensen die zich met elkaar identificeren. 
Zij willen de vragen van het hier-en-nu oplossen met antwoorden uit het 
hier-en-nu; antwoorden die ervoor zorgen dat ‘getrouwen’ volledig in de 
ban zijn van de ‘geestelijken’. Zelfs wanneer deze nieuwe geestelijke het 
zou pretenderen, is hij geenszins intermediair tussen het hier-en-nu en 
het hogere. Hij is hoogstens een charismatische leider, iemand die, meer 
of minder expliciet, zegt: ‘Ik ben jouw oplossing’, terwijl de religieuze 
geestelijke juist onophoudelijk weerstand biedt aan zijn onmacht om de 
problemen van de mens op te lossen. In de christelijke religie is het zelfs 
God zelf, die deze onmacht toegeeft.

Zo bezien verschillen de beïnvloeders van deze tijd radicaal van de 
traditionele autoriteiten, de religieuze inbegrepen. Zij karakteriseren 
zich door de afwezigheid van een onderscheid tussen de persoon die de 
autoriteit uitoefent en de inhoud die wordt opgelegd. Zij functioneren 
op basis van collectieve identificatie: de autoriteit van de leider is ook die 
van de groep en vice versa. Uiteindelijk is een dergelijke gehoorzaamheid 
altijd verbonden met het imiteren van de leider, terwijl in het traditio-
nele gezag de ouders, leraren en vertegenwoordigers van de staat aan de 
minderjarigen nu juist gedragingen oplegden die anders waren dan die 
van henzelf. Binnen groepen die in de greep zijn van deze beïnvloeders 
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heerst een verschrikkelijke druk om aan de norm te voldoen, die ook de 
verplichting tot conformiteit inhoudt: wie durft te verschillen – in smaak, 
gedrag, gebruiken – zal buitengesloten worden of zal een dure prijs voor 
zijn re-integratie moeten betalen. De nieuwe vormen van ‘beïnvloe-
ding-als-gezag’ plaatsen ons zo voor een soort irreligieuze gemeenschappen. 
Zij ontkennen de legitimiteit van de vraag naar het Einde en positioneren 
de groep in het absolute heden. Hun gouden regels zijn de nabootsing 
en de onmiddellijkheid. Deze regels zijn volledig tegenovergesteld aan 
datgene wat de mens in staat stelt om samen te leven en zich een eigen 
toekomst voor te stellen.

De vraag die dit fenomeen ons stelt, is dus de volgende: welk voordeel 
hebben jongeren bij deze nieuwe vormen van gezag dat zij zich er zo gewillig 
aan onderwerpen? Aan de ene kant, en zonder twijfel in de eerste plaats, 
bieden deze nieuwe gezagsvormen een uitweg uit de eenzaamheid. In de 
global village, waar sociale verbanden meer en meer verslappen, de mobi-
liteit extreem is en waar de duizelingwekkende versnelling van de geschie-
denis zelfs de meest up-to-date personen verontrust, kopen en betalen de 
beïnvloeders de onderwerping van de jeugd middels toegangspoorten tot 
een groep. In deze groep kan iedere jongere er altijd zeker van zijn welkom 
te worden geheten.

Daarnaast, en net zo zeker, vinden de jongeren er een identiteit. Zij 
staan tegenover een universum van volwassenen, waarvan de referenties, 
oftewel de Grote Verhalen, uit elkaar gespat zijn en waar de traditionele 
middelen ontoegankelijk lijken (de sociale verheffing via de school en het 
werk in het bijzonder). De identificatie binnen een groep, inclusief de 
overname van haar kenmerken, is zo een waardevol middel om ‘iemand te 
zijn.’ Een middel, vooral, om meteen in het hier-en-nu al iemand te zijn, 
zonder een hypothetische ‘wederopstanding van de heiligen’ te hoeven 
afwachten.

Wij aanschouwen aldus een crisis van de politieke en sociale belofte. 
Aangezien wij onze jongeren niet langer een toekomst kunnen beloven, of 
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soms zelfs niet eens pogen om er een te schetsen, aangezien geen enkel 
Groot Verhaal deze tijd richting zal geven, leven de jongeren zich uit in 
het heden. Het gevaar van dit fenomeen is dat het leidt tot communita-
risme in haar meest rigide vorm. Het absolute en onbetwistbare karak-
ter van het communitaristische gezag maakt het onmogelijk om boven 
de groep uit te stijgen om een rechtstaat te bouwen. De hegemonie van 
de tegenwoordigheid van de groep (samen zijn, samen blijven) laat zich 
herkennen aan de afwezigheid van elk historisch besef. Het naast elkaar 
laten bestaan en plaatsen van groepen – georganiseerd op basis van 
middelpuntzoekende krachten, stevig onderworpen aan hun leiders en 
beschikkend over onbetwistbare regels – mondt uit in het toenemende 
verdwijnen van sociale instanties, of ten minste het verlies van hun 
legitimiteit. De samenleving, begrepen als een verzameling mensen die 
in staat zijn om los van hun voorkeuren gemeenschappelijke principes 
te vinden en in staat zijn een gemeenschappelijk belang te definiëren, 
dreigt te verdwijnen of uiteen te vallen.

Het gelijktijdig reconstrueren van het gezag en het recht om 
haar te betwisten

Het is dus van belang om binnen onderwijs en opvoeding toe te werken 
naar de plaats die autoriteit (weer) in zou kunnen nemen; een gezag dat 
tegelijk legitiem en betwistbaar is. In een democratische samenleving 
of een samenleving die democratisch zou willen worden, zijn namelijk 
alleen betwistbare autoriteiten legitiem.

De uitdaging van het hedendaagse onderwijs is dus niet het her-
stellen van gezag. De uitdaging ligt in het ondersteunen van jongeren 
in het ontwikkelen van hun vermogen weerstand te bieden, zodat zij 
degenen aan wie zij zich blind hebben onderworpen leren tegenspre-
ken. Hierdoor kunnen zij zich op termijn verbinden in een collectief 
dat eigen regels opstelt, de noodzaak van het bestaan van een legitieme 
autoriteit erkent en zorg draagt voor de totstandkoming hiervan.
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De essentie is dat onderwijs en opvoeding zich erop moeten richten 
dat jongeren in staat zijn om tegelijkertijd voor zichzelf te denken en 
zich onderling met elkaar te verbinden; om weerstand te bieden aan alle 
vormen van invloed en om samen een gemeenschappelijk belang vast 
te stellen. Deze twee eisen zijn overigens alleen op het eerste gezicht te-
genstrijdig. In werkelijkheid, zoals Jean-Jacques Rousseau overtuigend 
heeft laten zien – door Emile en Het Maatschappelijk Verdrag in nauwe 
samenhang te formuleren – zijn deze twee eisen ten diepste verbonden 
en constitueren zij samen de toetssteen van elke institutie die claimt 
democratisch te zijn.

Zelfstandig denken is echter geen simpele zaak. Het veronderstelt 
toegang tot een kritische relatie tot de waarheid, en het is de rol van het 
opvoedkundig gezag om de voorwaarden voor deze relatie te scheppen. 
De invloed van vooroordelen op ons denken is groot. Ook is het ver-
leidelijk de heersende mening te volgen, omdat dit ons geruststelt en 
we zo de warmte van de groep kunnen ervaren en erbij horen. Vandaar 
dat een van onze eerste taken is om de realiteit op een afstand van onze 
subjectiviteit te plaatsen: de dingen zijn er, en wij dienen, in de eerste 
plaats, hun bestaan te accepteren. Het betreft hier de wereldse dingen, 
die de wetenschappen ons tonen; de dingen gemaakt door de mens die 
van generatie op generatie worden overgedragen. Ik kan niet weigeren 
om ze te zien, ik kan ze niet vernietigen en ik kan ze niet tot speelbal 
van mijn verlangens maken. Het gezag van de volwassene is zodoende 
de bevestiging van de anterioriteit: er is het gegeven van het eerdere, en 
dit eerdere dringt zich op aan mij, aan jou. Een andere manier om dit 
te zeggen is: je hebt jezelf niet helemaal zelf gemaakt. Je werd niet in 
een nog lege wereld geboren.

Dat gezegd hebbende, de dingen zijn er, maar tegelijkertijd zijn 
ze voor ons niet direct toegankelijk; we moeten ze onderzoeken, ze 
beetje bij beetje ontdekken, ons inspannen om ze te begrijpen. De 
dingen openbaren zich niet op magische wijze, dringen zich niet op 
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zo’n manier aan ons op dat ons elk initiatief wordt ontnomen. Integen-
deel zelfs: datgene wat zich als van nature opdringt, dient bevraagd te 
worden. Het is aan ons om het nader te gaan bezien, om zogezegd even 
in de keuken te kijken, om te proberen te begrijpen wat de verklaring 
is voor datgene wat we menen te zien. Het is aan ons om verschillende 
interpretaties van een fenomeen te onderzoeken en om de bronnen te 
controleren. Met dit doel voor ogen beschikken we over twee voorbeel-
den die onderwijs en opvoeding kunnen richten op emancipatie: de 
experimentele methode en het brongerichte onderzoek.

Deze twee richtsnoeren worden sinds Jan Amos Komenský en 
Ferdinand Buisson, de grote theoreticus van de Republikeinse school 
van Jules Ferry, door pedagogen onophoudelijk herhaald, vooral door 
pedagogen die beïnvloed werden door het liberaal-protestantisme: aan-
hangers van het vrije onderzoek die het monopolie op de toegang tot 
de Heilige Schrift en tot kennis betwisten dat binnen het katholicisme 
aan de geestelijken was voorbehouden.

Maar in staat zijn om zich met anderen te kunnen verbinden is 
verre van eenvoudig. De verleiding is groot om te zeer in het infan-
tiele te blijven, om ons aanvankelijke egocentrisme te cultiveren, om 
geobsedeerd te volharden in onze eigen verlangens en om geen andere 
dan onze eigen onmiddellijke belangen in ogenschouw te nemen. Zich 
verbinden veronderstelt een betrokkenheid bij het gezamenlijke en een 
confrontatie met anderen tijdens gezamenlijke activiteiten; eerst samen 
met onze naasten en, beetje bij beetje, met anderen die verder van ons 
af staan, of zelfs met vreemden.

De rol van het opvoedkundige gezag hierin is de mogelijkheid te 
scheppen om toe te treden tot het gezamenlijke en aan de bijbehorende 
eisen te voldoen. De opvoeder dient zich in te spannen om het kind en 
de adolescent te laten ontsnappen aan de tirannie van het hier-en-nu, 
aan de onmiddellijkheid, aan ‘alles, en wel nu meteen’. Een dergelijke 
houding sluit namelijk elke mogelijkheid om iets van een toekomst te 
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ontwaren uit. We dienen, op paradoxale wijze, het heden op te schorten 
om de toekomst te laten bestaan: ‘Nee … niet nu meteen! Ga niet over tot 
het onmiddellijke handelen … Gun jezelf de tijd om na te denken!’

Dit opschorten is de functie van alle pedagogische praktijken die 
geformuleerd zijn omtrent het uitstellen van de behoeftebevrediging: 
de ‘brievenbus’ van Korczak (1986), de ‘raad’ bij Freinet en in de insti-
tutionele pedagogiek. ‘Je hebt het recht om te bekritiseren, maar je moet 
je kritiek uiten in de raad. Neem de tijd om erop te reflecteren en om na 
te denken over wat jij vanuit jouw plaats zou kunnen voorstellen! Je hebt 
het recht om boos te zijn op je kameraad, maar stort je niet direct op hem: 
probeer het uit te leggen, doe een poging hem te doen begrijpen wat je boos 
maakte en probeer een andere oplossing te vinden dan geweld.’

En zo verkrijgen we toegang tot een relatievorm met anderen waar-
in het oneens-zijn getolereerd wordt, evenals het niet-op-elkaar-lijken, 
het niet-identieke en het niet-identificeerbare met dezelfde leider. Dit 
is de weg om toegang te verkrijgen tot het collectief, dat geen commune 
is, noch, a forteriori, een vorm van communitarisme.

We dienen te accepteren dat we deelnemen aan een avontuur dat per 
definitie veel riskanter is dan deel uitmaken van een uniforme groep. Dit 
risico resulteert uit het gegeven dat de eigen identiteit van de leden niet 
op voorhand verwijderd wordt, noch permanent gecontroleerd. Binnen 
deze relatievorm is de rol van de opvoeder dat hij de mensen in staat stelt 
gezamenlijk een taak op zich te nemen, ondanks hun verschillen. Of beter 
nog: juist dankzij hun verschillen. Het is de opgave van de opvoeder om 
groepen te doen ontstaan waarin het gemeenschappelijke kan ontstaan. 
Groepen waarvan ieder lid niet systematisch zoekt naar waarin hij de 
ander overtreft, maar naar waarin hij van de ander verschilt, waarin de 
ander hem verrijkt en zodoende afstand schept. Deze afstand van de 
ander tot mij kan ook de afstand van mij tot mijzelf betekenen. Omdat 
de ander mij bevraagt en mij in staat stelt, in de ontmoeting met hem, 
om te verschillen met mijzelf.
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Naar een werkelijk projectgebaseerde pedagogiek
Zich emanciperen – voor zichzelf leren denken – en zich verbinden zijn twee 
onafscheidelijke ondernemingen die de voorwaarden scheppen om toegang 
tot de positie van burger te verkrijgen: het zijn dus twee doelstellingen die 
het onderwijs zich als prioriteit dient te stellen. Om deze te bereiken is er een 
specifieke methode waarin de volwassene zijn gezag moet laten gelden en 
waarin hij zijn energie moet investeren: het project.

Het gaat erom situaties te scheppen die kinderen en adolescenten in staat 
stellen om zich te ontwikkelen, collectief en individueel, tijdens gedeelde 
activiteiten. De projectgebaseerde pedagogiek omvat fundamentele inzichten 
die grotendeels sinds het begin van de twintigste eeuw binnen de Nieuwe 
School-beweging zijn ontstaan, inclusief de daarbij behorende activerende 
methoden. ‘Projectgebaseerde pedagogiek’ is in feite een pleonasme, want we 
zouden grote moeite hebben om een pedagogiek te vinden die niet bestaat uit 
het plaatsen van mensen in situaties met een specifieke bedoeling.

Zeker, de Nieuwe School-beweging is niet gevrijwaard gebleven van 
zorgelijke deviaties. Zij is bijvoorbeeld gefascineerd geweest door karak-
terologische classificaties. Zij heeft het project geïnstrumentaliseerd om het 
verschijnen van ‘natuurlijke leiders’ en ‘aangeboren aanleg’ mogelijk te maken. 
Dergelijke dwalingen moeten we stevig afwijzen, in naam van het principe 
van de opvoedbaarheid van allen.

En toch, ontdaan van haar onwenselijke elementen, bevat de geschie-
denis van de Nieuwe School- of Reformbeweging een bijzonder waardevol 
gedachtegoed om de hedendaagse uitdagingen van de school mee aan te gaan. 
Laten we duidelijk zijn: de vermeende niveaudaling van ons onderwijs is niet 
veroorzaakt door het progressieve onderwijs. Zij is als beweging veel te klein 
om verantwoordelijk te worden gehouden voor een dergelijk effect. Integen-
deel: trouw aan en verdieping van de idealen van de Reformbeweging kunnen 
ons helpen vooruitgang te boeken, zowel binnen de school als daarbuiten. We 
dienen de projectgebaseerde pedagogiek in het hart van ons streven te zetten, 
en wel om de volgende redenen:
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• Het project stelt ons in staat onszelf in de toekomst voor te stellen, 
in een toekomst die verschilt van het heden en het verleden. Het 
verplicht ons om zowel heden als verleden te aanvaarden en ons niet te 
laten verplichten om deze te reproduceren. Het project betekent hoop: 
een perspectief waarbinnen de plaats waar je wieg staat niet bepaalt wat 
je toekomst zal zijn. Dit is het tegenovergestelde van de dynamiek in een 
uniforme groep, waarin het subject wordt vastgehouden in een eeuwig 
heden.

• Het project laat ons de confrontatie aangaan met de weerstand van de 
dingen. Wanneer wij werken aan een collectieve activiteit (of dit nu knut-
selen, tuinieren met het gezin of op school, het bouwen van een maquette 
van een Romeins dorp of de redactie van de schoolkrant is), worden we 
onvermijdelijk geconfronteerd met de weerbarstige wetten van de realiteit. 
Het is onmogelijk om te handelen zonder het project in de waagschaal 
te stellen. We laten zo het magische denken waardoor het infantiele ge-
kenmerkt wordt achter ons, evenals de illusie van almacht die de tirannie 
karakteriseert. Dit is het tegenovergestelde van wat in de uniforme groep 
gebeurt, waarin datgene wat weerstand biedt niet wordt begrepen, maar 
uitgeschakeld. Het project brengt ons ertoe nader te bekijken waarom iets 
niet werkt en nodigt ons uit te bedenken hoe het wel zou kunnen werken.

• Het project toont de ware fundering van al het gezamenlijke leven: 
het verbod autoriseert. Het verbod is geen arbitraire gril van degene 
die de macht uitoefent en die de vrede wil bewaren. Het verbod is juist 
datgene wat eenieder in staat stelt om deel te nemen aan het publieke leven, 
datgene wat eenieder beschermt tegen de agressie van de anderen, maar 
ook tegen de uitspattingen van zichzelf. De wet beschermt, zij valt niet 
aan. Ze is zo het tegenovergesteld aan datgene wat in de uniforme groep 
gebeurt, waar de wet precies verwijst naar datgene wat de groep verhindert 
om als groep te bestaan.
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• Het project stelt in staat om een legitieme vorm van autoriteit te 
ontdekken: de bekwaamheid. Wanneer we ons inzetten voor het 
slagen van een project, richten we ons als vanzelf tot de persoon die 
ons het meest bekwaam lijkt om de problemen die we tegenkomen 
op te lossen. Zeker, het is mogelijk – en vaak wenselijk – dat de 
meest bekwame persoon zich terugtrekt om de leermogelijkheden 
voor anderen niet verloren te laten gaan: we dienen in veel gevallen 
te weigeren om iets in de plaats van anderen te doen. Zo maken 
we plaats voor hen die het nog niet kunnen, zodat zij het zelf leren 
doen! Maar desondanks ontdekken mensen dat bekwaamheid een 
werkelijke bron van gezag is: een autoriteit om te doen wat nuttig 
is voor het collectief, gezag om anderen te helpen leren wat het 
collectief nodig heeft. Het is het tegenovergestelde van wat in de 
uniforme groep gebeurt, waarin er geen werkelijke bekwaamheid 
is, behalve die van de leider, en waarin de kennis en kunde van de 
leden enkel erkend worden voor zover deze ten dienste van de leider 
worden ingezet.

• Het project stelt eenieder in toenemende mate in staat zijn 
plaats te vinden. Wanneer iemand alle plaats wil innemen is dat, 
zoals we weten, omdat hij geen plaats heeft. We dienen daarom te 
streven naar een plaats voor eenieder, naar een ruimte met passende 
verantwoordelijkheden, waarin het subject niet langer verleid zal 
zijn om de groep te willen tiranniseren. Zeker, het helpt als we 
hierbij vermijden dat plekken vaststaan, en een eigenschap van 
onderwijspedagogische projecten is nu precies dat ze taken, rollen 
en plaatsen roteren. Maar, hoe het ook zij, het is een gegeven dat het 
vormende aspect van een project is, dat eenieder in staat is om een 
te onderscheiden plaats in te nemen. Dit is het tegenovergestelde 
van datgene wat in de uniforme groep gebeurt, die juist een gebrek 
aan onderscheid betracht.
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• Het project stelt in staat te werken aan het gemeenschappelijke 
goed. Met een specifiek doel voor ogen gaat het in een project erom 
regels op te stellen die iedereen dient te respecteren, en de gedragin-
gen te formuleren die nodig worden geacht. En beetje bij beetje zal 
het erom gaan nieuwe perspectieven te openen, zichzelf steeds minder 
als het middelpunt te zien, met als doel projecten vorm te geven die in 
staat stellen om een maximum aan anders-zijn te integreren. We gaan 
zo, met het gezag van de opvoeder, van reflectie op de voorwaarden 
voor gezamenlijke projecten over op een reflectie op het collectieve 
karakter van het project: collectief, zeker, maar tot in welke mate? 
Waar ligt de grens vanaf wanneer ons project de anderen niet meer 
interesseert of het de anderen niet meer aangaat? Hoe kunnen we 
ervoor zorgen dat ons project nog collectief is? Voorbij de grenzen 
van onze groep, onze klasse, onze buurt, onze stad, ons land, ons 
continent, onze wereld, ons universum? Kortom, het gaat erom 
dat wij een poging doen om het gemeenschappelijke goed vorm te 
geven. Een poging waarvan wij willen dat deze aanstekelijk is, dat 
wil zeggen, een belichaming van onze menselijkheid kan zijn. Het is 
het tegenovergestelde van datgene wat in de uniforme groep gebeurt, 
die systematisch terugvalt op haar eigen belangen, en meestal alleen 
gericht is op haar eigen voortbestaan.

• Het project geeft ons hoop op nieuwe ontmoetingen, die kunnen 
bijdragen aan het maken van de samenleving. Het universum was 
volgens de epicurische filosofen uit de oudheid aanvankelijk niet 
meer dan een regen van atomen, neerdalend in het oneindige in strikt 
parallelle lijnen. Het bestond uit materie en, vooral, uit niets. Een 
wereld die gelijktijdig vol en leeg was. Er moest één atoom van zijn 
traject afwijken en zich vastmaken aan een andere – atomen waren 
toentertijd al van haakjes voorzien – om eindelijk iets te laten gebeu-
ren. Een afwijking, een onvoorziene ontmoeting en er ontstond een 
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gebeurtenis. Veelvuldige en onwaarschijnlijke combinaties, meer of 
minder stabiele samenvoegingen, die de mensen desondanks in staat 
stellen voet aan de grond te krijgen. Kortom, een wereld vol schepsels 
en scheppingen. Het clinamen9, de spontane afbuiging, was hiervoor 
voldoende.

Welnu, onze moderniteit wordt bedreigd door allerlei vormen van isole-
ment en uniformiteit, en riskeert te sterven aan een gebrek aan clinamen. 
Wanneer ergens bij horen uitmondt in intolerantie en afwijzing, wanneer 
specialisering voor verschrikkelijke blindheid zorgt, wanneer overtuigin-
gen ontaarden in excommunicaties, dan wordt het afwijken een deugd. 
Zonder afwijken zouden we stikken: we moeten gemeenschappelijke 
projecten bedenken, gelegenheden scheppen om elkaar te ontmoeten, het 
langs elkaar heen leven van individuen doorbreken om een sociale relatie 
te creëren.

Dit zijn de redenen waarom, zonder twijfel, het ondersteunen van pro-
jecten de essentiële, opvoedkundige verantwoordelijkheid is van volwas-
senen, zowel in het gezin en op school als in de gemeenschap. Men kan 
niet stellen dat de projectgebaseerde opvoeding mislukt is. We hebben 
het nooit werkelijk geprobeerd! Het is nu de tijd om er vol voor te gaan.

Het is zelfs goed mogelijk dat we ontdekken dat de gezagscrisis die 
we vandaag de dag meemaken, in werkelijkheid een kans is: de kans om 
van een theocratische of mimetische opvatting van autoriteit over te gaan 
naar een democratische opvatting – die voor het grootste deel nog moet 
worden uitgevonden.



8. 
De leerling 
benaderen als subject

De huidige situatie doet een beroep op ons om de vicieuze cirkel van algemene 
infantilisering te doorbreken. Ze roept om een revolte, zowel in burgerlijke als 
in opvoedkundige zin. Opvoeders moeten nee durven zeggen tegen elk vorm 
van sociale manipulatie. Ze moeten hun leerlingen en kinderen in staat stellen 
om situaties te ervaren waarin zij zich kunnen ontwikkelen én emanciperen.

We hebben hiervoor consequente volwassenen nodig, bij wie ideologische 
strijd en pedagogisch handelen met elkaar resoneren: niet om de leerlingen 
voor te programmeren, maar, integendeel, om weerstand te bieden aan elke 
vorm van normalisering en onderwerping. We moeten met al onze krachten 
weerstand bieden tegen de reductie van het individu tot zijn archaïsche 
impulsen, die geïnstrumentaliseerd worden door de machinerie van de markt. 
We dienen dagelijks te strijden voor de vrijheid en de democratie, tegen alle 
‘dokters Frankenstein’ van deze wereld (Meirieu, 2007a). Met behulp van een 
dergelijk perspectief kunnen we de kenmerken van een leerling-als-subject 
identificeren, en kunnen we overeenkomstige pedagogische aanbevelingen 
doen. 

De uitkomsten van deze benadering van de leerling-als-subject moeten 
met voorzorg worden behandeld. We kunnen de afzonderlijke delen van het 
subject namelijk niet isoleren. Een subject is per definitie een geheel. Het 
is een eenheid, een intentionaliteit die zichzelf met elke handeling in zijn 
geheel op het spel zet. Deze lijst is dan ook niet meer dan een hulpmiddel om 
pedagogische reflectie en creativiteit op te wekken.
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Kenmerken van de 
leerling-als-subject:

Een leerling-als-subject 
is in staat

Manieren om leerlingen te ondersteunen een 
leerling-als-subject te worden:

Een leerling verkrijgt toegang tot zijn subjectivi-
teit

1. in de wereld te zijn zonder 
er het centrum van te willen 
zijn.

doordat hij in staat wordt gesteld een precieze plaats in 
de groep in te nemen, met de rechten en plichten die 
voortvloeien uit de rol die hij speelt.

2. zijn impulsen te beheersen. door hem uitdrukkingsvormen te leren waarmee hij 
afstand kan nemen tot de onmiddellijkheid, zoals 
verschillende manieren van spreken en het gebruik 
van schrijven.

3. het verlangen om te willen 
weten te transformeren tot 
een verlangen om te leren.

door hem onderdeel te maken van projecten die hem 
in beweging brengen en in staat stellen obstakels 
te overwinnen, die weliswaar lastig, maar wel 
overkomelijk zijn.

4. onderscheid aan te brengen 
tussen wat hij doet en wat 
hij leert.

door hem systematisch te helpen onderscheid te 
maken tussen datgene wat hij heeft gedaan (activiteit, 
taak), datgene wat hij heeft geleerd (doelstelling) en 
datgene wat hij kan hergebruiken (transfer).

5. afstand te nemen om te 
luisteren naar zienswijzen 
van anderen, buiten en in 
zichzelf.

door hem in dialogische situaties te brengen, ertoe te 
brengen systematisch te onderzoeken wat hij zegt en 
wat hij doet vanuit het gezichtspunt van de ander.
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Kenmerken van de 
leerling-als-subject:

Een leerling-als-subject 
is in staat

Manieren om leerlingen te ondersteunen een 
leerling-als-subject te worden:

Een leerling verkrijgt toegang tot zijn subjectivi-
teit

6. zijn aandacht te richten 
en zich volledig te wijden 
aan een fysieke of mentale 
activiteit.

door hem te leren de aandacht te richten en 
het handelen te versterken; door vruchtbare 
omstandigheden te scheppen voor een mentale 
voorbereiding op het gevraagde werk.

7. zich te onttrekken aan de 
verleiding en de greep van 
een persoon, voorwerp of 
groep.

door hem in staat te stellen het risico te nemen anders 
te zijn, zonder hem binnen de groep in gevaar te 
brengen.

8. weten en geloven uit elkaar 
te houden.

door van de klas een plek te maken waar hypotheses 
worden geuit, waar wordt geëxperimenteerd en 
onderzocht; een plek waar men systematisch de 
geldigheid van het discours onderzoekt.

9. de eis tot nauwkeurigheid, 
rechtvaardigheid en 
waarheid te internaliseren.

door ervoor te zorgen dat de leraar zich in een positie 
bevindt van intellectueel onderzoek ten opzichte 
van zijn eigen weten en zijn middelen om dit over te 
dragen: hij spant zich in om methodisch te reflecteren 
met de leerlingen.

10. de verlangens die hij in 
zich draagt te sublimeren.

door hem in staat te stellen kennis te nemen van 
uiteenlopende menselijke uitdrukkingsvormen. De 
leerling-als-subject dient pogingen te kunnen en 
durven ondernemen om te creëren, waarbij hij 
datgene wat het meest intiem voor hem is verbindt 
met datgene wat het meest universeel is.
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Deze tien kenmerken worden niet in volgorde van belangrijkheid 
genoemd, noch in chronologische volgorde van verschijning. Ze zijn 
nauw met elkaar verbonden: het zijn onafscheidelijke facetten van één 
opvoedkundig project.

1. Een leerling-als-subject is in staat in de wereld te zijn zonder er 
altijd het centrum van te willen zijn.
Een leerling-als-subject neemt in een klas (of in een instelling, werkgroep 
of team) een plaats in zonder alle ruimte in te nemen. Hij slokt niet alle 
energie van de instelling op en zuigt noch zijn meester, noch zijn ka-
meraden leeg. Hij leert in toenemende mate zijn narcistische verlangens 
naast zich neer te leggen en zijn grillen niet aan anderen op te dringen, 
en accepteert zo dat hij onderdeel is van een onderling solidair collectief.

Hiervoor moeten wij de leerling helpen te herkennen welke rollen hij 
in de groep kan spelen. We moeten opmerkzaam zijn, opdat hij zich niet 
laat beperken tot één van deze rollen. Door een verkennende houding 
en een systematische rotatie van taken ontdekt hij dan dat een groep 
geen toevallige verzameling van onverschillige individuen is, maar een 
samenhangend en open netwerk met initiatieven waaraan eenieder kan 
deelnemen.

2. Een leerling-als-subject is in staat zijn impulsen te beheersen.
De leerling neemt de tijd om, in het licht van mogelijke gevolgen voor 
hem, voor anderen, voor de groep en voor de samenleving als geheel, de 
legitimiteit van zijn handelen te onderzoeken. Hij is steeds beter in staat 
om tussen de impuls en de daad de tijd te nemen om te wachten en 
te onderzoeken: hij weet zich te beheersen en heeft geleerd zichzelf te 
bevragen.

Hiervoor moeten wij een omgeving creëren die hem in staat stelt te 
oefenen, zij het binnen een aangewezen tijd en binnen een raamwerk waar 
plaats is voor excessen. Door een ritueel, door te wachten, door dingen 
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op te schrijven en te bespreken in bijvoorbeeld een klassenraad leert de 
leerling wat het oplevert als je een adempauze inlast, wanneer je afstand 
neemt en niet direct overgaat tot een impulsieve actie. Hij leert wat het 
oplevert als je ervan afziet alles meteen te zeggen en je altijd maar uit te 
spreken, met een heel palet aan negatieve gevoelens als potentieel gevolg.

3. Een leerling-als-subject is in staat het verlangen om te willen weten 
te transformeren tot een verlangen om te leren.
Een leerling-als-subject is niet tegen elke prijs op zoek naar onmiddellijke 
bevrediging. Hij spant zich in om de fenomenen die hij tegenkomt, te 
begrijpen. Hij slaagt er in toenemende mate in het genot van het weten 
om te zetten in plezier in het proces van begrijpen. Wanneer het hem lukt 
een menselijke vorm te geven aan de theoretische modellen die hij van 
deze wereld maakt, ervaart hij dit als een specifiek soort genoegen. Hij 
weet dat deze modellen, zelfs de allersimpelste, hem de macht kunnen 
geven te ontsnappen aan de altijd aantrekkelijke en verblindende illusies 
van het concrete.

Hiervoor moeten wij hem tot volwaardig deelnemer maken van zowel 
toegankelijke als veeleisende projecten. In deze projecten komt hij obsta-
kels tegen die hij moet zien te overwinnen, die hem in staat stellen zijn 
voorstelling van zaken opnieuw te ordenen. Door te ontdekken dat hij zijn 
behoeftebevrediging kan uitstellen, zal hij zijn falen kunnen analyseren en 
zich nieuwe kaders voor interpretatie eigen maken.

4. Een leerling-als-subject is in staat onderscheid aan te brengen tussen 
wat hij doet en wat hij leert.
De leerling komt in beweging voor taken waar hij een voorstelling van 
heeft en waarvan hij weet dat hij ze tot een goed einde kan brengen, om-
dat de taken aan een aantal exacte eisen voldoen. Hij kan naderhand ook 
datgene benoemen wat voor hem van invloed zal blijven, en wat zijn men-
tale capaciteiten heeft gestabiliseerd, evenals de kennis die hij zich eigen 
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heeft gemaakt en de gedragingen die hij weldoordacht kan reproduceren 
in verschillende situaties. Hij is zich ervan bewust dat het merendeel van 
de taken die men hem op school voorlegt vooral aanleidingen zijn. Deze 
zijn zichtbaar en toetsbaar, maar minder belangrijk dan datgene wat hij 
dankzij het verrichten van deze taken verwerft.

Hiervoor heeft de leerling leraren nodig die op methodische wijze 
onderscheid maken tussen de activiteit die van hem verwacht wordt en de 
beoogde bedoeling van deze activiteit. Hoewel de leerling zich de bedoe-
ling nauwelijks kan voorstellen voordat deze bereikt is, kan hij deze wel 
herkennen, benoemen en, naarmate de activiteit vordert, formaliseren. 
Het is dus essentieel om de leerling regelmatig hierover te bevragen en 
daarbij een helder onderscheid te maken tussen de drie vragen: ‘Wat heb 
je gedaan?’, ‘Wat heb je geleerd?’ en ‘Wat kun je doen met datgene wat je 
hebt geleerd?’

5. Een leerling-als-subject is in staat afstand te nemen om te luisteren 
naar zienswijzen van anderen, buiten en in zichzelf.
De leerling houdt rekening met deze zienswijzen, om ook zijn eigen han-
delingen te onderzoeken. Op deze manier kan hij zijn eigen zienswijzen 
verbeteren en in toenemende mate aanpassen aan situaties waarin hij zich 
bevindt. Hij heeft opgemerkt dat vragen en bezwaren van anderen hem in 
staat kunnen stellen om nogmaals na te denken over zijn eigen standpunt 
en handelingen. Hij kan op reacties anticiperen, zelfs in afwezigheid van 
anderen, om zijn aandacht te richten en zijn prestaties te verbeteren.

Hiervoor moeten wij de leerling systematisch laten samenwerken. 
Tijdens deze samenwerking zijn de leerlingen namelijk in staat elkaar te 
corrigeren en nemen ze een kritische afstand ten opzichte van de eigen 
werkzaamheden. Ook heeft de leerling-als-subject nodig dat we samen 
met hem een vorm van evaluatie in het leven roepen, waarmee we de 
voortgang waarderen die hij dankzij zijn pogingen heeft geboekt. Ten slot-
te moeten wij veeleisend zijn en moet de leerling elke taak beschouwen als 
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een ‘meesterwerk’. Dit is van belang om hem in staat te stellen om tot 
het uiterste te gaan en een perfect resultaat te bereiken.

6. Een leerling-als-subject is in staat zijn aandacht te richten en zich 
volledig te wijden aan een fysieke of mentale activiteit.
De leerling-als-subject weet allerlei soorten prikkels te abstraheren, zowel 
binnen zichzelf als van buitenaf. Hij weet zich zodanig te concentreren 
dat zijn intentionaliteit zijn lichaam en zijn geest doordringt. Hij heeft 
het belang van zelfbeheersing ervaren en weet dat hij deze niet bereikt 
door zich terug te trekken of af te sluiten, maar door juist een maximale 
bereidheid te tonen om zich volledig te wijden aan een zelfgekozen pro-
ject. Hij heeft die specifieke vorm van aanwezigheid in zichzelf ervaren 
die wij voelen wanneer we ons volledig ergens aan wijden, zodat we 
onszelf helemaal vergeten en ons volledig kunnen overgeven aan wat we 
doen.

Hiervoor moet de leerling situaties ervaren die sterk gestructureerd 
zijn door rituelen. Hij moet bij tijd en wijle even niets doen, zodat hij 
zich kan focussen op een voorwerp, een tekst, een geluid, een idee. Hij 
heeft ondersteuning nodig die zijn inspanning waardeert, in de vorm van 
een pedagogiek van het luisteren; een pedagogiek die de aandacht richt, 
en elementen identificeert die hij kan observeren. Hij heeft behoefte aan 
een pedagogiek om de concentratie vast te houden, een pedagogiek die 
door stilte in staat stelt om gedachtes te ontwikkelen.

Ook moet de leerling hiervoor de essentiële ervaring van de kunst-
zinnige expressie opdoen: van kalligrafie tot theater, van fotografie tot 
dans, van muziek tot film. Hij kan deze houding echter ook ontdekken 
in de minutieuze voorbereiding van een scheikundig experiment, bij een 
astronomische observatie of in de uitvoering van een gymnastiekoefe-
ning. Kortom, telkens wanneer hij stopt met heftig gebaren maken, de 
versnippering achter zich laat, zijn moed bijeenraapt en zichzelf op het 
spel zet en zo zijn eigen ik terugvindt.
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7. Een leerling-als-subject is in staat zich te onttrekken aan de verlei-
ding en de greep van een persoon, voorwerp of groep.
De leerling-als-subject is zich bewust van de fascinatie of zelfs hypnose die 
van een ontmoeting kan uitgaan. Een verleidelijke ontmoeting die hem 
zijn zelfbeeld toont, zijn eigen fantasieën weerspiegelt en hem in staat 
stelt zichzelf te bewonderen, terwijl hij doet alsof hij van iets of iemand 
anders houdt. Hij begrijpt dat hij deze verlokking in toom moet houden. 
Hij begrijpt het gevaar waar hij mee van doen heeft: een ontsnapping 
aan zijn eenzaamheid in ruil voor lidmaatschap van een uniforme groep, 
wat onderwerping aan een leider en assimilatie zou betekenen. Hij weet 
dat hij hiervoor een prijs moet betalen: de onmogelijkheid om elders en 
anders te bestaan, de ontkenning van al het anders-zijn, uitsluiting en, 
uiteindelijk, een symbolische dood wanneer men ernaar zou streven zich 
te emanciperen.

Hiervoor moet de leerling in toenemende mate zelfstandig kunnen 
bestaan en ‘voor zichzelf leren denken’. Volwassenen moeten hem, als 
overdragers van de vrijheid, toestaan anders te durven zijn. Opvoeders 
moeten een partnerschap met hem sluiten om hem te helpen weerstand 
te bieden aan alle vormen van druk om aan de norm te voldoen, of deze 
nu familiaal, tribaal, commercieel of ideologisch zijn. Concreet genomen 
moeten we de assimilatie en de vernedering verbannen en de leerling 
verschillende culturele werelden laten ontdekken. We moeten aandacht 
hebben voor elke leerling die probeert te ontsnappen aan het beeld dat 
anderen van hem hebben, en we moeten absoluut vermijden dat hij door 
een risico te nemen zichzelf in gevaar brengt.

8. Een leerling-als-subject is in staat weten en geloven uit elkaar te 
houden.
Dit zal zeker een moeilijke opgave zijn, en de leerling zal er nooit volledig 
in slagen: hoe nauwkeurig zijn kennis ook is, ze draagt immer een aantal 
onnauwkeurigheden en blinde vlekken met zich mee, elementen die aan 
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de rationaliteit ontsnappen. Het is de keerzijde van onze eindigheid: er 
zal altijd geloof in ons weten zitten, zoals er altijd weten in ons geloof zal 
zitten. Desalniettemin is er niets noodzakelijker dan zich in te spannen 
om deze twee systematisch te onderscheiden.

Hiervoor heeft de leerling de school nodig. Daar leert hij immers 
ontdekken wat ons samenbrengt en wat onze eigen geschiedenissen en 
persoonlijke keuzes overstijgt. Hij leert er waarover men spreekt, en wat 
men ervan zegt, wat er zoal geschreven wordt, wat men er van denkt en 
welke zienswijzen er bestaan. Het subject construeert zich op dialectische 
wijze, door zich tegenover dingen te plaatsen die hem weerstand bieden en 
waarmee hij een ware dialoog aangaat. Het lukt hem des te beter doordat 
de klas een plaats is waar men teruggrijpt op ervaring en documenten 
die in staat stellen elk spreken te ontheiligen, waarin eenieder hypotheses 
mag uiten, kritisch of afwijkend durft te denken, zonder met uitsluiting 
bedreigd te worden.

9. Een leerling-als-subject is in staat de eis tot nauwkeurigheid, recht-
vaardigheid en waarheid te internaliseren.
Welke taak hem ook toegekend wordt, de leerling stelt zich niet tevreden 
met een resultaat dat er slechts ‘in de buurt komt’. Hij beperkt zich niet tot 
middelmatigheid, maar streeft ernaar om tot het uiterste van zijn kunnen 
te gaan. Hij weet dat zelfs taken die op het eerste gezicht zeer bescheiden 
lijken een intense voldoening in zich kunnen dragen en hem tot perfec-
tie kunnen leiden wanneer hij zich er echt voor inspant en zichzelf wil 
overtreffen. De menselijke intelligentie benut haar ware potentie alleen 
wanneer zij van binnenuit gedreven wordt door een strenge kwaliteitseis, 
wanneer een subject ernaar streeft zo nauwkeurig mogelijk te zijn, zowel 
naar zichzelf toe als met datgene wat hij doet.

Hiervoor heeft de leerling een leraar nodig die niet alleen zijn kennis 
overdraagt, maar ook zijn verhouding tot die kennis. Wanneer de volwas-
sene zich gedraagt als een eigenaar, die zijn kennis leent om deze op de 
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dag van het examen weer terug te vragen, dan zal de leerling slechts een 
strategisch denken ontwikkelen; hij zal de beste prijs-kwaliteitverhouding 
zoeken. Hij zal er dan enkel naar streven een goed beeld te geven van 
zichzelf en van datgene wat hij geleerd heeft. Wanneer de leraar zichzelf 
daarentegen ziet als een onderzoeker van zijn eigen weten en voortdurend 
een onderzoekende houding aanneemt ten opzichte van wat hij weet en 
ten opzichte van de middelen om dit weten over te dragen, en als de 
leerling deze specifieke houding van denken-in-uitvoering opmerkt, dan 
zal deze zich in toenemende mate in het avontuur storten (Meirieu, 2005).

10. Een leerling-als-subject is in staat de verlangens die hij in zich 
draagt te sublimeren.
Als er iets is wat de negentiende en twintigste eeuw ons hebben geleerd, zo-
wel door denkers als Nietzsche, Marx of Freud als door de verschrikkelijke 
gebeurtenissen in de geschiedenis, dan is het dat we niet kunnen hopen 
onszelf, voor eens en altijd, te ontdoen van onze archaïsche impulsen.

Het is vandaag de dag onmogelijk om ons een mens voor te stellen 
die te allen tijde kalm en beschaafd blijft; een mens die elk streven om 
de wereld te domineren of zijn gelijken te onderwerpen achter zich heeft 
gelaten. Het is onmogelijk om te geloven in het verschijnen van een 
vreedzame samenleving waarin de ‘nobele wilde’ elke vorm van conflict 
zou hebben uitgeroeid. Wij blijven altijd, in meer of mindere mate, mon-
sters; kannibalen, die nauwelijks van anderen kunnen houden zonder ze 
te willen verslinden. Het geweld leeft in ons, en er bestaat geen individu 
op aarde die niet van het ene op het andere moment in verschrikkelijke 
excessen kan vervallen. De mythe van de weerwolf is, in dit opzicht, een 
toepasselijke metafoor voor de mens. We moeten deze mythe zonder 
twijfel aan kinderen blijven vertellen, in een of andere vorm, zodat zij de 
tegenstrijdigheden van volwassenen kunnen begrijpen.

Moeten we ons, nu we ons geconfronteerd zien met deze opleving 
van het onmenselijke in ons en rondom ons, dan maar neerleggen bij de 
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onvermijdelijke ontwikkeling van controlesystemen en repressieve prak-
tijken? De opvoeding maakt een andere keuze: zij biedt ieder individu de 
mogelijkheid zijn impulsen om te zetten in creatieve energie, in artistieke 
vindingrijkheid of wetenschappelijk onderzoek. Zij richt zich meer op su-
blimatie dan op onderdrukking. Ze is er van overtuigd dat onderdrukking 
op lange termijn vaak veel kostbaarder is dan mensen de mogelijkheid 
bieden hun intelligentie en solidariteit te ontdekken.

De opvoeding gelooft dat een klein mens onderdeel kan worden van 
een gemeenschappelijke geschiedenis, om zich te herkennen in de werken 
die deze geschiedenis hebben gemarkeerd, om de wereld te verzachten 
met zijn activiteiten en initiatieven, van het kleinste alledaagse gebaar tot 
de belangrijkste beslissingen die iemand kan nemen in zijn persoonlijke, 
professionele of burgerlijke leven.

Daarom is het de taak van de school – naast andere instituties, zoals 
het gezin of het verenigingsleven – om alle leerlingen in staat te stellen de 
middelen te vinden om activiteiten te ondernemen waarin zij hun impul-
sen kunnen sublimeren, om de tijd te temmen en inzicht te verwerven 
in het werkelijke verlangen, om door creatieve activiteiten te ontdekken 
dat de toekomst van de mens nog niet geschreven is en zij er hun deel in 
kunnen hebben.

De tien kenmerken die we zojuist benadrukt hebben, kunnen als gids 
dienen voor mensen die de pedagogische prestaties van de school op een 
andere manier willen verbeteren dan enkel in puur meetbare termen. 
Dit is een onderwerp dat al lange tijd onderdeel is van het pedagogische 
gedachtegoed (Meirieu, 1995) en waar ik elders vanuit een meer praktisch 
perspectief over heb geschreven (Meirieu, 2006a).

De school is niet alleen een dienst om kinderen op te vangen en bezig 
te houden en om te voorzien in de behoeften van de arbeidsmarkt. De 
school is tevens een instituut dat gefundeerd is op waarden. Zij dient 
zich vandaag de dag ten doel te stellen om vrije subjecten te vormen die in 
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staat zijn om deel te nemen aan en onderdeel te zijn van een democratische 
samenleving. De school is geen simpel radertje van de marktsamenleving, 
waarbinnen zij veroordeeld is om zijn en hebben te verwarren, de waarde 
van een mens te meten in termen van zijn koopkracht of om zijn toekomst 
af te stemmen op zijn sociale vaardigheid. Zij is niet de weerspiegeling of 
het verlengstuk van de media, gedwongen om dagelijks nieuwe versies 
van ‘de zwakste schakel’ te presenteren. Zij is een bevoorrechte plek, met 
een specifieke identiteit, uitgerust met het vermogen om weerstand te 
bieden – een vermogen waaraan zij niet dient te twijfelen en waar zij 
zelfbewust aanspraak op dient te maken (Postman, 1981).



9.
Het openen van 
nieuwe mogelijkheden

Hedendaagse samenlevingen tonen een constante fascinatie voor classi-
ficatie en typologische rangschikkingen. Deze fixatie komt veelal tot uit-
drukking in de marge van onze cultuur. Dat wil zeggen, vooral in het deel 
dat bekend staat als onschuldig of zelfs ludiek, zoals allerlei soorten testjes 
in kiosktijdschriften. Deze fascinatie getuigt van het menselijk verlangen 
om onszelf van een hypothetische natuur te voorzien die tegelijkertijd 
zowel een stabiele identiteit als een definitief verworven plaats zou bieden. 
Zij komt het sterkst tot uiting in de brede belangstelling voor astrologie 
en de bijbehorende bevestiging van onze zogenaamde voorbestemdheid.

De dodelijke werking van classificatie
Wat autoritaire of totalitaire samenlevingen van de twintigste en eenen-
twintigste eeuw karakteriseert, is hun grote interesse in dit fenomeen van 
classificatie. Niet alleen de interesse in het fenomeen an sich is karakteris-
tiek voor de totalitaire samenleving, maar ook de politieke instrumenta-
lisering ervan.

In hun fascinatie voor classificatie zijn autoritaire samenlevingen 
verwant aan primitieve samenlevingen: dit type samenlevingen verwerpen 
namelijk, min of meer expliciet en openlijk, de funderende principes van 
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de democratische samenleving. Ze vervangen het geconstrueerde door 
het gegevene. Ze vervangen het recht om een eigen weg te kiezen door 
het toewijzen van een specifieke plaats. Ze vervangen het project dat we 
zelf in vrijheid kunnen kiezen door de idee van een vaststaande, geërfde 
natuur.

We zullen hier niet verder ingaan op de welbekende dominantie 
van de pavloviaanse psychologie in de Sovjet-Unie. Deze reduceerde alle 
menselijke gedragingen tot geconditioneerde reflexen. We kennen de ef-
fecten van deze exclusieve reductie maar al te goed. In politieke termen 
verwordt een dergelijke benadering tot de opsporing van afwijkende 
leden van de samenleving en het organiseren van hun heropvoeding in 
streng gecontroleerde structuren en met streng gecontroleerde middelen.

Minder bekend is dat in Duitsland tussen 1928 en 1945 onder lei-
ding van Albert Huth, ‘regeringsadviseur voor oriëntatie en selectie’, een 
gids werd uitgegeven met de titel Methode van systematische observatie 
van kinderen. Deze gids werd massaal verspreid onder alle opvoeders, 
die hierin werden uitgenodigd hun kinderen op basis van gedragsindi-
catoren in te delen naar fundamentele attitude. Zo werd bijvoorbeeld 
gevraagd om vanaf de allerjongste leeftijd de ‘receptieve imitatoren’, de 
‘passief verlamden’ en de ‘exuberante extremisten’ te herkennen.

Op basis van ‘wetenschappelijk onderzoek, gesanctioneerd door 
de hoogste medische autoriteiten’ en op basis van de gegevens van 
anderhalf miljoen jongeren uit Beieren, stelde Huth voor om wat de 
schoolgang betreft scholieren strikt te scheiden, teneinde ze beter te 
kunnen opvoeden: enerzijds ‘de lange en ranke, cerebrale scholier, die 
goed vormen en slecht kleuren waarneemt’ en anderzijds ‘de korte 
en gedrongen scholier, gevoelig, instabiel en weinig intellectueel, die 
de kleuren goed en de vormen slecht ziet.’ Huth rechtvaardigde zijn 
werkzaamheden uiteindelijk op basis van zogenaamd gezond verstand: 
‘het is niet mogelijk om ongeacht welk kind om het even wat te laten 
uitvoeren,’ stelde hij.
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Ziehier het schoolvoorbeeld van een autoriteitsargument. Het is 
impliciet aanwezig in al dit type werk en immer sturend: de opvoeding 
zou geen betekenisvol element in de ontwikkeling van de mens zijn. Op 
zijn best is opvoeding dan een sorteeroperatie, die in staat stelt om het 
economische en sociale functioneren te optimaliseren. Het wekt dan 
ook geen verbazing dat, ondanks een duidelijk andere ideologische basis, 
in dezelfde periode in de Verenigde Staten een veelheid aan testmetho-
den werd ontwikkeld om zo vroeg mogelijk de aanleg van een kind te 
detecteren, teneinde een samenleving te construeren die ervan verzekerd 
kon zijn the right man at the right place te hebben.

De Franstalige wereld is niet verschoond gebleven van dergelijke 
uitglijders, ook al onderstreepte de politiek op papier constant haar 
trouw aan een school die geacht wordt te strijden tegen elke vorm van 
voorbestemdheid. Adolphe Ferrière, een gerenommeerd auteur, publi-
ceerde in 1942 een geschrift getiteld Naar een astrologische classificatie 
van psychologische typen. Hieruit vernemen we dat kinderen die geboren 
zijn ten tijde dat de planeet Venus in het sterrenbeeld Stier staat, veroor-
deeld zijn tot primitiviteit, terwijl kinderen geboren terwijl Neptunus in 
Waterman staat toegang zullen hebben tot spirituele harmonie.

Dit soort waanzinnig gedachtegoed zou zich in de wetenschappelij-
ke literatuur nog vele jaren voortzetten. Henri Piéron, één van de Franse 
grondleggers van de psychologie, stelde nog in 1953 in zijn Verhandeling 
over de toegepaste psychologie – die lange tijd gezaghebbend bleef – voor 
om ‘routes te openen voor noemenswaardige verbeteringsmogelijkheden 
van de vermogens van kinderen door passende selecties toe te passen op 
de relaties van de ouders.’ In een studie die werd ondersteund door een 
grote hoeveelheid statistieken en door de Academie der Geneeskunde 
werd betiteld als een ‘beslissende bijdrage’, toonde Madame Piéron de 
‘beslissende invloed’ aan van de conceptiedatum op de intelligentie van 
kinderen. ‘Het is duidelijk’, schrijft ze, ‘dat kinderen die verwekt werden 
in de winter of lente betere resultaten hebben dan zij die verwekt zijn in 
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de zomer of de herfst’ (Sauzède, 1996).
Sindsdien zijn we regelmatig getuige van nieuwe studies – voor het me-

rendeel duidelijk serieuzer dan de werken van Madame Piéron – die wijzen 
op correlaties die, onafhankelijk van hun descriptieve validiteit, prescriptief 
claimen te zijn. Nu is het één ding om a posteriori een correlatie te consta-
teren, maar het is iets heel anders om uit aanbevelingen af te leiden dat deze 
correlaties causaliteiten zouden zijn. Causaliteiten die zich onafhankelijk van 
de opvoedkundige en onderwijskundige activiteiten en onafhankelijk van 
het verschijnen van de intentionaliteit van het subject zouden reproduceren. 
Het gevaar is des te erger wanneer deze aanbevelingen erin bestaan om kin-
deren definitief te classificeren in categorieën die onderwerp van ‘specifieke 
en aangepaste behandelingen’ zijn.

Het systematisch onderzoeken van alle classificaties
Voor de zogenoemde ‘drukke’ kinderen is dit precies wat zich vandaag de dag 
afspeelt. De geschiedenis leert ons dat alle categoriseringen, zelfs als ze op 
een bepaald moment wetenschappelijk bewezen lijken, met grote voorzorg 
benaderd moeten worden.

Een eeuw geleden vielen kinderen die op school problemen veroorzaak-
ten op omdat ze niet op de bevelen van de meester reageerden. In essentie 
waren dit de kinderen die men de ‘luiaards’ noemde: ze waren apathisch, 
nonchalant en verveeld. Alfred Binet, bedenker van de Binet-Simon-intel-
ligentieschaal, besteedde aan het einde van zijn leven aandacht aan deze 
categorie leerlingen (Avanzini, 1999). Hij vroeg aan een groep leraren om 
de luiaards in hun klas aan te wijzen en stelde een representatieve groep 
samen waarmee hij de toepassing van zijn schaal op minutieuze wijze ging 
onderzoeken. Zodoende ontdekte hij dat een gedeelte doof of slechthorend 
was, anderen erg ondervoed, weer anderen slachtoffer van mishandeling of 
van een gebrek aan stimulatie vanuit het gezin enzovoort. Hij concludeerde 
dat de categorie ‘luiaards’ niet bestond.

We kunnen dan ook de hypothese opstellen dat elke psychologische 
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categorie op deze manier het risico loopt om te bezwijken onder een nader 
onderzoek. En zelfs als we erin slagen om criteria op te stellen die in staat stel-
len om homogene groepen te organiseren, dan valt deze groep uiteen vanaf 
het moment dat we proberen om de individuele oorzaken van het gedrag te 
begrijpen. Zoals Pierre Delion het perfect heeft uitgelegd dient elk psychisch 
disfunctioneren begrepen te worden als een probleem dat terug te voeren is 
op een geheel van heterogene factoren en moet elk disfunctioneren als indi-
vidueel geval worden beschouwd. Zo kunnen we ons niet tevreden stellen, zo 
legt hij uit, met een ‘lineaire en monofactoriële analyse’ van hyperactiviteit, 
die leidt tot het ‘bevoordelen van onderzoek naar middelen die medisch ge-
zien geschikt zijn om de metabolische afwijking te corrigeren’ (Delion, 2008). 
We moeten deze ‘stoornis’ daarentegen beschouwen als iets wat veroorzaakt 
wordt door een geheel van kenmerken in de interactie; persoonlijke, maar 
ook familie-, school- en sociale kenmerken. Alleen zo kunnen we, samen met 
de ouders, de school en de psychiater, beginnen met een reorganisatie van de 
omgeving die het kind op langere termijn in staat zal stellen om zijn balans 
terug te vinden.

We moeten achterdocht koesteren tegen snelle diagnoses, overhaaste 
medicalisering en twijfelachtige biologische verklaringen, die ons ontheffen 
van elke opvoedkundige inspanning en de samenleving ontslaat van een 
fundamentele reflectie op de voorwaarden die een kind in staat stellen om 
te groeien. Voordat we kinderen direct volstoppen met Ritalin, kunnen we 
soms meer bereiken door hen voor te stellen om aan judo of theater te doen, 
een gezonde omgeving te scheppen en de tijd te nemen om te knutselen of 
te tuinieren.

Schooluitval is geen onvermijdelijke ziekte
Wat zo beschouwt de school vandaag de dag in werkelijkheid bedreigt, is de 
dominantie van het medische paradigma. Een samenleving die gelooft al haar 
kwalen te kunnen verlichten met medicijnen is een goed zieke samenleving; 
het is zelfs een samenleving in een impasse. Natuurlijk kan de geneeskun-
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de effectief ziekten genezen, het lijden verlichten of disfunctioneren dat 
iemands ontwikkeling sterk benadeelt behandelen. Zij spant zich hiervoor 
in, en dat is ook haar eer. Maar de geneeskunde moet geen plaats krijgen in 
de opvoedkunde en de politiek, met het risico om zo de opvoeding en de 
politiek te doen verdwijnen.

De medische methode bestaat in feite in beschrijven om voor te schrijven. 
De opvoedkundige methode komt neer op leren begrijpen teneinde uit te 
vinden. De geneeskunde richt zich op individuele genezing, de opvoeding op 
collectieve preventie. Geneeskunde verlicht iemands kwalen, de opvoeding 
brengt subjecten in beweging. De geneeskunde analyseert het verleden van 
de patiënten, de opvoeding stelt burgers in staat om zich voor te bereiden 
op de toekomst. De geneeskunde lonkt naar de biologie, de opvoeding moet 
blijk geven van pedagogiek.

De pedagogiek breekt met het medische paradigma. Zij stelt dat het 
– op zijn minst – niet zeker is dat we pedagogische antwoorden kunnen 
afleiden uit kennis van de moeilijkheden van één persoon. Het is niet zo dat 
een kind met schoolfobie weer zin krijgt om naar school te gaan zodra we 
hem voorstellen om er aan theater te doen, of dat hij een hekel aan school 
had omdat er niet aan theater werd gedaan. De kennis kan richting geven 
aan het zoeken naar oplossingen, maar zij vervangt noch de pedagogische 
vindingrijkheid, noch het vermogen te kiezen, noch op een betekenisvolle 
wijze inzetten van instrumenten.

De diagnostische manie in de opvoeding is dan ook nauwelijks 
behulpzaam. Integendeel, zij verlamt vaak de opvoeder door hem allerlei 
gestandaardiseerde behandelingen op te leggen. Wanneer deze behande-
lingen mislukken, stelt men simpelweg de diagnose ter discussie. Het zou 
echter veel effectiever zijn om in zo’n geval op te roepen tot individuele en 
collectieve reflectie, met als doel nieuwe strategieën te bedenken.

De spanning tussen het verlangen te weten en de opvoedkundige func-
tie van onwetendheid is niet beter uit te drukken dan Makarenko (oprichter 
van de ‘koloniën’ waarin hij delinquente kinderen opnam die tijdens de 
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bolsjewistische revolutie langs de weg waren achtergelaten) dat in 1924 deed:
Ik meende, dat de methode om jonge misdadigers een nieuwe opvoe-
ding te geven voornamelijk gegrondvest moest zijn op het volkomen 
ignoreren van hun verleden, in de eerste plaats van hun vroegere mis-
daden. Zelfs voor mij was het heel moeilijk deze methode zuiver toe 
te passen; ik moest ook mijn eigen natuur dwang aandoen. Steeds ver-
langde je toch weer te weten, waarom een jongen naar de kolonie werd 
gestuurd, wat hij wel gedaan had. De gewone logica der paedagogen 
trachtte in die tijd de medische wetenschap na te apen en verzekerde 
met een geleerd gezicht: om een ziekte te genezen moet men hem 
eerst kennen. Deze logica lokte ook mij wel eens een enkele keer aan, 
maar mijn collega’s en het Volkscommissariaat van Onderwijs lieten 
zich er geheel door beïnvloeden.

De Commissie voor de belangen van minderjarigen zond ons bij 
elke nieuwe leerling een heel pak paperassen, waarin uitvoerig verslag 
werd gedaan van allerlei verhoren, die zogenaamd moest helpen om de 
ziekte te bestuderen.

Het gelukte mij alle onderwijzers in de kolonie van mijn stand-
punt te overtuigen en in 1922 verzocht ik de commissie mij geen 
materiaal over de jongens meer te zenden. Tenslotte interesseerden 
wij ons absoluut niet meer voor de vroegere misdaden der jongen en 
dit had zulke goede gevolgen, dat ook de kolonisten zelf spoedig hun 
verleden vergaten. Met grote vreugde zag ik, hoe geleidelijk iedere 
belangstelling voor het verleden verbleekte en hoe de invloed van de 
afschuwelijke, ziekelijke en misdadige tijd uit ons leven verdween. Op 
dit punt bereikten wij ons ideaal volkomen: zelfs de nieuwe jongens 
schaamden zich om over hun vroegere avonturen te spreken (Maka-
renko, 1951).

Terwijl we ons, in opvoeding en onderwijs, niet kunnen ontdoen van de 
zorgplicht het verleden van de ander te kennen, moeten we er eveneens 
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zorg voor dragen dat we hem niet in het verleden opsluiten. De methodolo-
gische impasse met betrekking tot het verleden is, in dit opzicht, een vorm 
van mentale hygiëne, die in staat stelt een toekomst te openen die niet op 
voorhand geschreven is. We kunnen zelfs de hypothese opstellen dat deze 
houding vereist is, om precies te zijn als openingsmethode. Deze houding is 
ook vereist wanneer wij ons inspannen, om professionele en institutionele 
legitieme redenen, en wanneer wij een verdiepend onderzoek uitvoeren 
naar de ‘casus’ die we begeleiden.

Een pleidooi voor voorlopige groepsindelingen
Het is dus gevaarlijk om te streven naar het systematisch identificeren van 
groepen kinderen die door hun afwijkende gedrag of zelfs delinquentie een 
potentieel gevaar zouden vormen. Het zou gevaarlijk zijn hen van tevoren 
als zodanig te beschouwen en te onderwerpen aan een door de institutie 
voorgeschreven sociale behandeling. Het gaat dan niet om preventie, maar 
om opsluiting in een gegeven. Onderzoek heeft sinds lange tijd het belang 
van het verwachtingseffect (of het pygmalioneffect) voor het gedrag van 
kinderen aangetoond: zij internaliseren de definities die volwassenen hen 
geven en willen die definities waarmaken (Rosenthal & Jacobson, 1973). 
We moeten daarom altijd vraagtekens zetten bij de legitimiteit van de 
classificaties die we gebruiken.

Onder pedagogen hebben uiteindelijk alleen zij die voortdurend hun 
eigen typologieën ondervragen het recht om er gebruik van te maken. Op 
deze manier wordt een onzekerheid geïntroduceerd waardoor het subject 
zich kan mengen in en met andere typologieën. Pedagogen maken zo 
continu gebruik van beeldverschuivingen die elke vorm van hokjesdenken 
doorbreken.

Elk instituut moet de diversiteit beperken om haar te kunnen behap-
pen. Maar het is zaak om slechts voorlopige indelingen op te stellen met 
heterogene groepen, die corresponderen met vastgestelde behoeften van 
leerlingen en die bovendien constant herzien zouden kunnen worden. Een 
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dergelijke benadering is heel anders dan het scheppen van categorieën die 
zeer snel als vaststaande labels gaan functioneren en dienstdoen als een soort 
getto’s, en zo individuele en collectieve vooruitgang blokkeren. We moeten 
onszelf altijd blijven bevragen, omdat het nodig is het initiatief van iedere 
leerling te ontketenen en hem in staat te stellen zichzelf te overtreffen.

Zelfs wanneer we er voor kiezen observatieschema’s bewust te gebruiken, 
sturen ze ons, net als alle tests, in de richting van classificaties en hiërarchie. 
Het IQ, evenals de uitslag van alle intelligentietests die nadien zijn ontwik-
keld, wordt uitgespreid via het principe van de normale verdeling. Er wordt 
een statistische wet toegepast volgens welke, op een willekeurige groep 
individuen van dezelfde leeftijd, altijd een meerderheid van de personen 
gemiddeld is, een minderheid tot de elite behoort en een andere minderheid 
tot de stommelingen. Elke vorm van meten in het pedagogische domein is 
zo, bewust of onbewust, een classificatie.

Het evalueren van intelligentie of gedrag betekent niet het wegen van 
de waarde van een individu-op-zich op één afgesproken meet eenheid. Een 
dergelijke evaluatie betekent dat de leerling op een schaal wordt gesitueerd, 
dat er een hiërarchie wordt opgesteld. Dit betekent dat we een zware verant-
woordelijkheid dragen voor de mogelijk zeer forse gevolgen, zowel voor de 
leerlingen onder aan de ladder als voor de leerlingen aan de top. De eersten 
kunnen hun hele schoolloopbaan of zelfs heel hun leven worden achtervolgd 
voor prestaties die toe te schrijven waren aan ongelukkige omstandigheden, 
terwijl de tweede groep een grote sociale druk kan ervaren, met verwoestende 
effecten. Dit risico is vandaag de dag des te groter, aangezien we beschikken 
over ICT-oplossingen waarmee we informatie over een persoon gedurende 
een lange periode kunnen volgen, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat 
deze informatie tegen hem of haar wordt gebruikt.

In het verlengde hiervan kunnen we een ander voorbeeld noemen. 
Veel leraren hebben er in Frankrijk, terecht, tegen gestreden dat sommige 
kenmerken van leerlingen in het landelijke leerlingenbestand werden 
opgenomen en hebben zo bereikt dat bijvoorbeeld de noemer ‘nationali-
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teit’ er niet in voorkomt. Toch blijft het feit dat er een dergelijk nationaal 
leerlingen bestand bestaat, en er is niets wat garandeert dat er in de loop der 
tijd gegevens in worden opgenomen die betrekking hebben op gedragingen 
die als afwijkend beoordeeld worden. Men kan zich voorstellen wat er met 
deze informatie kan worden gedaan wanneer de autoriteiten van kwade 
wil zijn, weinig scrupules hebben of simpelweg hun verantwoordelijkheid 
veronachtzamen.

De pedagogiek zal dan ook voortdurend waakzaam moeten blijven. 
Omdat pedagogen het verschijnen van het subject in het hart van hun stre-
ven plaatsen, kunnen zij niet accepteren dat men personen tot ding maakt 
of in een hokje plaatst, al is het zogenaamd ‘voor hun eigen bestwil’. In 
deze wereld van ‘verraderlijke zachte krachten’, zoals Michel Foucault (1989) 
het zei, herinneren pedagogen aan het voorlopige karakter van elke vorm 
van classificatie: de stompzinnigen van het ene tijdperk zijn de originele 
uitvinders van het andere, het abnormale van gisteren is vaak het normale 
van vandaag, het dynamische kind van vandaag is de hyperactieveling van 
morgen. Traagheid kan worden gezien als een handicap of als een troef, zoals 
een opgewonden leerling meester van zichzelf kan worden door middel van 
sport, theater of techniek.

Nog fundamenteler uitgedrukt: hoewel pedagogen perfect de noodzaak 
begrijpen om de oneindige diversiteit van individuele kenmerken te reduce-
ren en individuen in categorieën te plaatsen teneinde ze te kunnen behande-
len, zijn ze tegelijkertijd altijd alert op de noodzaak om nimmer de toekomst 
van wie dan ook vooraf te bepalen. Niemand moet ertoe veroordeeld worden 
zijn verleden te herhalen.

Wanneer instituties diagnosticeren, sorteren en toewijzen, zullen pedago-
gen hen systematisch bevragen over de legitimiteit van hun beslissingen. Zij 
drukken hun zorgen uit om elke vorm van classificatie onder druk te zetten. 
Pedagogen belichamen een noodzakelijke negativiteit die eraan herinnert dat 
mensen geen dingen zijn en dat elke opvoedkundige interventie aan iedereen 
de kans moet bieden om zijn hypothetische natuur omver te werpen.
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Inzetten op de vrijheid van het subject
Als pedagogen moeten we mogelijkheden openen voor iedereen. Dit doen 
we:

• door te laten zien dat bescheiden successen vaak grote overwinningen 
op het fatalisme voorspellen.

• door de leerlingen tot dan toe door hen onvermoede domeinen van 
expressie te laten ontdekken.

• door de gelegenheid te bieden om al proberende te leren, om na een 
mislukking weer op te staan en om de gemaakte fouten te begrijpen.

• door de leerling middelen te geven om zijn obsessies op een positieve 
manier om te buigen en geweld te kanaliseren.

• door de leerling in staat te stellen nuttig te zijn voor anderen, een 
plaats te vinden in de groep en door het vermogen te verwerven om 
andere plekken te verkennen.

Als de moderniteit zich als een bezetene wijdt aan het managen van 
verschillen, dan is de pedagogiek de drager van de ethiek van de alteriteit. 
Dat is echter geen makkelijke opgave. De pedagogiek moet iedereen 
dwarszitten die zich verbeeldt dat organisatie en management belangrijker 
zijn dan menselijke zaken.

We hebben nochtans pedagogen nodig, zelfs als ze in de minderheid 
zijn en een marginale positie bezetten. Het is nodig dat zij, zowel mannen 
als vrouwen, inzetten op het subject. We zijn vandaag de dag ongetwijfeld 
niet in staat om de opkomst van controle-, classificatie- en determina-
tiepraktijken af te remmen. Overijverige managers, van rechts tot links, 
bereiden een wereld voor waarin het kind gereduceerd wordt tot een 
streepjescode, en vanaf zijn geboorte gestuurd zal worden naargelang zijn 
mogelijkheden en aanleg. De selectie, ooit verkennend en ambachtelijk, 
loopt nu het risico om de komende jaren een industriële dimensie te krij-
gen. Ondanks de protesten door burgers van alle gezindten, zullen we er 
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misschien niet in slagen te ontsnappen aan het systematisch voorsorteren. 
Testen, evalueren, in een bepaalde richting duwen, verifiëren, straffen 
enzovoort zullen – als dit niet al het geval is – permanente en voortduren-
de activiteiten worden, zowel op school als daarbuiten. Zonder tegengif 
zullen we uitgeput het onderspit delven. We moeten het spel spelen en 
niet bang zijn om spelbrekers te zijn. Integendeel. Laten we echter niet 
hopen dat we hiervoor de minste erkenning zullen krijgen. De pedagogen 
uit de geschiedenis zijn altijd lastpakken geweest. Ze hebben deze rol op 
zich genomen. Laten wij dan ook op beheerste wijze onze rol op ons 
nemen, door overal en elke dag te strijden tegen alle vormen van fatalisme. 
Door samen middelen te bedenken om leerlingen te helpen zich staande 
te houden en zelf te beslissen over hun lot. Door ondanks alles nooit op 
te houden met het bieden van alternatieven aan schoolorganisaties die 
nog niet werkelijk hebben geleerd het subject in de leerling tot stand te 
brengen.



10.
Het wederopbouwen 
van de school

Sinds enige jaren stelt een groot aantal teksten, manifesten en petities voor 
om een nieuwe basis te leggen voor de school. Deze onderneming is dui-
delijk hard nodig: vandaag de dag kunnen we niet langer doorgaan met 
het handhaven van een instituut waaraan een werkelijk perspectief ont-
breekt. Een instituut dat in grote mate is overgeleverd aan de individuele 
strategieën van ouders die, met alle mogelijke middelen, streven naar de 
beste prijs-kwaliteitverhouding. Zolang we echter geen geloofwaardig en 
ambitieus alternatief voorstellen, heeft het bekritiseren van het schoolse 
consumentisme geen enkele zin.

Voordat iedereen het exclusief nastreven van zijn persoonlijk belang 
opgeeft – of ten minste ervoor openstaat om het te heroverwegen – is 
het allereerst nodig dat iedereen het algemene belang kan ontwaren. Dit 
algemene belang moet zodanig worden opgebouwd dat het vertrouwen 
kan wekken en de toekomst kan belichamen. 

Het verhaal van gelijke kansen dat we zo vaak horen blijkt doorgaans 
bedrog, en veroorzaakt verschrikkelijke verbittering: er vindt altijd sociale 
selectie plaats, de elite zal zich immer onder elkaar voortplanten en de 
mensen die buitengesloten worden – aan wie men in woord alle kansen 
geeft – zijn niet langer slachtoffer van onrechtvaardigheid, maar worden 
gezien als de schuldigen van hun eigen mislukking. In het domein van 
gelijke kansen is een bezweringsformule onvoldoende. 
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Het instituut school is uitgeput door een opeenvolging van onbe-
grijpelijke hervormingen. Schijnbaar is alles veranderd, maar in werke-
lijkheid hebben de wijzigingen in structuur en programma nauwelijks 
geleid tot een verandering in de pedagogische relaties. Zij hebben wel 
het functioneren van het systeem minder doorzichtig gemaakt, ten koste, 
zoals altijd, van de mensen met het minste sociaal-culturele kapitaal.

Door de ingezette koers richting effectiviteit tegen elke prijs én het 
ontbreken van elke verwijzing naar de waarden van emancipatie en soli-
dariteit valt de samenhang van de publieke diensten uiteen: de scholen 
en de instellingen zijn opeens elkaars concurrenten, genoodzaakt om 
hun clientèle te verleiden en om zich koste wat kost te onderwerpen aan 
prestatienormen.

Wellicht meer dan ooit loopt elke instelling het risico dat ze zich moet 
gedragen – zoals de kinderen van Barbiana in 1967 het uitdrukten – als 
‘een ziekenhuis dat de zieken buitensluit en zij die gezond zijn verzorgt’ 
(De kinderen van Barbiana, 1970) teneinde de statistieken te verbeteren.

Het doorbreken van barrières voor te drukke leerlingen
We moeten het instituut school opnieuw opbouwen, in de eigenlijke 
betekenis van het begrip, opdat zij werkelijk als republikeinse smeltkroes 
in dienst kan staan van de democratisering van kennis en de vorming 
tot vrijheid. We moeten blijk geven van verbeeldingskracht. We moeten 
niet langer proberen het oude huis op te knappen, door haar over te 
leveren aan private ontwikkelaars die de belangen dienen van enkele ge-
privilegieerden die terugverlangen naar ‘de klassen van toen’ en ‘die goede 
oude methoden’. Laten we stoppen met geloven dat, door de decoratie te 
veranderen en hier en daar wat toe te voegen, we de school de kracht en 
institutionele samenhang kunnen teruggeven waaraan het haar vandaag 
de dag zo ontbreekt.

De tijd van verbouwen is voorbij: we moeten nadenken over een 
geheel nieuwe architectuur voor het instituut school. Een architectuur 
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waarin ruimte, tijd en beschikbare bronnen zodanig zijn ingericht dat 
de school haar missie kan vervullen. Als de fundering bepalend is – en 
heldere vastgestelde doelstellingen veronderstelt – dan is de school niets 
zonder basis. We moeten dan ook het terrein stabiliseren; een onderbouw 
scheppen die voldoende sterk is. We moeten een plan bedenken dat is 
toegespitst op haar functies. We moeten anticiperen op bouwwerkzaam-
heden die personen werkelijk in staat zullen stellen te bereiken waar ze 
zich samen toe hebben verplicht.

In dit domein kan idealisme een dodelijke eigenschap zijn: hoeveel 
sympathieke projecten stranden niet door materiële voorwaarden die het 
project onmogelijk maken, waardoor hun bedenkers het opgeven of in 
wanhoop achterblijven? Wil het leggen van een nieuwe fundering voor 
de school een kans van slagen hebben, dan moeten we haar tegelijkertijd 
opnieuw opbouwen: ‘De stenen denken, het materiaal verdicht wat de 
woorden verdunnen: de architect die op beknopte wijze uiteenzet is in het 
voordeel. Acropolis, kerk, kasteel, theater, stadion – er is geen intuïtie tot 
gebouw gemaakt zonder dat het kleinste idee niet reeds in de fundering 
zat’ (Debray, 1998).

Omdat ‘de stenen denken’, moeten wij de stenen bedenken. De 
scholen uit de negentiende eeuw hadden als bouwkundig voorbeeld de 
kazerne en het klooster: normalisatie en meditatie waren elementen van 
de schoolse ruimte. De tijd was er geregeld als bladmuziek: solisten en 
koren, toonladders en concerten, liturgische en militaire liederen. De 
leerlingen waren intellectueel en psychologisch aanwezig en volgden of 
verlieten het orkest. Er heerste een complete harmonie tussen het project 
van onderwijs en opvoeding, de mentale houding van de leerlingen en 
de organisatie van tijd en ruimte. Alles werd volgens hetzelfde model 
gebouwd. De school binnenkomen was de School binnenkomen: de 
constructie van een school gaf het zijn hoofdletter. De structuur, de in-
richting, de indeling, de opeenvolging van activiteiten; alles kwam samen 
en functioneerde uitstekend.
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We zeggen niet te veel wanneer we beweren dat de moderniteit dit 
alles uit elkaar heeft doen vallen. Op zijn best hebben we het over het 
verdwijnen van een systeem van normalisatie-reproductie door de elite, in 
het meest pessimistische scenario hebben we het over kinderen die, on-
derworpen aan een mediabombardement zonder weerga, gevormd door 
de publicitaire machinerie, verstomd door de beelden die onder hun ogen 
tegen elkaar botsen, blootgesteld aan moeilijke sociale en gezinssituaties, 
moe en bezorgd, vandaag de schoollokalen in onhandelbare drommen 
overspoelen (Imbert, 2004). Ze zijn niet in staat te begrijpen wat we van 
hen verwachten in de klas, en ze kijken naar de meester als naar een tele-
visie waarvan ze de afstandsbediening zijn verloren. Gefascineerd door het 
‘realtime avontuur’ dromen ze er van om, net als Jack Bauer in de tv-serie 
24, te leven met hun telefoon vastgenageld aan hun oor en de controller 
van hun spelcomputer vergroeid met hun hand. En tóch gebeurt het dat 
ze luisteren, zij het met een kortstondige toewijding, naar de instructies 
van de leraar. Vanaf het eerste kleine obstakel haken ze echter weer af en 
gaan ze druk bewegen op hun stoel, totdat het tijd is voor pauze of totdat 
ze de klas uit worden gestuurd. In een instituut waar de regels zich ooit 
deden gelden met een niet ter discussie staande evidentie, waar de rollen 
perfect verdeeld waren en bij iedereen bekend waren, waar als men de 
klas in kwam ‘de mis werd gelezen’, daar komen de heidenen en barbaren 
vandaag de dag alles verwoesten.

Sommigen maken zichzelf wijs dat het voldoende zou zijn om de 
film in omgekeerde richting af te spelen: het gezag en de discipline in ere 
herstellen, door strengere straffen, of door de selectiviteit van het parcours 
van de strijdende leerling nog verder ophogen. Maar zoals het Franse 
spreekwoord luidt: ‘De rivier stroomt nooit tweemaal onder dezelfde 
brug door.’ In een totaal nieuwe context kunnen de regels van gisteren 
niet zonder meer vandaag worden toegepast. Daar staat tegenover dat de 
pedagogische reflectie ons waardevolle aanwijzingen geeft voor het schep-
pen van voorwaarden om een schoolse ruimtetijd tot stand te brengen, 
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waarbinnen leerlingen-als-subject kunnen verschijnen. Dit is het gevolg 
van het werken aan zowel de zijde van de tegenstelling tussen de opvoed-
kundige onderneming als aan de zijde van leerlingen die niet opvoedbaar 
zouden zijn. Zij stelt ons in staat te begrijpen hoe we de school en de klas 
tot een echt ‘opvoedkundige omgeving’ (Laffitte, 1999) kunnen maken.

De pedagogiek wijst ons zo de weg naar andere manieren om 
de schoolse ruimte en tijd in te richten; manieren die breken met het 
dominante taylorisme: dertig leerlingen, een leraar, een les, een vak, te 
maken opdrachten en mensen die onwetend zijn (Meirieu, 2006b). De 
pedagogiek nodigt ons uit situaties te scheppen die de mensen weer bij-
eenbrengt binnen het fundamentele project van samen leren, in plaats van 
hen te projecteren in een ontwricht universum die het weten verbrokkelt, 
individuen isoleert en permanente versnippering bevordert.

Naar een nieuwe architectuur van de school
Zodoende moeten schoollokalen de mogelijkheid bieden om leerlingen 
op verschillende manieren in groepen te verdelen: vanaf de basisschool 
kunnen sommige onderwijsactiviteiten – spreekbeurten, voorstellingen, 
filmvoorstellingen – plaatsvinden in amfitheaters, terwijl andere activi-
teiten kleinere ruimtes nodig hebben, bijvoorbeeld om leerlingen zich in 
verschillende niveaugroepen de lesstof eigen te laten maken.

De leerlingen moeten respect leren tonen voor specifieke rituelen: we 
moeten de homogene klaslokalen met hun chaotische gedrag vervangen 
door het laboratorium, het theater, de judomat, de bibliotheek of zelfs 
vergaderzalen, die allemaal specifieke gedragingen oproepen. De school 
zal zo haar opleidende karakter tonen: zij zal duidelijk de functies van de 
verschillende ruimtes aanduiden, en zij zal ervoor zorgen dat elk van deze 
ruimtes de benodigde mentale houding mogelijk maakt. Simpel gezegd 
moet de leerling, wat zijn leeftijd ook is, weten wat we van hem verwach-
ten wanneer hij verschillende ruimtes binnenkomt; door te ontdekken 
hoe ze opgebouwd zijn, welk materiaal er wordt gebruikt en welke instruc-
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ties er gelden. We moeten ophouden met het bouwen en gebruiken van 
anonieme klaslokalen, die te vaak louche ruimtes zijn waar niemand zelfs 
de moeite neemt om zijn jas uit te trekken! De indeling van verschillende 
plekken en de looplijnen in de school dienen het principe van stedelijke 
diversiteit te volgen. Het is juist deze diversiteit die de stad bewoonbaar 
maakt, door uitwisseling te bevorderen en door getto’s af te breken.

De kamers van de leraren, de administratie, de lokalen met specifieke 
uitrusting, de studiezalen en de ateliers dienen verspreid te zijn door de 
school, om een authentiek sociaal leven te bevorderen. Ook kunnen zo 
fenomenen van sociale oververhitting en irritatie aan de ene kant en 
lethargie aan de andere kant worden voorkomen. Er moeten ruimtes voor 
het sociale leven beschikbaar worden gesteld aan de schoolgemeenschap, 
met samen opgestelde regels, die regelmatig ter discussie staan en herzien 
worden door de verschillende instanties van de school of de instelling. Ten 
slotte dient de school in haar ontwerp zelf zowel een kalme als een veel-
eisende werkplek te zijn, gevrijwaard van externe drukte, een plek waar 
de omgeving welkom wordt geheten: de ontmoetingen – zeker met de 
gezinnen waaruit de leerlingen afkomstig zijn – moeten in de architectuur 
worden weerspiegeld.

De volwassenen dienen de school te bewonen. We moeten de hele 
school beschouwen als onze woning en ophouden met het opdelen in 
afdelingen. We moeten ons niet langer terugtrekken in beschermde ruim-
tes, waarbij we de rest van de school aan de surveillanten overlaten. Deze 
hebben des te meer moeite om een disciplinaire legitimiteit te vinden, 
juist omdat zij geen enkele discipline onderwijzen.

Velen zullen dergelijke perspectieven utopisch vinden, maar het is 
precies omgekeerd! Niets is utopischer dan onszelf wijsmaken dat we ef-
fectief les kunnen geven aan ronddwalende leerlingen in oncomfortabele 
en onverschillig aandoende ruimtes, waar geen werkelijk persoonlijke of 
collectieve betrokkenheid mogelijk is. Niets is utopischer dan jongeren te 
willen vormen die zich weten te beheersen, te concentreren, te volharden 
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en intellectuele strengheid aan de dag leggen, zonder dat volwassenen 
plekken bedenken die hiervoor geschikt zijn en als zodanig herkenbaar 
zijn.

Als tegengif voor de almachtige beeldschermen die op elke willekeurige 
plek geraadpleegd kunnen worden en waarop men zich ‘inplugt’ wanneer 
de beelden voldoende spectaculair zijn, moeten we werkruimtes promoten 
die in zichzelf de werkelijke intellectuele eisen van goed onderwijs dragen 
en die iedere leerling die moet leren, in staat stellen te focussen en zo de 
noodzakelijke inspanning ondersteunen.

Naar pedagogische eenheden met een menselijke maat
Hoewel het ogenschijnlijk moeilijk te veranderen is, moeten ook vraag-
tekens worden geplaatst bij het groeperen van leerlingen in eenheden 
van twintig tot dertig – datgene wat wij klassen noemen – op scholen en 
instellingen van diverse grootte. Want hoewel in het primair onderwijs 
de structuren vaak gelukkig nog een menselijke maat hebben behouden, 
zijn veel van de instellingen voor voortgezet onderwijs verworden tot 
onleefbare fabrieken. Het grootste probleem dat hieruit voortvloeit is de 
fragmentatie van het onderwijs.

Vanaf de brugklas hebben leerlingen twaalf verschillende leraren, die 
ze nooit samen zien: hoe kunnen deze leerlingen, terwijl ze het ‘vak van 
middelbareschoolleerling’ (Cousin et Félouzis, 2001) nog niet geleerd 
hebben, in deze omstandigheden een algemene en samenhangende indruk 
krijgen van wat de school is en wat deze van hen verwacht? Hun leraren 
werken in verschillende klaslokalen en treffen elkaar slechts zelden: hoe 
kunnen zij in deze omstandigheden werkelijk als team voor hun leerlingen 
werken en hen gezamenlijk volgen?

In werkelijkheid ontbreekt het aan een soort bemiddelende eenheid 
van pedagogisch handelen tussen de directeur van de onderwijsinstelling 
en zijn staf enerzijds en iedere afzonderlijke leraar in zijn klas anderzijds. 
Het gezond verstand, de ervaring van pedagogen en de wetenschap zijn het 
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op dit punt eens: we moeten functionele eenheden scheppen van zestig tot 
honderd leerlingen en deze toevertrouwen aan een team van leraren die er 
samen de verantwoordelijkheid voor dragen. In dit kader zou het team een 
geheel van uren tot haar beschikking hebben, die het naar behoeven kan 
inzetten. Het team zou zelf de middelen hebben om alle leerlingen bij el-
kaar te brengen teneinde het gemeenschappelijke kader te preciseren en toe 
te lichten welke eisen aan het werk worden gesteld. De teamleden zouden 
samen projecten kunnen uitvoeren en wisselende groepen samenstellen 
voor specifieke activiteiten. Dit team zou de belangrijkste gesprekspartner 
van ouders en leerlingen zijn, vanuit een institutioneel bestaan en met een 
zichtbaarheid die vandaag de dag op evidente wijze ontbreekt.

Een gevolg hiervan zou zonder twijfel zijn dat sommige leraren meer-
dere bevoegdheden nodig zullen hebben. Dit is evenwel goed mogelijk 
wanneer dit op vrijwillige basis gebeurt en wanneer een significant stu-
dieverlof wordt toegekend aan de leraren die zich aan deze onderneming 
committeren.

De pedagogiek onderstreept zodoende de noodzaak om samen het huis van 
de school te bouwen: we moeten eenheden van leerlingen naar menselijke 
maat scheppen, waar een eensgezinde groep volwassenen samen het op-
voedingsproject kan belichamen en dit project in een gestructureerd kader 
kan verwezenlijken. De pedagogiek bevestigt de noodzaak om leersituaties 
te scheppen rond activiteiten die affectieve relaties kweken, die in staat stellen 
om de beperkingen van het gezamenlijke leven te objectiveren en waar 
iedere leerling een plaats heeft.

De pedagogiek benadrukt het belang van rituelen die het geheel van 
taken scheiden, specificeren en structureren. Dit zijn geenszins formele 
rituelen die het lichaam controleren om de geest te normaliseren, maar 
rituelen die direct verbonden zijn aan de eisen van leersituaties en die de 
leerling in staat stellen om zijn innerlijk en zijn activiteit te tonen, zoals in 
judo of drama.
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De pedagogiek suggereert om toetsen die werken als sancties te vervangen 
door het maken van meesterproeven waarmee de leerlingen zichzelf kunnen 
overtreffen en toegang kunnen verwerven tot nieuwe kennis.

De pedagogiek adviseert een buitengewoon grote aandachtigheid voor de 
werkomstandigheden en het pedagogische materiaal. De opstelling van de 
tafel, de decoratie van de muren, de kaften van de schriften, het bijhouden 
van dossiers, het opruimen van het bureau, de manier van schrijven op 
het bord, de voorbereiding van gereedschap; dit alles is essentieel op alle 
schoolniveaus en resulteert uit bijzonder vormende intellectuele vereisten.

In meer algemene zin kunnen we stellen dat de pedagogiek uitnodigt 
zich niet alleen van woorden te bedienen, maar de school concreet op te 
bouwen door in de dagelijkse praktijk te werken aan manieren van kennis-
overdracht die het sterkst beklijven. Zij stelt voor om de architectuur van 
de school te veranderen door met alle betrokkenen samen te werken: de 
mensen die de schoolgebouwen ontwerpen en er de opdracht toe geven, 
de mensen die ze besturen en onderhouden, de mensen die er hun beroep 
uitoefenen en de mensen die er komen om te leren.

De moderniteit is veeleisend, en we kunnen de moeilijkheden waar 
we in deze tijd mee te maken hebben niet oplossen met simpele, cosme-
tische verbouwingen. Zoals in elk tijdperk uit onze geschiedenis heeft de 
school bouwers nodig.



Conclusie.
Weerstand bieden 
in de dagelijkse praktijk

We worden geconfronteerd met een wijdverbreide oproep tot het herstel van 
infantiliserende orden, met demagogische vleierijen, met aanvallen op de 
publieke diensten, met bureaucratische intimidaties, met autoritair gedrag 
van kleine bazen, met een wegkijkende staat, met onderling wantrouwen 
van ouders en leraren, met georganiseerde concurrentie tussen instellingen… 
Desalniettemin moeten we elke ochtend weer naar school gaan, ondanks 
het schadelijke klimaat dat zich er heeft gevestigd. Ondanks, ook, de on-
vermijdelijke ontmoediging; ondanks de twijfel over de goede fundering 
van het republikeinse ideaal; twijfel over de mogelijkheid van de school om 
rechtvaardigheid en sociale diversiteit te bevorderen, de ineenstorting van 
pedagogische projecten waarvan we geloofden dat ze duurzaam gevestigd 
waren, de bevragingen over identiteit en de verleiding zich terug te trekken 
in onverschilligheid of cynisme.

Maar moeten we dan, simpel gezegd, accepteren dat de ideologie van de 
zwakste schakel het dominante denken is geworden; dat uitsluiting boven 
onderwijs en opvoeding wordt gesteld, dat de idealen van school van de 
Republiek in delen verkocht is en dat haar functie van sociale smeltkroes 
voorgoed verloren is? Moeten we de democratische keuzen dan maar respec-
teren en ophouden met het bieden van weerstand aan de stoomwals van het 
liberalisme, de publiciteit en het zappen tezamen?

Dit zou echter betekenen dat we moeten vergeten dat de school niet 
alleen een instituut voor de democratie is, maar dat zij ook haar mogelijk-
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heidsvoorwaarde is. Het is om deze reden dat we de plicht hebben weerstand 
te bieden: weerstand bieden, naar ons vermogen en overal waar mogelijk, 
aan alles wat vernedert, onderwerpt en verdeelt. Er bestaat namelijk geen 
democratie zonder een school die, gelijktijdig, in staat is tot opvoeden, on-
derwijzen en emanciperen. Er bestaat geen democratie zonder aan iedereen 
de kennis over te dragen, die hen in staat stelt om de wereld te begrijpen. Er 
bestaat geen democratie zonder het delen van een cultuur, die resoneert met 
datgene wat het meest intieme is van iedereen en die tegelijkertijd in staat 
stelt zich te verbinden met anderen, via het meest universele dat we in ons 
verenigen. Er bestaat geen democratie zonder de vorming van zelfbewuste 
burgers die voor zichzelf durven denken. Er bestaat geen democratie zonder 
het langdurig en geduldig leren construeren van een gemeenschappelijk goed 
dat de individuele belangen overstijgt. Kortom, er bestaat geen democratie 
zonder pedagogiek.

Onze pedagogische vrijheid, dat is de pedagogiek van de vrijheid, ‘om dat-
gene over te dragen wat groeit, vrijmaakt en verenigt’ (Reboul, 1980). Geen 
abstracte vrijheid die we maar moeten respecteren en die stelt dat ‘iedereen 
vrij is om te doen en laten wat hij wil, om wel of niet te werken op school, 
om zijn opleiding en beroep te kiezen, om zich te interesseren voor cultuur, 
om zich te informeren over sociale, politieke, economische en ecologische 
thema’s …’ Wat we nodig hebben is vrijheid om te bouwen en om al het 
fatalisme te overwinnen. Een vrijheid die veronderstelt dat iedereen op 
school taken aantreft die hem in beweging brengen. Een vrijheid die ervoor 
zorgt dat hij positieve keuzes kan maken, met kennis van zaken en niet 
zomaar zonder reden. Een vrijheid die ervoor zorgt dat hij in staat zal zijn te 
begrijpen dat de ‘meesterwerken’ hem direct betreffen en vragen oproepen 
die hem aangaan. Een vrijheid die ervoor zorgt dat hij in beweging wordt 
gebracht voor gezamenlijk werk dat hem in staat stelt om de complexiteit 
van de problemen waarmee de mens vandaag de dag mee geconfronteerd 
wordt te begrijpen.
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We hebben een vrijheid nodig die gevormd wordt in instituten waar men 
leert zijn impulsen te beheersen, anderen en het Andere te respecteren, het 
gezichtspunt van de ander te zien, samen besluiten te nemen en beloften 
na te komen.

Er is geen enkele reden om deze pedagogische principes te veron-
achtzamen. Ze komen niet voort uit tijdelijke keuzes van politieke meer-
derheden, maar uit datgene wat de basis vormt, ver van alle herzieningen 
en hervormingen, voor het beroep van de leraar in een democratische 
samenleving.

De leraar hoeft zijn ambities niet naar beneden bij te stellen van-
wege de dwalingen van de moderniteit, juist integendeel. Tegenover de 
dictatuur van de onmiddellijkheid dient hij te werken aan het scheppen 
van ruimte en tijd. Wanneer men overal impulsen verheerlijkt, dient hij 
het verschijnen van werkelijk verlangen mogelijk te maken. Tegenover de 
geïnstitutionaliseerde krachten dient hij de zoektocht naar het gemeen-
schappelijk goed en de waarheid te bevorderen. Om de vermarkting van 
onze wereld tegen te gaan, dient hij het delen van cultuurgoed te verdedi-
gen. Om selectie door mislukking te ontwijken, dient hij veeleisendheid 
tevenover alle leerlingen te belichamen. 

Niemand beweert dat dit een makkelijke opgave is. Zij vereist vastbe-
slotenheid en vindingrijkheid. Uitwisseling, solidariteit en samenwerking. 
Zij vereist moed, en de kracht om tegen de stroom in te zwemmen. We 
hoeven niet bang te zijn voor de marginaliteit, want, meer dan ooit, geldt 
de volgende mooie formulering van Jean-Luc-Godard: ‘C’est la marge qui 
tient la page.’ Oftewel: ‘Het is de marge die de pagina bijeenhoudt.’

 



Slot. 
Om vandaag en morgen 
weerstand te bieden

Tien noodzakelijke hervormingen om een democratische school op 
te bouwen

Tegenover allen die op al hun idealen zijn teruggekomen zonder er ooit 
werkelijk helemaal voor te zijn gegaan, tegenover hen die geloven dat 
de tijd van de pedagogiek voorbij is en dat wij het managementtijdperk 
betreden, dienen we opnieuw te bevestigen dat waar het opvoeding en 
onderwijs betreft, er weliswaar veel is gebeurd, maar het belangrijkste 
nog voor ons ligt. We dienen meer dan ooit weerstand te bieden aan 
de onterecht wijdverbreide opinie die stelt dat we terug zouden kunnen 
vallen op een aantal selectieve logica’s van weleer. In werkelijkheid blijft 
de democratisering van de school een nog te ontwikkelen bouwterrein; 
een immens bouwterrein waar we alle energie in moeten mobiliseren, een 
bouwterrein dat vraagt om de ‘copernicaanse revolutie’ die Claparède 
reeds in 1912 voorzag en waarvoor de pedagogen immer strijden. We 
moeten, te beginnen vanaf vandaag, tien cruciale hervormingen voor 
morgen doorvoeren.
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(1)We moeten overstappen van de mythe van gelijke kansen 
naar het recht op opvoeding en onderwijs voor iedereen

Ieder kind heeft het recht te worden opgevoed. Dit uitgangspunt om-
vat het recht op een veilige opvoedkundige omgeving, een veeleisende 
scholing, het recht op toegang tot sportieve, culturele en tekstuele 
bronnen ten behoeve van zijn ontwikkeling, het recht op persoonlijke 
begeleiding tijdens het leren en het recht op ondersteuning bij het zich 
oriënteren op een toekomst. Zonder twijfel is dit ook het recht om, na 
afloop van de schoolplicht, toegang te hebben tot een gespecialiseerde 
opleiding die voor hem de poorten van de professionele wereld zal 
openen.

Dit recht is van toepassing op alle kinderen binnen de grenzen van 
ons land, zonder enig onderscheid of discriminatie. Dit recht dient 
geformaliseerd te worden in een verdrag dat verplicht tot een solidaire 
verbinding tussen de staat en alle delen van het land.

Het logisch gevolg van het recht op opvoeding en onderwijs is 
de betrokkenheid van een bereidwillige politiek, die moet blijken uit 
ondersteuning bij het ouderschap alsmede de pedagogische vorming 
van leraren en alle sociale actoren.

(2)We moeten overstappen van een logica van kernvakken naar 
een logica van excellentie voor allen

Met een logica van kernvakken beperkt de school zich enkel tot het 
leren in termen van nut. Zij ontmoedigt zo de zwakke leerlingen en 
veroordeelt ze tot een oneindige herhaling van de mechanismen waar 
ze steeds over struikelen. Een logica van excellentie voor allen spant zich 
daarentegen in om voor alle leerlingen technische leeractiviteiten te 
articuleren, inclusief de bijbehorende culturele dimensie. Zij relateert 
kennis aan de geschiedenis die de opkomst van deze kennis mogelijk 
heeft gemaakt als middel tot emancipatie: zij geeft deze kennis zo een 
menselijke kleur en stelt in staat tot haar verwerving.
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Om deze verandering te bereiken is het nodig de verplichte program-
ma’s te herijken, door zowel de culturele dimensie als de instrumentele 
kennis te formuleren en beide in evenwicht te brengen. In dit kader is 
het passend de overgang tussen de basisschool en de middelbare school 
te verbeteren; in specifieke zin, door uitwisselingen tussen leraren van 
het primair en het secundair onderwijs te organiseren.

(3) We moeten overstappen van een logica van het herstel naar 
een logica van het doen slagen van allen

Het is zinloos om te investeren in ‘remedial teaching’ en bijlessen 
zolang we ons niet, in de eerste plaats, tot doel stellen om alle leerlin-
gen in beweging te brengen en te doen slagen. De mogelijkheid van 
remedial teaching en bijlessen zou zelfs kunnen leiden tot het ontstaan 
van pedagogische ontkoppelingen. De beschikbaarheid van remedial 
teaching en bijlessen ontslaat ons als leraren echter nooit van de plicht 
om de reguliere pedagogiek in de lessen continu te verbeteren en af te 
stemmen op onze leerlingen.

Het zou zonde zijn te denken dat de democratisering van het on-
derwijs er enkel in bestaat de toegang tot onderwijs van de meest ach-
tergestelden te verbeteren: een dergelijke redeneertrant zou de fout van 
de jaren zestig herhalen, toen men geloofde dat de school kon worden 
gedemocratiseerd enkel door de toegang tot de school te democratise-
ren. In werkelijkheid biedt dit geen daadwerkelijke oplossing voor de 
reële ongelijkheid tussen leerlingen: het gaat erom het onderwijs zelf te 
verbeteren.

In dit opzicht dienen de volgende zaken tot prioriteit te worden 
gemaakt: de initiële opleiding en continue vorming van leraren, de ont-
wikkeling van het werken in teams en de ondersteuning bij innovatie 
en bijbehorende betere verlofmogelijkheden.



136 PEDAGOGIEK: DE PLICHT OM WEERSTAND TE BIEDEN

(4) We moeten overstappen van een logica van onderwijs als infor-
matiebron naar een logica van onderwijs als leren

We dienen de drie pijlers van de republikeinse en emancipatoire pedagogiek 
in het hart van het onderwijs te plaatsen: de experimentele methode, vrij 
onderzoek op basis van bronnen en de creatieve methode. Specifiek in dit 
kader dienen we aandacht te besteden aan de pedagogische inzet van ICT.

Deze benaderingen moeten vanzelfsprekend niet ten koste gaan van 
de essentiële tijd voor toetsing, analyse en synthese. In dit perspectief is het 
logisch de voorkeur te geven aan nieuwe manieren van evalueren, die in 
staat stellen de verschillende methoden en reguliere examens te integreren.

(5) We moeten overstappen van de logica ‘één klas, één leraar, één 
discipline, één vak’ naar de logica ‘een groep leerlingen op men-
selijke maat, toevertrouwd aan een groep volwassenen die elkaar 
aanvullen en die als taak hebben de leerlingen te laten werken en te 
laten slagen door een geheel aan geschikte middelen aan te bieden.’

Het gaat erom dat leraren, leidinggevenden en ondersteunend personeel 
in staat worden gesteld hun benaderingen en competenties op elkaar af te 
stemmen en creativiteit aan de dag te leggen, met als doel het laten slagen 
van alle leerlingen.

In dit perspectief dient het onderwijzersberoep opnieuw doordacht 
te worden, waarbij de specifieke kenmerken van dit metier worden geres-
pecteerd. Dit wil zeggen dat men de tijd vrijmaakt die nodig is voor het 
ontwikkelen van een persoonlijke cultuur en een grotere verscheidenheid 
aan manieren van onderwijs bevordert, en daarnaast de groepsgrootte 
aanpast aan de pedagogische ondersteuning en de aard van de voorgestelde 
leeractiviteiten.

Om deze dynamiek te bevorderen moeten ‘onderwijseenheden’ op 
een menselijke maat (van 60 tot 100 leerlingen) worden vastgesteld. Deze 
zullen worden toevertrouwd aan teams van leraren, die er het grootste deel 
van hun werk aan zullen wijden.
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(6) We moeten overstappen van een tunnelvisie-logica naar een logica 
van uitwisselingen en ontmoetingen.

Een leerling moet niet alleen toebehoren aan een klas, een sectie, een bepaald 
profiel of vak, maar moet ook de mogelijkheid hebben om leerlingen uit 
andere klassen, secties, profielen of vakken te ontmoeten. Hij moet tijdens 
zijn schooltijd het Anders-zijn van anderen kunnen ontdekken, met oog voor 
de persoonlijke specifieke behoeften en vragen van de ander op dat moment. 
Dit principe is evengoed van toepassing op kinderen met handicaps als op alle 
andere leerlingen.

Binnen de institutionele kaders moeten ontmoetingen plaatsvinden die 
gebaseerd zijn op diversiteit, die de mogelijkheid bieden tot specifieke lessen 
(kunst- en sportonderwijs, geschiedenis, vreemde talen enzovoort). Dit bete-
kent in het bijzonder dat op de lycées, de laatste jaren van de middelbare school, 
het onderwijs georganiseerd moet worden door de leerlingen van de drie 
routes (algemeen vormend, technisch en beroepsgericht) samen te brengen.

(7) We moeten overstappen van een logica van profielkeuze naar een 
logica van onderwijs op maat.

Deze verandering veronderstelt onder meer een aanbod van techniekonder-
wijs voor alle leerlingen in de eerste jaren van de middelbare school, met 
programma’s die zich richten op het ontdekken van beroepen. Deze veran-
dering gaat uit van een (her)organisatie van het lyceum, de bovenbouw van 
het middelbaar onderwijs, op basis van sectoren die samen één geheel vormen, 
waarbij onderling overstappen vergemakkelijkt wordt.

In meer algemene zin veronderstelt dit dat alle leerlingen op alle niveaus 
de verschillende mogelijkheden hebben kunnen verkennen die hun aangebo-
den worden voordat ze een keuze moeten maken: het is onacceptabel dat de 
meest kwetsbare leerlingen verplicht zijn om de meest premature keuzen te 
maken zonder de mogelijkheid te hebben gehad om te begrijpen waartussen 
ze moeten kiezen. Het tweede schooljaar zou op termijn deze verkennende 
functie voor alle leerlingen moeten hebben.
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(8)We moeten overstappen van een logica van natuurlijke selectie 
naar een logica van een leven lang leren.

Deze verandering impliceert het oprichten van een nationale publieke 
dienst voor het jonge kind, die alle kinderen kan bijstaan in de beslissende 
ontdekkingsfase van het leren van de taal en het samenleven. Het impli-
ceert het hernemen en consequent toepassen van het principe van cycli op 
de basisschool, waarin gekeken wordt naar de ontwikkelingsbehoeften van 
ieder kind. Deze verandering impliceert dat we het systematisch gebruik  
stimuleren van methoden die een pedagogiek mogelijk maken waarin 
rekening wordt gehouden met onderlinge verschillen. Ze impliceert ook 
dat we zoeken naar overgangsnormen die het vaak zo zinloze zittenblijven 
vermijden, en de afschaffing van alle leeftijdscriteria en de systematisering 
van scholing op basis van individueel niveau, enzovoort.

Op langere termijn betekent dit dat de school het ‘huis van al het leren’ 
wordt en dat zij zich openstelt voor een grote diversiteit aan opleidingen, 
die een gevarieerd publiek verwelkomen.

(9)We moeten overstappen van een logica van ouders als consu-
menten naar een logica waarin ouders deel zijn van de school.

Zolang ouders het gevoel hebben dat ze geen macht hebben binnen de 
school, zullen ze proberen om macht uit te oefenen over de school. We 
moeten dan ook de ouderparticipatie opnieuw overdenken, zodat ouders 
werkelijk deelgenoot zullen zijn van het streven van de school – overigens 
zonder inmenging in de beroepsuitoefening van de leraren. Er moet een 
landelijk overleg tussen ouderverenigingen en lerarenorganisaties worden 
gestart, gericht op de positie van de ouders in de school.

(10)We moeten overstappen van een logica van de staat als con-
troleur naar een logica waarin de staat garant staat en dingen 
mogelijk maakt.

Het is niet de taak van de staat om bureaucratische controles te ontwik-
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kelen, maar om een geheel van precieze eisen op te leggen, met daarin 
weerspiegeld wat de natie van de school verwacht, alsmede het verant-
woordelijk maken van alle betrokkenen.

De staat dient sterk en krachtig te staan voor haar waarden en prin-
cipes: zij moet de gelijkheid van behandeling op alle plekken in het land 
garanderen. Dit kan zij doen door zinvollere ondersteuning te bieden aan 
scholen en instellingen die geconfronteerd worden met de grootst moge-
lijke sociale moeilijkheden. Zij moet een samenstelling van opleidingen 
voorschrijven, die garant staat voor de werkelijke realisatie van het ideaal 
van gelijkheid. Tegelijkertijd dient zij binnen de scholen en instellingen 
projecten te stimuleren die het beste van haar opvoedkundige en onder-
wijskundige politiek belichamen.

Deze hervormingen vormen samen voldoende middelen om de opvoed-
kundige en onderwijskundige revolutie te realiseren die ons in staat zal 
stellen om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de toekomst.



Epiloog. 
Toen de pedagogen van 
weleer weerstand boden
 -
61 minibiografieën 
van pedagogen

Gedurende heel onze geschiedenis hebben mannen en vrouwen weerstand ge-
boden aan opgeven, fatalisme en uitsluiting. Als pedagogen hebben ze ingezet 
op onderwijs, opvoeding en vrijheid als de weg van vooruitgang. Hoewel hun 
stellingen misschien niet altijd meer even actueel zijn, blijft hun streven even-
wel navolgenswaardig. Hun gedachtegoed vormt een erfgoed van onschatbare 
waarde, dat wij nodig dienen te herontdekken.

Op deze lijst met 61 korte beschrijvingen hieronder zou men op allerlei 
manieren iets kunnen aanmerken. In de lijst hadden ook andere mannen en 
vrouwen kunnen worden opgenomen. Ik heb ervoor gekozen die pedagogen 
op te nemen die in het boek worden geciteerd en enkele anderen wiens werk 
in dit kader interessant is. Natuurlijk doen deze beknopte beschrijvingen 
de desbetreffende pedagoog tekort. Zij willen enkel uitnodigen tot verdere 
ontdekking van deze te vaak vergeten auteurs.
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Ibn Khaldun (1332-1406) 
Islamitisch pedagoog

Ibn Khaldun stelde vast dat samenlevingen zich ontwikkelen door middel van 
solidariteit die gebaseerd is op gemeenschappelijkheid, welke boven de rede 
uitstijgt. Khaldun stelde dat ieder individu in staat zou moeten zijn zelf de 
fundering van de uitgangspunten van de gedragsregels die hij volgt te kunnen 
beoordelen. Omdat dit een zeer langdurig en complex leerproces zou vragen, 
verdient het volgens hem de voorkeur in de leer te gaan bij ‘leraren’. Dankzij 
hun vermogen om de geschiedenis en teksten te begrijpen, belichamen deze 
leraren de idealen die de leerlingen zouden moeten imiteren. Iedere leerling 
dient zich te ontwikkelen in een specifieke ‘kunstvorm’. Iedere leerling dient 
begeleid te worden door een leraar die de leerling tot uitmuntendheid zal 
brengen. Naar Khalduns mening zouden leraren zich moeten baseren op 
werken die een opvoedkundige basis vormen en die gewichtiger zijn dan de 
vaak middelmatige en vergankelijke instituties.

Juan Luis Vives (1492-1540) 
Theoloog, filosoof en pedagoog van Spaanse afkomst

Door middel van de politiek zette Vives zich in heel Europa in voor het bereiken 
van vrede. Hij was werkzaam als hoogleraar in Oxford en verkondigde als een 
van de eersten met overtuiging dat de mens kan worden vervolmaakt en dat 
geen mens ooit stopt met leren. Hij stelde een opvoeding en onderwijs voor 
die gebaseerd is op ervaring en die ieder in staat stelt om, met ondersteuning 
van leraren, zijn weg te vinden en zich al doende te emanciperen uit de greep 
van zijn ouders. Hij had tevens een zwak voor het leren van een taal. Hierin ziet 
hij meer dan enkel een oefening, namelijk een vorming van de mens en tevens 
een middel om eenheid tussen de mensen te scheppen. De taal vraagt aan ieder 
mens om boven zichzelf uit te stijgen en om met de ander een authentieke 
relatie aan te gaan. Vives ontwikkelde een methode om een taal te leren waar-
bij lezen en schrijven worden afgewisseld en die uiteindelijk uitmondt in de 
beheersing van het Latijn, waarvan hij een universele taal wilde maken.



142 PEDAGOGIEK: DE PLICHT OM WEERSTAND TE BIEDEN

Jan Amos Komenský (Comenius) (1592-1670) 
Protestantse pastor

Komenský zette zich in voor de opleiding van het volk via boeken (de 
Protestanten zijn de eersten die de Bijbel naar de voertaal vertalen). Heel 
zijn leven stond in het teken van het verwezenlijken van zijn opvoedkundige 
en onderwijskundige idealen. In een wereld verwoest door oorlog werd hij 
vaak verbannen. Hij wijdde zich aan het schrijven van een monumentaal 
oeuvre, met als belangrijkste boek Didactica Magna (1652). Zijn streven was 
‘alles aan iedereen te onderwijzen’ via grondige en nauwkeurige werkwijzen. 
Zodoende schreef hij de eerste echte schoolboeken, die leerlingen de moge-
lijkheid boden op een progressieve en volledige wijze kennis te verwerven. 
Zijn blik beperkte zich echter niet tot het lesgeven: ervan overtuigd dat de 
toegang tot kennis onafscheidelijk is van spirituele vorming, legde hij als 
eerste een basis voor een opvoeding en onderwijs gericht op vrede.

Jean Georges Stuber (1722-1797) 
Protestantse pastor

Stuber was werkzaam in een parochie in de Vogezen. Omdat het onder-
wijsniveau van het volk naar zijn idee catastrofaal ondermaats was, wijdde 
hij veel energie aan het bouwen van een werkelijke school, die erkend werd 
door de autoriteiten en waarvoor hij competente leraren wierf. Hij spande 
zich in om ‘het onderwijs te rationaliseren’ middels authentieke methoden 
(vooral het lezen). Hij was overtuigd van de emancipatorische waarde van 
de verspreiding van boeken en was de eerste ter wereld die een uitleenbiblio-
theek startte.

Johann Bernhard Basedow (1723-1790) 
Theoloog, later ook pedagoog

Basedow ging op zoek naar een manier om de principes van Jean-Jacques 
Rousseau ten uitvoer te brengen. Hij richtte in 1774 een ‘modelschool’ op 
in Dessau, genaamd het Philantropinum, waar hij zich inzette om de lesacti-
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viteiten evenwichtig aan te bieden: voor de eerste keer werd op school syste-
matisch aan lichamelijke opvoeding, paardrijden en schermen gedaan, maar 
werden tevens handwerk, kunst en dergelijke toegevoegd aan het curriculum. 
Basedow trok leerlingen aan uit diverse landen en ontving publieke steun 
van Kant en Goethe. Zijn manier van leiding geven was echter afschuwelijk, 
en hij promootte de vrijheid van het kind met zo’n autoritaire houding ten 
overstaan van zijn collega’s dat hij het Philantropinum al snel moest verlaten.

Jean-Frédéric Oberlin (1740-1826) 
Protestants pastor uit de Elzas

Oberlin ontwikkelde niet alleen een groot aantal sociale initiatieven (ver-
betering van de landbouw, introductie van textielindustrie, constructie 
van wegen, hygiëne, verzekeringen enzovoort) maar ook een systematisch 
doordachte opvoedingsfilosofie. Vanaf hun derde jaar werden de kinderen 
bijeengebracht rond poêles à tricoter (‘door een kachel verwarmde ruimtes’) 
en namen ze deel aan verschillende activiteiten. Vanaf hun vijfde jaar werden 
lezen en rekenen geïntroduceerd. Het vervolg van de opleiding sloot aan bij 
de belangstelling van kinderen voor spel (hij ontwikkelde een groot aantal 
pedagogische spellen en speelgoed) en voor de natuur (tuinieren en botanie 
vormen in zijn ogen geschikte activiteiten). Oberlin ontwikkelde uiteindelijk 
ook opleidingen voor volwassenen. Zijn werk, aanvankelijk beperkt tot zijn 
parochie in Waldersbach, is werkelijk revolutionair.

Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) 
Volgeling van Jean-Jacques Rousseau

Pestalozzi wilde ‘handen en voeten’ geven aan het oeuvre van Rousseau, om 
de ‘ketenen van de geest te breken’ en ‘het kind terug te geven aan zichzelf, 
en de opvoeding aan het kind’. Hij ving arme kinderen op, om hen een 
professionele opleiding te bieden. Na de Franse Revolutie, die hij bewon-
derde en waarin hij tot citoyen d’honneur werd benoemd, gaf hij onderwijs 
aan wezen in Stans. Uiteindelijk stichtte hij in Yverdon een instituut dat 



144 PEDAGOGIEK: DE PLICHT OM WEERSTAND TE BIEDEN

later grote bekendheid zou verwerven. Hij had oog voor alle dimensies van 
opvoeding en onderwijs – ‘hoofd, hart, handen’ – en was van opvatting dat 
het kind actief dient te zijn in zijn of haar eigen leren; zijn fundamentele 
principe is dan ook dat alles gedaan dient te worden opdat het kind zelf zijn 
eigen wil kan verwezenlijken.

Grégoire Girard (1765-1850) 
Franciscaan uit Freiburg

Girard was een voorstander van onderwijs waarbij leerlingen elkaar onder-
wijzen. Hij zocht een mogelijkheid om een effectievere onderwijsmethode 
te introduceren dan het individuele onderwijs dat tot dan toe werd gegeven. 
Hij organiseerde ‘klassen’, die cours gradués werden genoemd. Hij had oog 
voor de noodzaak om de voortgang van iedere afzonderlijke leerling te res-
pecteren, en de leerlingen werden daarom geplaatst ‘in de groep die precies 
overeenkomt met hun vermogen’, onafhankelijk van hun leeftijd. Tevens 
was Girard een groot voorstander van een systematisch mentorschap door 
leerlingen: kleine groepen leerlingen worden onderwezen door leerlingen 
die al verder zijn, bijvoorbeeld in grammatica en wiskunde.

Wilhelm von Humboldt (1767-1835) 
Duitse taalkundige en filosoof

Von Humboldt kende een zeer actief politiek leven in Pruisen, waar hij 
kortstondig minister van onderwijs was (1809-1810). Humboldt was een 
man van traditie, maar was ook zeer gevoelig voor de noodzaak om ‘een 
nieuwe wereld’ te scheppen waarin ieder mens toegang zou krijgen tot 
de ‘meest complete vorm van menselijke waardigheid’. Als volgeling van 
Pestalozzi structureerde hij zijn systeem door de nadruk te leggen op het 
primair onderwijs. Hiervan maakte hij het voetstuk van de ontwikkeling 
van de mens en de samenleving. Hij introduceerde culturele disciplines 
en ontwikkelde functioneel onderwijs. Hij nam ook een initiatief tot het 
opleiden en vormen van leraren.
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Joseph Jacotot (1770-1840) 
Franse pedagoog

Jacotot was gepassioneerd door alle disciplines: hij gaf les in logica, recht, Latijn, 
literatuur, wiskunde en andere vakken. Na de tijdelijke terugkeer van Napoleon 
in 1815 werd hij verbannen naar België, waar hij Franse les gaf aan Nederlands-
talige studenten. Hij kende zelf echter geen Nederlands, en daarom vroeg hij de 
studenten om met behulp van een tolk voor zichzelf te werken aan een tweetalige 
editie van de Telemachie. De resultaten waren uitstekend, en Jacotot concludeer-
de dan ook dat ‘een mens zichzelf kan onderwijzen en kan leren zonder leraar’. 
Hij aarzelde evenwel niet om zijn invloed uit te oefenen en beperkende situaties 
te creëren, maar hij was van opvatting dat iemand die leert zijn eigen manier van 
leren moet uitvinden en zich er volledig in moet storten. De leraar moet niet 
uitleggen, maar de student de ruimte te bieden om zelf te ontdekken.

Robert Owen (1771-1858) 
Socialist uit Wales, grondlegger van het primair onderwijs

Owen streed actief tegen de misère die de arbeiders trof en was één van de op-
richters van de coöperatieve beweging. Hij had oog voor het lot van kinderen als 
gevolg van het opkomende industriële kapitalisme en zorgde voor de oprichting 
van capabele scholen, om te voorkomen dat kinderen werden uitgebuit en om 
hen een omgeving te bieden die gunstig was voor hun ontwikkeling. Op opvoed-
kundig vlak was hij ervan overtuigd dat als de fase van de opvoeding eenmaal 
voorbij is, volwassenen volledig ‘gedetermineerd’ zijn en niet meer kunnen 
ontsnappen aan hun ‘bestemming.’ Vandaar ook het belang van de school in zijn 
gedachtegoed, die hij beschouwde als ‘een organisatie van passende invloeden’. 
Owen wordt beschouwd als de grondlegger van het Engelse primair onderwijs.

Jean-Marc Gaspard Itard (1774-1838) 
Arts

Itard trok zich het lot van doofstomme kinderen aan, die hij trachtte te bevrijden 
uit het vegetatieve leven waartoe zij veroordeeld waren. Toen hij hoorde dat in 
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de bossen bij Aveyron een ‘wolvenkind’ was gevonden, overtuigde hij de lokale 
autoriteiten het kind aan hem toe te vertrouwen: als volgeling van de empiristen, 
zoals Locke, Helvétius en Condillac, dacht hij dat ‘opvoeding en onderwijs 
alles vermag’ en wilde dit ook aantonen. Vanuit deze ambitie zou hij allerlei 
pedagogische hulpmiddelen bedenken voor Victor het wolvenkind, om zo zijn 
intelligentie wakker te schudden. Het lukte Itard niet hem een gesproken taal 
aan te leren, maar wist wel een ‘opvoedkundige relatie’ met hem op te bouwen. 
Deze relatie was ondanks alles echter niet zonder geweld.

Johann Friedrich Herbart (1776-1841) 
Duitse pedagoog en filosoof

Herbart verdedigde, in tegenstelling tot Immanuel Kant, de mogelijkheid 
van een wetenschappelijke psychologie die de basis kon vormen voor peda-
gogische praktijken. Ter karaktervorming dienden de leerlingen op strikte 
wijze onderwezen te worden door systematisch de verschillende talenten in 
hun geest aan te spreken. Hij ontwikkelde daartoe ‘de les’ zoals deze lange 
tijd onderwezen zou worden op lerarenopleidingen. Deze les omvatte vijf 
fasen: voorbereiding, presentatie, praktijk, veralgemenisering en toepassing. 
De theorie van Herbart zou sterk in diskrediet worden gebracht door de 
pedagogen van de reformbeweging, onder meer door zijn formalisme en de 
ontkenning van het belang van motivatie.

Friedrich Fröbel (1782-1852) 
Duitse pedagoog

Fröbel was niet alleen actief in Duitsland, maar werkte ook veel in het Duit-
stalige deel van Zwitserland. Hij kwam pas op latere leeftijd en per toeval  in 
contact met opvoedkundige vraagstukken. De theorieën van Pestalozzi waren 
zijn vertrekpunt, maar hij werkte doelgericht toe naar een ‘pedagogiek voor 
het leven’. Fröbel had aandacht voor de noodzaak om de ‘innerlijke bewe-
ging’ van het kind (de ‘scheppende handeling’) te ontwikkelen en hechtte 
ook veel waarde aan het belang van structuur door instructie. Zijn doel was 
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‘het innerlijke externaliseren’ en ‘het externe internaliseren’. In essentie dacht 
hij deze cirkelbeweging te kunnen ontwikkelen via het spel, waarvan hij een 
ware opvoedkundige theorie maakt. Hij toonde het belang aan van het spel 
binnen het gezin vanaf de eerste maanden na de geboorte. Met het oog op 
de systematische ontwikkeling van deze activiteit stelde hij Kindergärten voor. 
Hij creëerde zeer belangrijk pedagogisch materiaal en werkte ook vanuit het 
perspectief van onderwijs voor iedereen, waarbij hij zich met name richtte op 
de zeer achtergestelde groepen.

Giovanni Bosco (1815-1888) 
Italiaanse priester

Bosco, ook wel ‘Don Bosco’ genoemd, was afkomstig uit een zeer arm milieu 
en wijdde zijn hele leven aan de opvoeding van ‘moeilijke’ kinderen. Geraakt 
door het lot van de jongeren in zijn parochie opende hij een klein tehuis waar 
kinderen in de avond lessen konden volgen. Vervolgens ontwikkelde hij een 
groot aantal andere activiteiten: lezingen, sportactiviteiten, beroepsvorming, 
primair en secundair onderwijs, vakantiekampen enzovoort. Alle activiteiten 
van Bosco waren gericht op het destijds zeer vernieuwende idee van preven-
tie: hij was ervan overtuigd dat delinquentie kon worden voorkomen door 
intellectueel en professioneel onderwijs en opvoeding. Hiervoor moet de 
opvoeder hoge eisen stellen aan het kind, maar tegelijkertijd handelen vanuit 
amorevolezza: een vastberaden, liefdevolle houding waar vertrouwen en hoge 
verwachtingen uit spreken.

Maria Deraismes (1828-1894) 
‘Apostel van de feministische emancipatie’

Deraismes was de eerste vrouw die lid werd van de vrijmetselaarsloge. Ze 
stichtte de Ordre Maçonnique Mixte International ‘Le Droit Humain’, een inter-
nationale gemengde koepel van irreguliere vrijmetselaarsloges. Deraismes was 
journaliste en gaf lezingen, waarbij ze zich inzette voor universeel stemrecht, 
secularisme, de bescherming van ouderen en andere zaken. In 1876 sprak ze 
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zich uit voor de rechten van het kind, een onderwerp waar ze nog vaak op 
terug zou komen; zij bekritiseerde de samenleving, die ‘het kind behandelt als 
een dier waarvan het bestaan enkel afhangt van de wil en gril van een individu, 
als een object waar de bezitter zich van kan ontdoen.’ Met betrekking tot dit 
onderwerp reflecteerde zij op het vaderschap en liet zien dat deze niet in de 
eerste plaats gekenmerkt wordt door macht. Deraismes heeft zich haar leven 
lang ingezet voor juridische en wettelijke veranderingen, en haar invloed is 
bepalend geweest voor de aanname van meerdere wetten.

Leo Tolstoj (1828-1910) 
Beroemde Russische schrijver

Tolstoj had een passie voor opvoeding en onderwijs en stichtte een school 
op het landgoed van zijn familie. Na dienst te hebben gedaan in het leger 
en deel te hebben genomen aan de Kaukasusoorlog wilde hij zijn grond en 
goederen aan zijn bedienden schenken, maar deze laatsten zouden dit hebben 
geweigerd. Verbaasd door deze gebeurtenis spande hij zich in om mensen te 
bevrijden uit de slaafse houding waar de samenleving hen mee had uitgerust. 
Hij bedacht een emancipatoire vorm van opvoeding en onderwijs, gebaseerd 
op de ervaring van het kind, maar ook op de directe kennismaking met de 
grote meesterwerken. Deze opvoeding had tot doel om mensen zelf te laten 
durven denken en de wereld begrijpen, om ontmoetingen te stimuleren en de 
verbinding tussen wezens te versterken, om hen op te voeden tot vrede door 
het afzweren van geweld. Tolstoj gaf een beroemde syllabus uit, die een vrij 
groot succes behaalde in Rusland. Hij zette zich in voor een pedagogiek van 
de vrijheid, zowel voor de leraar (die de vrijheid moet nemen om verschil-
lende methoden te gebruiken) als voor de leerling (die zijn persoonlijkheid 
dient te versterken, zijn wil dient te ontwikkelen en zijn creativiteit dient uit 
te drukken).
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Paul Robin (1837-1912) 
Overtuigd anarchist uit Frankrijk

Robin kwam in opstand tegen de onrechtvaardigheid en morele hypocrisie 
van de burgerij. Hij zwierf door Europa, waarbij hij het ene na het andere 
land werd uitgezet. Ferdinand Buisson, de belangrijkste partner van Jules 
Ferry, die hem nog kende van zijn ballingschap in Zwitserland, benoemde 
hem tot inspecteur van het primair onderwijs. Vanwege de schandalen die hij 
veroorzaakte werd hij echter aan de kant gezet, en men vertrouwde hem het 
weeshuis van Cempuis toe. Daar bracht hij gemengd onderwijs van jongens 
en meisjes in de praktijk en ontwikkelde hij wetenschappelijk onderwijs van 
zeer hoog niveau. Ook organiseerde hij er artistieke en sportieve activiteiten. 
Tegelijkertijd pleitte hij voor geboortebeperking, op basis van redenen met 
een eugenetisch karakter, en ontwikkelde hij de theorie van de ‘rationele zelf-
moord’. Na een gewelddadige campagne van nationalistisch-rechtse partijen 
wordt hij door de ministerraad uit zijn ambt gezet. In 1912 maakte hij een 
einde aan zijn leven.

Pauline Kergomard (1838-1925) 
Franse pedagoge

Kergomard was zeer gedreven en gepassioneerd door het onderwijs en 
de opvoeding van jonge kinderen. Zij was een drijvende kracht achter de 
omvorming en verbetering van opvang- en asielcentra naar kleuterscholen. 
Jules Ferry vertrouwde haar in 1881 de functie van inspecteur-generaal van de 
kleuterscholen toe, en in die functie ontplooide zij een groot aantal initiatie-
ven. Zij veranderde de formele kinderopvang in een meer speelse plek, gericht 
op onderwijs en opvoeding: ze introduceerde er spel, artistieke activiteiten en 
lichamelijke opvoeding en pleitte voor het leren lezen, schrijven en rekenen 
nog voor het vijfde levensjaar. Hoewel ze geen systematisch werk heeft nage-
laten, is haar invloed beslissend geweest.
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Ferdinand Buisson (1841-1932) 
Franse Nobelprijswinnaar

Buisson was oprichter en voorzitter van de Ligue française pour la défense 
des droits de l’homme et du citoyen. Hij spande zich in om door middel van 
onderwijs en opvoeding oorlogen te voorkomen. Ten tijde van het Tweede 
Keizerrijk (1852-1870) werd hij verbannen naar Zwitserland. Daar ontdekte 
hij de protestantse pedagogiek, en in het bijzonder het belang van directe 
toegang tot teksten om zich te kunnen emanciperen uit de greep van de 
geestelijken. Hij werd directeur van de inspectie van het primaire onderwijs 
onder Jules Ferry, werd benoemd als hoogleraar aan de Sorbonne en was 
de drijvende kracht achter de zeer belangrijke Dictionnaire de pédagogie et 
d’instruction primaire, waarvoor hij meerdere artikelen redigeerde.

Henri Marion (1846-1896) 
Franse filosoof

Marion volgde zijn opleiding aan de École normale supérieure. Hij zette zich 
sterk in voor de verwezenlijking van voortgezet onderwijs voor jonge meisjes. 
In 1883 bekleedde hij de eerste leerstoel ‘Opvoedings- en onderwijsweten-
schappen’ aan de Sorbonne, waar hij zich ontwikkelde tot aanhanger van de 
activerende didactiek, terwijl hij afstand nam van zijn anarchistische opvat-
tingen. Hij werd met regelmaat stevig bekritiseerd, vooral door de destijds 
beroemde intellectueel Ferdinand Brunetière. Deze schreef in 1895: ‘Jonge 
mensen hebben het niet nodig dat ze pedagogiek onderwezen krijgen. (…) 
Laten we vooral leraren zoeken die zorg dragen voor het lesgeven en laten we 
de pedagogiek links laten liggen!’

Ellen Key (1849-1926) 
Zweedse pedagoog

Key reisde door heel Europa en bezocht vele weeshuizen. Ze was gechoqueerd 
door de gewelddadige opvoeding die ze er zag. Op basis van deze ervaringen 
werkte ze aan een verdiepende pedagogische reflectie. Ze stelde zichzelf tot 
doel om de ontwikkeling van persoonlijke vrijheid en het rekening houden 
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met het belang van de ander te verenigen: ‘We moeten een evenwicht vinden 
tussen de definitie die Spencer van het leven geeft – een aanpassing aan de 
omstandigheden – en de definitie van Nietzsche – de wil tot macht.’ Deze 
spanning leidde ertoe dat zij alle dimensies van de opvoeding wilde verkennen, 
van het gezin tot aan de beroepsvorming. In 1899 publiceerde zij De eeuw van 
het kind, een werk waarin zij voorspelt dat de twintigste eeuw in het teken zal 
staan van het kind-zijn.

Edmond Demolins (1852-1907) 
Franse pedagoog

Demolins was volgeling van de socioloog Frédéric Le Play (1806-1882) en 
redacteur van het tijdschrift La Science sociale. In 1897 maakte hij een reis 
door Engeland om de redenen achter de goede staat van de Engelse economie 
te bestuderen. Bij toeval ontmoette hij daar pastoor Cecil Reddie, oprichter 
van de Abbotsholme School. Op deze school had Reddie de lessen vervangen 
door artistieke, wetenschappelijke en technische activiteiten waarbinnen 
leerlingen de benodigde kennis opdoen. Demolins raakte enthousiast door 
het werk van Reddie en zijn ideeën – de school zelf heeft hij nooit gezien –, 
en eenmaal terug in Frankrijk publiceerde hij À quoi tient la supériorité des 
anglosaxons? Hierin looft hij de ‘activerende pedagogiek’ als middel tot per-
soonlijke, economische en sociale ontwikkeling. In 1899 richtte hij de École 
des Roches op. De introductie van de ‘activerende didactiek’ in Frankrijk vond 
plaats binnen een context van politieke en ideologische ambiguïteit. Zij wordt 
geclaimd door zowel de volgelingen van Le Play als door de ‘republikeinen’ en 
‘anarchosyndicalisten’.

Georg Kerchensteiner (1854-1932) 
Duitse onderwijzer en hoogleraar

Kerchensteiner bestreed het intellectualisme van Herbart en weigerde het 
onderscheid tussen verschillende soorten intelligentie te accepteren. Hij 
was de eerste die benadrukte dat het verwerven van kennis alleen mogelijk 
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is wanneer iemand zijn of haar competenties inzet. Met deze invalshoek is 
hij een voorloper van een pedagogische stroming die bijvoorbeeld leidt naar 
referentiekaders van competenties met betrekking tot beroepsopleidingen. 
Hij ontwikkelde ‘écoles du travail’, waar gelijktijdig algemene vorming en 
specifieke beroepsvorming van hoog niveau werden aangeboden.

Sébastien Faure (1858-1942) 
Franse pedagoog

Faure was libertair en medestander van de Joodse kapitein Alfred Dreyfus, 
die in 1894 valselijk van spionage was beschuldigd. In 1904 richtte hij La 
Ruche op, een tehuis waar een veertigtal wezen en arbeiderskinderen een 
thuis vonden en naar school gingen. De onderwijsactiviteiten waren er zeer 
afwisselend: individueel en collectief spel, allerlei soorten sport, artistieke 
expressie en kunstzinnige vorming, studiereizen enzovoort. Zijn theorieën 
tonen ideeën, met een radicaliteit die in die tijd niet bepaald gemeengoed 
was, die later de gemeenplaatsen van de reformbeweging zouden worden: 
‘Op school is het belangrijkste niet leren, maar leren leren (…) De school 
onderwijst als een grootmoeder die haar zoon verbiedt te gaan baden voordat 
hij kan zwemmen.’ Faure ontwikkelde een zeer uitgewerkte theorie van gezag, 
met als bedoeling ‘het leren van de praktijk van de vrijheid’.

John Dewey (1859-1952) 
Amerikaans filosoof

Dewey was hoogleraar aan de universiteit van Chicago, waar hij een labora-
tory school oprichtte. Als filosoof was hij van opvatting dat mensen kennis 
opdoen door ervaring. Hij was nochtans geen empirist die het kind zijn gang 
zou laten gaan zonder in te willen grijpen. Hij geloofde in de structurerende 
functie van het onderwijs en in de interventie door volwassenen ‘om het kind 
werk aan te bieden dat voldoende uitdagend en betekenisvol is’. De leerling 
moet in leersituaties worden gebracht, in beweging worden gezet op basis 
van een intellectuele activiteit die voor hem betekenisvol is. De kennis dient 
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te worden aangeboden op basis van problemen die moeten worden opgelost: 
‘Elke les is een antwoord.’ Dewey stelt vanuit deze invalshoek voor om de 
schoolse disciplines te organiseren rond de grote sectoren van menselijke 
activiteiten (landbouw, huishouden, technisch werk, et cetera), zonder dat hij 
het formaliseren van het verworvene achterwege wil laten.

Francisco Ferrer (1859-1909) 
Textielarbeider uit Barcelona

Ferrer werd politiek actief en zelfs een zeer actieve militant op het vlak van op-
voeding en onderwijs. Voordat hij uitweek naar Frankrijk, nam hij in Spanje 
deel aan clandestiene operaties, geïnspireerd door het anarchosyndicalisme. 
In Frankrijk werd hij leraar en erfde op miraculeuze wijze een grote som geld 
van een rijke bewonderaarster. Hij investeerde dit geld in de oprichting van 
verschillende alternatieve scholen, een uitgeverij en een hele pedagogische 
beweging. Als vrijmetselaar en atheïst baseerde Ferrer zijn pedagogiek op een 
rigoureus rationalisme. Hij ontwikkelde tevens een systeem om zelfdiscipline 
te ontwikkelen, waarbinnen toetsing verboden is en waarbij straffen de leer-
lingen tot vrijheid dienen te brengen. Ferrer probeerde alle barrières te slech-
ten: tussen meisjes en jongens, tussen volwassenen en kinderen. Hij streefde 
ernaar dat deze groepen zich in toenemende mate samen zelf onderwijzen. Hij 
zou op 13 oktober 1909 gefusilleerd worden, waarbij hij zich verzette en zou 
hebben uitgeroepen: ‘Vive l’école moderne!’

Rabindranath Tagore (1861-1941) 
Indiase schrijver en Nobelprijswinnaar

Tagore was een sociaal betrokken activist die onvermoeibaar ten strijde trok 
tegen het Indiase kastensysteem. Om de gelijke toegang tot onderwijs mo-
gelijk te maken richtte hij in 1921 een alternatieve universiteit op, zonder 
toelatingseisen met betrekking tot status of niveau. Bovendien was er plaats 
voor alle culturen en was het onderwijs er op een open manier georganiseerd, 
zonder diploma of toetsing. Dit project was een radicale nieuwe stap voor het 
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Indiase hogeronderwijssysteem en bevorderde op pedagogisch vlak het idee 
dat toegang tot kennis verbonden moet zijn met innerlijke vrede. Leren is 
voor Tagore een ‘poëtische ervaring’.

Barthélemy Profit (1867-1946) 
Franse onderwijzer en inspecteur voor het primair onderwijs

Profit was een activist en mede vormgever van de Mutualité scolaire. Profit 
zag deze coöperatievorm als een middel om de doelstelling van de school 
voort te zetten door middel van sociale acties en de verwezenlijking van een 
effectieve solidariteit. Na de Eerste Wereldoorlog richtte hij scholen op met 
een dergelijke coöperatievorm: in eerste instantie richtte hij zich op materiële 
kwesties, waarmee hij de omstandigheden op school en de rest van het leven 
wilde verbeteren. Al snel werden deze coöperaties voor Profit onvervangbare 
middelen voor opvoeding en onderwijs. Kinderen werden gevormd tot ac-
tieve deelnemers binnen de coöperaties, om ze een opvoeding en onderwijs 
te bieden die gericht waren op het uitwerken en verwezenlijken van ‘het 
gemeenschappelijke goed.’ Profit aarzelde niet om over zijn coöperaties te 
spreken als de ‘meest geavanceerde expressie van het project van de Republiek’.

Alain, pseudoniem van Émile-Auguste Chartier (1868-1951) 
Franse hoogleraar, auteur en filosoof

Alain heeft een belangrijke stempel gedrukt op zijn tijd. Met betrekking tot 
onderwijs en opvoeding ontwikkelde hij het idee van de noodzaak om op 
school te breken met het affectieve universum van het gezin. Zodoende is de 
klas een ruimte ‘gewijd aan het verstand’, waarin de leraar de interesse van de 
leerling wekt voor veeleisende oefeningen, zonder hierbij verleidingtrucs te 
gebruiken. Hoewel hij ogenschijnlijk de ‘activerende methoden’ veroordeelde 
vanwege hun ludieke karakter, volgde hij ze wel in hun weigering van de 
‘verbale pedagogiek’ van ‘de kleine professoren’. In plaats daarvan gaf hij de 
voorkeur aan effectieve activiteiten waarbij de leerling werkelijk in beweging 
komt. Hij benadrukte continu de noodzaak van het uitgangspunt dat iedere 
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leerling kan slagen en dat leraren prioriteit moeten geven aan de leerlingen 
die veel weerstand bieden. Hij schreef teksten die met name draaien om het 
thema van de ‘opvoedbaarheid’, hoewel hij deze term zelf niet gebruikt.

Maria Montessori (1870-1952) 
Italiaanse arts en pedagoog 

Montessori was de eerste vrouwelijke arts in Italië. Zij werkte veel met kin-
deren met een achterstand en constateerde dat veel medische problemen in 
werkelijkheid pedagogisch van aard waren. Ze ontwierp aangepast materiaal 
dat rekening hield met de behoefte aan activiteit van het kind. Montessori 
gebruikte deze behoefte als uitgangspunt om de verwerving van competenties 
en kennis door middel van het materiaal te bevorderen. Op basis van deze 
principes stichtte ze vervolgens een school voor ‘normale’ kinderen in een 
arme wijk van Rome. Het ging haar hierbij om het scheppen van ruimtes en 
het structureren van de tijd, om de concentratie van de kinderen te kunnen 
verbeteren en hen de mogelijkheid te bieden hun autonomie te ontwikkelen. 
Haar credo was: ‘Help mij het zelf te doen.’ Haar methoden omvatten het 
oefenen van de aandacht door veeleisende opdrachten, het te allen tijde 
verwachten van nauwkeurigheid en precisie, het uitnodigen tot stilte, het 
ontwikkelen van het vermogen om elkaar te helpen en het bevorderen van 
respect voor het werk van anderen.

Ovide Decroly (1871-1932) 
Belgische dokter en pedagoog

Decroly interesseerde zich aanvankelijk voor kinderen met een afwijking of 
beperking. Hij werkte voor hen een pedagogiek uit die gebaseerd was op 
interesse, maar ook op de stimulering van nieuwsgierigheid. In 1907 richtte 
hij een school op voor ‘normale’ kinderen, gebaseerd op min of meer dezelfde 
principes: het ging Decroly erom het onderwijs te structureren aan de hand 
van de fundamentele behoeften van het kind, vanuit een antropologisch 
perspectief, in plaats van aan de hand van de spontane belangstelling van 



156 PEDAGOGIEK: DE PLICHT OM WEERSTAND TE BIEDEN

het kind. Om dit te bereiken ontwierp hij talrijke pedagogische middelen: 
verrassingsdozen, spellen waarin observatie en bouwen centraal stonden, 
activiteiten in de natuur, voordrachten, schoolkranten, discussies enzovoort. 
Zijn omvattende theorie formuleerde hij rondom het idee van ‘globalisering’: 
‘Alle geestelijke activiteiten dienen bij te dragen aan het verwerven van een 
notie, een idee of een geheel van ideeën.’

Édouard Claparède (1873-1940) 
Zwitserse dokter en psycholoog

Claparède richtte in 1912 het eerste instituut voor de onderwijswetenschap-
pen op in Génève. Hij was een groot bewonderaar van Jean-Jacques Rousseau, 
en was van mening dat opvoeding en onderwijs zich dienen te baseren op 
kennis van de psychologie van het kind. Door te begrijpen hoe het kind 
leert en opgroeit, zouden we er wetmatigheden uit kunnen afleiden die 
als leidraad zouden kunnen dienen voor de opvoeder, zoals de behoefte 
aan hechting, de ontwikkeling van het mentale leven en het autonoom 
functioneren. Claparède stelde een ware ‘copernicaanse revolutie’ in de 
pedagogiek voor: de methoden en programma’s dienen om het kind te 
draaien. In dergelijke omstandigheden dienen we ons richting ‘een school 
op maat’ te bewegen en het uniforme, onverschillige onderwijs achter ons 
te laten. Claparède was onderdeel van een sterk naturalistische stroming 
en stelde voor de aanleg van scholieren te diagnosticeren. Zijn benadering 
van het kind leidde soms ook tot een visie waarin het kind beperkt werd.

Gustav Wyneken (1875-1964) 
Duitse theoloog en filoloog

Wyneken verbond zich al vroeg aan de libertarische beweging. In 1906 
richtte hij samen met Paul Geheeb de Wickesdorf-school op. Hier verwe-
zenlijkte hij een pedagogiek van ‘meester-gezel’, waarbij de leerlingen zelf 
hun curriculum en hun manier van werken konden bepalen. Wyneken 
zag evenwel niet af van het opleggen van zijn visie op het belang van artis-
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tieke vorming ten opzichte van academische disciplines en van praktische 
vakken ten opzichte van reguliere lessen. Hij wilde jongeren emanciperen 
uit de greep van het gezin, de kerk en de school, maar kon die doelstelling 
alleen bereiken door zelf een nog grotere invloed op de leerlingen uit te 
oefenen. Het was een paradox die Wyneken niet zou kunnen oplossen en 
die hem in grote problemen zou brengen in de samenwerking met zijn 
collega’s. Als zeer charismatische anarchist zou hij tot aan het einde van 
zijn leven een ambigu en controversieel persoon blijven.

František Bakule (1877-1957) 
Tsjechische pedagoog

Bakule begon zijn loopbaan als leraar op het platteland in Bohemen. Daar 
ontwikkelde hij een pedagogiek waarmee hij ‘het bewustzijn wilde opwek-
ken’. In zijn innovatiedrang werd hij door de schoolleiding tegengewerkt. 
Hij besloot zich in te zetten voor gehandicapte kinderen, voor wie hij een 
coöperatieve pedagogiek ontwikkelde. Deze draaide bovenal om artistieke 
expressie. Bakule was een van de eersten die streden voor gezamenlijk on-
derwijs voor gehandicapte en ‘gewone’ kinderen, door talrijke initiatieven 
te ontwikkelen. Aanvankelijk werkte hij onder moeilijke omstandigheden, 
maar later richtte hij een instituut op dat grote invloed zou hebben. Hij was 
tevens oprichter van een beroemd koor dat bekend was in heel Europa en 
de Verenigde Staten. Bakule, die vandaag de dag beschouwd wordt als een 
van de grootste Tsjechische pedagogen, had aan het einde van zijn leven een 
hele pedagogische theorie geconstrueerd, die van koorzang de motor van 
gemeenschappelijke onderwijsactiviteiten maakte.

Janusz Korczak (1878-1942) 
Poolse kinderarts, toneelschrijver, radiomaker en pedagoog

Korczak richtte in 1912 het eerste weeshuis voor Joodse kinderen op. Hij zou 
zijn hele leven invulling blijven geven aan deze opvoedkundige opgave, tot 
in het getto van Warschau aan toe. Hij was er ten diepste van overtuigd dat 
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het kind het recht heeft te bestaan, om als zodanig gerespecteerd te worden, 
en ontwikkelde voor de eerste maal in de geschiedenis het idee van kinder-
rechten. Hij was echter geen voorstander van een laisser-faire-benadering. In 
zijn benadering was hij immer veeleisend, en hij ontwikkelde manieren die 
het kind in staat stelden zijn impulsen te beheersen, zoals de ‘brievenbus’, 
waar kinderen vragen en klachten konden indienen en het ‘parlement’, dat 
voorzag in de noodzakelijke regels voor het functioneren van de groep. Op 
5 augustus 1942 weigerde Korczak de kinderen van het weeshuis alleen te 
laten en werd hij samen met hen afgevoerd richting vernietigingskamp 
Treblinka.

Adolphe Ferrière (1879-1960)
 Zwitserse schrijver, politicus en pedagoog

Reeds op vroege leeftijd werd Ferrière getroffen door doofheid. Hij ontwik-
kelde een gevoeligheid voor vraagstukken omtrent leren en onderwijs. Hij 
was oprichter van het Bureau international des Écoles nouvelles en voorzitter 
van de Ligue internationale pour l’Éducation nouvelle, een organisatie met 
veel invloed in Europa. Hij spande zich in om een systeem te bedenken voor 
het opstellen van psychologische ‘typen’ leerlingen, in samenhang met de 
dynamiek van het leren. Hij geloofde zowel in een vorm van kosmologische 
‘voorbestemdheid’ als in de mogelijkheid om via de verwezenlijking van 
activerende methoden kinderen in staat te stellen zichzelf te overtreffen. In 
meer concrete zin suggereerde Ferrière om ‘nieuwe bronnen te scheppen, 
waarin leerlingen niet alleen kennis aantreffen, maar ook de middelen 
om zichzelf te onderwijzen’. Daarbij geloofde hij in het organiseren van 
experimentele ‘laboratoriumklassen’ om tot een individualisering van het 
onderwijs te kunnen komen.

Henri Wallon (1879-1962) 
Filosoof, psycholoog, pedagoog en politicus

Wallon was lid van de Franse communistische partij, en was vanaf 1933 
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tot aan zijn dood voorzitter van de Groupe français d’éducation nouvelle 
(GFEN). In 1945 trad hij op als coauteur van het plan Langevin-Wallon. 
Zijn psychologische werk ging uit van de analyse van de activiteiten van het 
kind, waarvan hij alle dimensies probeerde te begrijpen: motorisch, affectief 
en cognitief. Hij benadrukte dat het kind van nature sociaal is en hamerde 
op het belang van interactie tussen mensen en hun omgeving: het subject 
construeert zijn kennis door te handelen in de wereld en door zijn denken 
te objectiveren, in een onophoudelijke dialoog. Op het pedagogische vlak 
zette Wallon zich af tegen Freinet, van wie hij het spontane naturalisme 
bekritiseerde. Hij legde vooral de nadruk op het nauwgezet ontwerpen van 
leersituaties.

Albert Thierry (1881-1915) 
Franse anarchist en leraar

Thierry was bewonderaar van de socialistische schrijver Charles Péguy. Hij was 
auteur en politiek activist en heeft een belangrijk, maar grotendeels vergeten 
literair oeuvre achtergelaten. Vandaag de dag leest men gelukkig nog L’homme 
en proie aux enfants, het dagboek dat hij bijhield als beginnend leraar. Thierry 
was een idealist en liefhebber van de letteren, die tijdens zijn eerste aanstelling 
geconfronteerd werd met de desinteresse en de weerstand van leerlingen ten 
aanzien van zijn ideeën en voorkeuren. Vanuit deze ervaring ontwikkelde 
hij een gedachtegoed over de rol van de opvoeder en onderwijzer, over het 
dilemma dat zij kunnen ervaren tussen het verlangen om leerlingen te ‘de-
karakteriseren’ en hen in staat te stellen hun vrijheid te kunnen ontwikkelen. 
Al met al geeft Thierry een zeer actuele beschrijving van de spanning die in 
opvoeding en onderwijs besloten liggen. Thierry werd opgeroepen als dienst-
plichtig soldaat en stierf op 26 mei 1915 aan het front bij Artois.

Roger Cousinet (1881-1973) 
Franse onderwijzer en onderwijsinspecteur

Cousinet interesseerde zich voor het Franse denken over onderwijs en op-
voeding (Compayré, Binet, Durkheim) en de Amerikaanse onderwijsfilosofie 
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(Dewey). Als hoogleraar aan de Sorbonne werd hij in 1942 uit zijn ambt 
ontheven wegens ‘ongehoorzaamheid’ en werd na de bevrijding in zijn 
ambt hersteld. Cousinet stelde een methode voor die gekenmerkt wordt 
door vrijheid en groepswerk: de leerlingen zijn er vrij in hun keuze van de 
groepsindeling en elke groep kan in vrijheid bepalen wat er dient te gebeuren. 
De leraar bereidt in deze methode een geheel van documenten en opdrachten 
voor om het werk van de leerlingen te ondersteunen. De leraar volgt vervol-
gens nauwgezet de verschillende groepen in hun ontwikkeling, en ook de 
leerlingen zelf houden hun ontwikkeling bij in een schrift. De leraar waakt 
er tevens over dat de benodigde kennis herkend, genoteerd en geleerd wordt. 
Cousinet was de auteur van een aantal van de meest radicale uitspraken van 
de Éducation nouvelle: ‘De leraar moet stoppen met onderwijzen, zodat de 
leerlingen kunnen beginnen met leren.’

Alexander Sutherland Neill (1883-1973) 
Schotse pedagoog

Neill was een emblematisch figuur binnen de libertaire pedagogiek. Hij 
richtte in 1921 de beroemde Summerhill school op in Engeland, waar hij 
vanwege zijn toentertijd zeer ‘liberale’ opvattingen met betrekking tot seksu-
aliteit onderwerp van fel maatschappelijk debat werd. Neill was een volgeling 
van Rousseau en Reich; hij geloofde in de fundamenteel goede aard en de 
dynamiek van het kind. Hij stichtte een ‘school’ gebaseerd op de vrije wil van 
de leerling, die over zijn eigen leren besliste en alleen ondersteuning van de 
‘leraar’ ontvangt wanneer hij daar zelf om vraagt. Desalniettemin werd Neill 
constant geconfronteerd met het gezagsvraagstuk. Bruno Bettelheim heeft 
over Neill gezegd een zodanig sterke en fascinerende persoonlijkheid bezat 
dat zijn leerlingen tot alles in staat waren om zijn erkenning te krijgen. In 
werkelijkheid heeft Neill niet zozeer een ‘pedagogiek’ geschapen als wel een 
‘leeromgeving’, waarvan het succes sterk samenhing met zijn persoonlijkheid.
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Peter Petersen (1884-1952) 
Duitse filosoof en hoogleraar aan de universiteit van Jena

Petersen heeft zijn hele leven gewerkt aan een ingrijpende hervorming van 
het onderwijssysteem, dat doorgaans Jenaplan wordt genoemd. Bij deze 
benadering wordt het onderwijs gecentreerd rond de ontwikkeling van het 
kind, teneinde het cognitieve, psychomotorische en sociaal-affectieve leren te 
integreren, het kind aan te moedigen zich te interesseren voor zowel motivatie 
als socialisatie en onderlinge communicatiemomenten tussen leerlingen af te 
wisselen met tijd voor zelfstandig werken, met respect voor het ritme en de 
behoeften van iedereen. Daarnaast pleit hij voor een systeem van ‘verticale 
klassen’, waarin wederzijdse hulp op systematische wijze wordt gewaardeerd. 
Petersen is ook bekend als pionier van een invalshoek waarin de volgende 
zaken samenhangend benaderd worden: het reflecteren op principes, het ob-
serveren van de kinderen, het gebruikmaken van pedagogische voorschriften 
en het evalueren van de effecten hiervan. Vanuit deze optiek belichaamt hij 
een vorm van origineel pedagogisch ‘actiegericht onderzoek’.

Helen Parkhurst (1887-1973) 
Amerikaanse pedagoog

Parkhurst werd beïnvloed door John Dewey. Ze reisde door Europa om 
nieuwe scholen te bezoeken en gaf les op een montessorischool. Terug in de 
Verenigde Staten nam zij in de stad Dalton de verantwoordelijkheid op zich 
voor een klas met veertig kinderen van verschillende leeftijden. Zij realiseerde 
daar een systeem van geïndividualiseerd onderwijs op basis van het werken 
met planningen en werkbladen. Haar bijdragen zijn nog altijd actueel; het 
daltonsysteem maakt de leerling verantwoordelijk en beperkt tijdverlies. Het 
stelt de leerkracht in staat om te functioneren als een menselijke ‘hulpbron’ 
en om iedereen te begeleiden. Daarentegen onderschat dit systeem het belang 
van mondelinge communicatie en de interactie tussen leerlingen, en boven-
dien worden de leerlingen die beter bij deze methode passen begunstigd, ten 
koste van de leerlingen die meer op hun gemak zijn binnen een ander type 
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onderwijs. De moeilijkheden omtrent verregaande individualisering dragen 
bij aan het leggen van de basis van een gepersonaliseerde pedagogiek, waar-
bij groepswerk in zicht komt wanneer het nodig is. Later wordt dit verder 
ontwikkeld tot de pédagogie différenciée, een pedagogiek met veel oog voor 
differentiatie.

Anton Makarenko (1888-1939) 
Onderwijzer en schooldirecteur uit de Sovjet-Unie

Makarenko stichtte kindertehuizen voor wezen uit de burgeroorlog die volgde 
op de bolsjewistische revolutie. Het verhaal van de beroemdste van deze 
kolonies, de kolonie in Gorki, staat beschreven in zijn Pedagogische gedichten 
(1935-1936). Geconfronteerd met de moeilijkheden van de adolescenten die 
hij moet ‘heropvoeden’ is Makarenko van opvatting dat men zich op de omge-
ving dient te richten en werk- en leefomstandigheden moet scheppen waarin 
‘een nieuwe mens’ kan ontstaan. ‘Is het kind ziek, maak dan de omgeving beter’, 
zo legt hij uit. Zijn systeem van ‘ontkoppelingen’ vereist een strikte discipline 
en brengt systeem aan in de roulatie van taken. Zo nemen alle kinderen bij 
toerbeurt de rol van de leider op zich en dient iedereen bij te dragen aan het 
werk. Een ‘tribunaal’ stelt kinderen in staat om sancties op te leggen en om 
afwijkend gedrag te corrigeren zonder de persoon in kwestie buiten te sluiten. 
De opvoeder dient evenwel garant te staan voor het gemeenschappelijk belang.

Hélène Lubienska de Lenval (1895-1972) 
Italiaanse vriendin en volgeling van Maria Montessori

Lubienska werkt de pedagogiek van Montessori verder uit, waarbij ze de 
nadruk legt op de spirituele dimensie. Voor haar is aandacht de spil in de 
ontwikkeling van het kind en van ieder mens. Om deze reden moeten vol-
gens haar alle opvoedkundige en onderwijskundige activiteiten rondom dit 
fenomeen worden georganiseerd. Van de ‘lichamelijke opvoeding’ tot aan de 
‘mystieke extase’ en via het belang van concentratie tijdens werk en artistieke 
contemplatie dient de opvoeder in te zetten op de bewustzijnsontwikkeling 
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van het kind en hem toegang te bieden tot ‘het beheersen van de geest’. In meer 
concrete zin staat zij een pedagogiek voor die in essentie gefundeerd is op stilte 
en zelfstandig werken.

Germaine Tortel (1896-1975) 
Franse onderwijzeres en onderwijsinspecteur

Vanaf het begin van haar loopbaan is Tortel geïnteresseerd in de producten die 
leerlingen maken, vooral in hun tekeningen. Hiervoor richt ze een speciaal 
documentatiecentrum op, en ontwikkelt ze een ‘pedagogiek van de initiatie’. 
Hierbij ligt de nadruk op het maken van kunst: door het nauwkeurig verwoor-
den van individuele reflectie en collectieve denkbeelden, door de gevoelsmatige 
benadering en de constructie van concepten, wordt de tekening zo een vector 
van intellectuele en sociale leerprocessen. Zo wordt de leerling in staat gesteld 
om onderdeel te worden van de ‘intelligentie van de wereld’.

Célestin Freinet (1886-1966) 
Franse onderwijzer

Na tijdens de Eerste Wereldoorlog gewond te zijn geraakt, deed Freinet met 
zijn leerlingen veel aan lichamelijke beweging. Hij constateerde dat zij op deze 
wijze veel sneller vooruitgang boekten, wat betreft zowel de kennisverwerving 
als de ontwikkeling van autonomie. Freinet was auteur van een aanzienlijk 
pedagogisch oeuvre en oprichter van de École Moderne, een belangrijke pedago-
gische beweging. Hij geloofde in de ‘natuurlijke methode’, die gebaseerd is op 
de vindingrijkheid van leerlingen ten opzichte van een specifiek vraagstuk. Hij 
pleitte voor experimenteel onderwijs en ontwikkelde specifieke vergadervor-
men tussen leerlingen, leraren en ouders. Zijn voorstellen tonen de intentie om 
het leren van de leerlingen van een doel te voorzien. Dit deed hij door kennis 
aan te bieden via realistische opdrachten, zoals het maken van een schoolkrant. 
Hij begeleidde leerlingen op zeer nauwkeurige wijze bij hun vooruitgang, aan 
de hand van nakijkbladen, lesbrieven, certificaten en dergelijke.
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Jean Piaget (1896-1980) 
Zwitserse onderzoeker

Jean Piaget was niet echt een pedagoog, tenminste niet als onderzoeker. Hij was 
eerder een epistemoloog en psycholoog, en de oprichter van de épistémologie 
génétique, een nieuw vakgebied op het terrein van kennisleer en ontwikkelingspsy-
chologie. Zijn werk was erop gericht onveranderlijke structuren van de menselijke 
intelligente te identificeren, zowel op synchrone als diachrone wijze. Vanuit deze 
invalshoek filterde hij methodologisch alle sociaal-culturele omstandigheden 
weg, evenals de individuele omstandigheden in het proces van opgroeien. De 
pedagogiek is als zodanig geen onderdeel van zijn visie op de ontwikkeling van 
het subject. Door te stellen dat ‘iedereen die leert, construeert’ voorzag Piaget 
pedagogen en didactici van een theorie die hen in staat stelde de plek van het sub-
ject in het leerproces te begrijpen. Temeer daar hij zo’n succes kende, schroomde 
hij niet om zich, naast zijn ‘wetenschappelijke’ onderzoek, in te zetten voor 
onderwijsvernieuwing. Het ‘constructivisme’ van Piaget heeft echter niets van 
doen met het libertarisme of de non-directiviteit van Carl Rogers: het kind in 
staat stellen om zijn eigen kennis te construeren veronderstelt het loslaten van 
de pseudodirectiviteit die gebruikelijk een dominante rol speelt bij de overdracht 
van ‘kennis’. Het doel is om deze te vervangen met een werkelijke directiviteit. 
Zowel in de lessen, die de leerling geestelijk in beweging moeten brengen, als in 
de formalisering van de verworven kennis die nadrukkelijk vereist blijft.

Lev Semyonovitch Vygotsky (1896-1934) 
Psycholoog uit de Sovjet-Unie

Vygotsky werd pas laat in het Frans vertaald en is daarom pas later bekend gewor-
den in Frankrijk. Hij inspireerde talrijke pedagogische reflecties. In tegenstelling 
tot Piaget benadrukte hij dat leren niet geconditioneerd wordt door de interne 
ontwikkeling van het subject, maar juist hieraan kan bijdragen. Hij stelde dat 
intelligentie tot stand komt door het internaliseren van sociale functies en bena-
drukt het belang van een veeleisende houding van de volwassene ten aanzien van 
het kind; door een leerling te vragen bepaalde leertaken uit te voeren die hij nog 
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niet beheerst, brengt men hem met begeleiding en passende ondersteuning tot 
zijn ‘zone van naaste ontwikkeling’. De leraar oefent verder met de leerling, totdat 
deze het ten slotte zelfstandig kan.

Léo Lagrange (1900-1940) 
Franse politiek activist

Lagrange was afgevaardigde van en enige tijd staatssecretaris voor Sport en Vrije 
tijd in de periode van het Volksfront, een alliantie van (centrum)linkse partijen 
in Frankrijk in de jaren dertig. Hij streed vurig voor een beeld van vrije tijd dat 
niet tegenover cultuur en vermaak wordt gesteld. Met dit doel nam hij deel aan 
een pedagogiek project gericht op het construeren van ‘bemiddelingen’ tussen 
‘datgene wat de belangstelling van de leerling heeft’ en ‘datgene wat in het belang 
van de leerling is’. Hij spande zich ook in om sport te bevrijden uit de greep van de 
commerciële belangen. Lagrange maakte een onderscheid tussen ‘sport’, gericht 
op competitie, en ‘lichamelijke en sportieve opvoeding’, die op iedereen is gericht. 
Op dit gebied was hij een werkelijke pionier. Lagrange treedde toe tot het militaire 
opperbevel en werd op 9 juni 1940 gedood door een granaatexplosie tijdens een 
militaire operatie.

Carl Rogers (1902-1987) 
Amerikaanse psychotherapeut

Rogers stelde een therapie voor die gericht is op de persoon en het bevorderen van 
empathie, congruentie, authenticiteit en een onvoorwaardelijke positieve attitude. 
Hij waagde zich aan voorstellen op het terrein van opvoeding en onderwijs, 
op basis van zijn constatering dat alleen het leren dat een persoon zelf verricht 
werkelijk verandering teweegbrengt. Onder deze omstandigheden moeten we 
het ‘onderwijzen opgeven’ en ‘non-directieve’ groepen organiseren waar de leraar 
luistert en zich in dienst stelt van de dynamiek van de leerlingen. Rogers denken 
wordt zeer weinig gebruikt op scholen. Zoals Daniel Hameline heeft aangetoond 
veroorzaakt deze ongerichte pedagogiek als systeem een impasse, hoewel de 
theorie als ‘houding’ interessant kan zijn.
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Jean Zay (1904-1944) 
Franse journalist en politicus

Zay was minister van Onderwijs en Kunst ten tijde van het Volksfront. Hij 
bezat geen pedagogische vorming, maar wel een grote culturele bagage en 
een werkelijk democratisch gedreven ideaal. Hij pakte vraagstukken aan uit 
opvoeding, onderwijs en cultuur, die voor hem nauw met elkaar verbonden 
waren. Hij geloofde ten diepste in de noodzaak om iedere leerling te onder-
steunen in het ontdekken van kennis en de ontwikkeling van zijn of haar 
persoonlijkheid. Zay stelde dat al onze inspanning op het kind gericht dient 
te zijn. Zijn werk werd helaas door de oorlog onderbroken, en hij zou niet 
meer in staat zijn om zijn grote hervormingsplan uit 1937 door te voeren. 
Het is hem echter wel gelukt de leerplichtige leeftijd te verhogen van dertien 
naar veertien jaar, een nieuw beurzensysteem te verwezenlijken, lichamelijke 
en sportieve opvoeding verplicht te stellen en activiteiten voor het jonge 
kind te stimuleren. Ook was hij een drijvende kracht achter de bibliobus, 
de schoolradio, de oprichting van verschillende wetenschappelijke instituten 
zoals CROUS en CNRS, het festival van Cannes enzovoort. Hij werd door 
de Vichy-regering beschuldigd van desertie, gevanggenomen en vermoord op 
20 juni 1944.

Pierre Faure (1904-1988)
Franse Jezuïet

Hij werd geïnspireerd door het werk van de pedagogen uit de onder-
wijsreformbeweging en het personalisme, een filosofische stroming die 
teruggrijpt op het werk van onder meer Berkeley en Leibniz. Faure werkte 
vanaf 1945 de persoonlijke en communautaire pedagogiek uit. Deze 
pedagogiek verbindt een individualisering van het werk met collectieve 
activiteiten. In alle gevallen worden leerlingen uitgenodigd om op een 
autonome wijze te werken en ervaringen op te doen, op basis van een 
gevarieerd aanbod aan bronnen. De leraar staat echter garant voor de 
voortgang van iedere leerling. Hij werkt dan ook met studieplannen en 
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met contracten voorzien van doelstellingen. In deze pedagogiek gaat in 
extreme mate aandacht uit naar de materiële omstandigheden in de klas 
en de nauwkeurigheid waarmee de klas wordt gemanaged.

Robert Gloton (1906-1986) 
Franse onderwijzer en onderwijsinspecteur

Glotin was een leerling van Henri Wallon en streed zijn hele leven voor een 
emancipatoire pedagogiek. Hij was een belangrijke figuur in de kringen van 
het vernieuwend onderwijs en werd later voorzitter van de Groupe Français 
d’Éducation Nouvelle (GFEN). Uit naam van sociale rechtvaardigheid voerde 
hij campagne tegen huiswerk op de basisschool, dat in 1956 verboden werd. 
Gloton streed tevens tegen systematische straffen, de dominantie van het 
dictee, het uit het hoofd leren en andere zaken. Hij was overtuigd van de 
opvoedbaarheid en onderwijsbaarheid van alle leerlingen en legde binnen de 
pedagogiek de nadruk op ‘de plicht om samen dingen uit te vinden’, zodat elk 
leren leidt tot leren denken en scheppen.

Louis Cros (1908-2000) 
Franse hoge functionaris binnen regeringskringen, gespecialiseerd in de 
pedagogiek

Tijdens zijn gehele loopbaan verbond Cros een activistische opvatting van de 
pedagogiek met hoge functies binnen de overheid. Hij was oprichter van het 
huidige Institut français de l’éducation en vervulde tal van belangrijke rollen 
in de politiek en het vernieuwingsgerichte onderwijs. Vanaf de jaren vijftig 
onderzocht hij de ontwikkelingen in het Franse onderwijs, en in 1961 publi-
ceerde hij L’explosion scolaire; de opzienbarende groei van het aantal leerlingen 
in het secundair onderwijs vereiste volgens hem niet alleen een grotere inzet 
van de Franse natie, maar ook een kwalitatieve verandering van de pedagogiek. 
Aan deze verandering wijdde hij zich op veeleisende en vindingrijke wijze.
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Fernand Deligny (1913-1996) 
Franse opvoeder en onderwijzer

Na de bevrijding in 1945 zette Deligny zich in voor leerlingen en adolescenten 
met een sociale achterstand. In zijn werk met deze doelgroep introduceerde hij 
nieuwe werkwijzen, zoals het gebruik van films. Deligny werkte systematisch 
met een projectgebaseerde pedagogiek. Later interesseerde hij zich voor psycho-
therapie en bezocht hij de kliniek van La Borde. Hier werkte hij samen met Jean 
Oury en later Félix Guattari de ‘institutionele psychotherapie’ uit. Hij trok zich 
uiteindelijk terug in de Cévennes, waar hij autistische leerlingen begeleidde. 
Hier zou hij een ‘ascetische pedagogiek’ ontwikkelen, gebaseerd op een bijna 
‘versteende’ aanwezigheid van de volwassenen: stoppen met ‘dingen doen voor 
de ander die hij zelf moet doen’ wordt bij hem een vorm van opvoedkundige 
onthouding, die paradoxalerwijs de enige effectieve opvoeding zou zijn.

Fernand Oury (1920-1996) 
Franse onderwijzer, opgeleid in de traditie van Charles Freinet

Oury werd al vroeg in zijn loopbaan geconfronteerd met ‘moeilijke’ kinderen. 
Hij werkte met de methoden van Freinet (een drukkerij, een raad), maar in 
het licht van de psychoanalyse ontwikkelde hij een specifieke belangstelling 
voor het ‘verlangen’ van het kind. Het gaat er volgens hem om dit verlangen 
te laten ontstaan, het te structureren, te ontwikkelen in de tijd, om het kind 
zo toegang te bieden tot het onderdeel-zijn van een groep. De middelen die 
hij voorstelt, zullen het kind in staat stellen om ‘zichzelf op het spel te zetten’, 
zichzelf uit te dagen en vooruitgang te boeken (denk aan de gekleurde riemen 
bij judo) en om leefregels op te stellen in een collectief waar iedereen een plaats 
heeft (bijvoorbeeld een raad). Oury’s werk is onderdeel van het theoretisch 
kader van de ‘institutionele pedagogiek’.

Paulo Freire (1921-1997) 
Braziliaanse advocaat en politiek activist

Freire werd geraakt door de onderdrukking waar veel van zijn landgenoten 
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slachtoffer van zijn. Hij geloofde in de ontwikkeling van een dubbele beweging 
onder het volk: een proces van bewustwording van de situatie die hen wordt 
aangedaan en tegelijkertijd een mobilisering om het heft in eigen hand te ne-
men. Binnen dit kader werkte hij aan een methode van alfabetisering die meer 
omvat dan enkel leren lezen; deze methode neemt doorleefde ervaringen van 
mensen als vertrekpunt en richt zich van daaruit op het leren van mondelinge 
en schriftelijke uitingsvormen. Het gaat erom via het lezen en schrijven het 
eigen vermogen tot intentionaliteit te ontdekken en zich te kunnen voorstellen 
te leven in een toekomst waarin het eigen handelen ertoe doet.

Lorenzo Milani (1923-1967) 
Spraakmakend Italiaanse priester

Gedurende zijn loopbaan herinnerde Milani zijn superieuren er steeds op-
nieuw aan dat autoriteit geen deugd is. In de jaren zestig werd hij in het 
kleine dorpje Barbiana geplaatst, waar hij ontdekte dat de zonen en dochters 
van landbouwers veelal niet slaagden op de reguliere school en zelfs werden 
buitengesloten. Hij opende daarom een ‘alternatieve school’ binnen zijn 
pastorie, waar men veertien uur per dag en 365 dagen per jaar werkte. Hij 
stelde dat leerlingen geen luiaards zijn, maar vanaf het moment dat ze serieus 
genomen worden en begeleid worden in hun voortgang, in staat zijn zichzelf 
te motiveren voor intellectuele uitdagingen. ‘Barbiana’ werd al snel een school 
met een internationale invloed. Milani’s leerlingen schreven de beroemde 
Lettre à une maîtresse d’école, waarin zij leraren oproepen zich in te zetten om 
alle leerlingen te laten slagen. Deze brief heeft een aanzienlijke impact gehad.

Ivan Illich (1926-2002) 
Priester die brak met de katholieke kerk

Illich was filosoof, universitair medewerker en oprichter van een onder-
zoekscentrum in Cuernavaca in Mexico. Hij is vooral bekend door zijn boek 
Deschooling Society, waarin hij het idee ontwikkelt dat het schoolsysteem zich 
ten onrechte een monopolie op kennisoverdracht heeft toegeëigend en dat dit 
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in wezen contraproductief werkt; schoolse kennis staat te ver af van de wereld 
die haar betekenis geeft, en de school is een selectiemiddel in plaats van een 
plek gericht op het slagen van zo veel mogelijk kinderen. Hij stelt niet voor 
de school op te heffen, maar haar te veranderen in een soepeler systeem, dat 
de vorm zou kunnen krijgen van een netwerk waarin kennis wederzijds wordt 
uitgewisseld.

Marta Mata (1926-2006) 
Catalaanse onderwijzer

In haar jeugd bezocht Mata de Republikeinse Spaanse school, en deze is voor 
haar altijd een belangrijk referentiepunt gebleven. Tijdens het regime van 
Franco zette zij zich in de illegaliteit in voor een emancipatoir onderwijs, 
trouw aan de idealen van de Reformbeweging en sterk geworteld in het soci-
alisme. Mata baseerde zich op het model van de ‘school uit Génève’ (Fèrriere, 
Claparède, Dottrens enzovoort), in specifieke zin door activerende methoden 
te formuleren gericht op een politiek project van verzet tegen het totalitarisme 
en het opbouwen van een solidaire samenleving. Ze schiep zo een belangrijke 
pedagogische beweging, Rosa Sensat, vernoemd naar een Catalaanse onder-
wijzer. Zij bedacht allerlei acties die een grote impact zouden hebben op de 
opleiding van leraren. Zij reisde veel, droeg bij aan de ontwikkeling van het 
kennisnetwerk Ciudades Educadores en was vanaf 2004 voorzitter van de 
Consejo Escolar del Estado.



Noten

1. Noot van de vertaler: waar ‘hij’ staat, kan vaak ook ‘zij’ worden gelezen.

2. Noot van de vertaler: sociologie is in het Frans een verzamelnaam voor wat 

wij in Nederland kennen als de sociale wetenschappen. Bedoeld wordt hier de 

objectiverende blik van wetenschappelijke benaderingen, zoals deze naar voren 

komen uit publicaties van bijvoorbeeld de OESO, of in Nederland het CPB.

3. Noot van de vertaler: hier wordt met name gerefereerd aan een stroming die 

ontstond na publicatie van Le retour de l’acteur. Essai de sociologie van Alain Tou-

raine uit 1984. Deze stroming stelt dat het handelingsvermogen van individuen, 

bijvoorbeeld om af te wijken van statistieken, in veel sociologisch werk wordt 

ontkend, en dit pleit voor een meer menselijke zienswijze.

4. Noot van de vertaler: tegenstellingen spelen een belangrijke rol in het werk 

van Meirieu, bijvoorbeeld in Meirieu, 2006a. De weerstand die wij moeten 

bieden als pedagogen gaat er vooral om dat wij de spanning tussen dualiteiten, 

bijvoorbeeld tussen opvoedbaarheid (A) en vrijheid (B), in stand houden en niet 

opteren voor de weg van de minste weerstand door A te kiezen en B te ontkennen.

5.  Zoals bijvoorbeeld van de generatie ’68, die zou hebben besloten om de 

verheffing van het volk te saboteren.

6.  Noot van de vertaler: ‘fallus’ als in datgene waarnaar het verlangen uitgaat. 

Zie bijvoorbeeld http://www.psychoanalytischwoordenboek.nl/lemmas/fallus/

7.  Noot van de vertaler: Hier moet worden opgemerkt dat ‘burger’ in het 

Frans een andere connotatie heeft dan ‘burger’ in het Nederlands. Een optie was 

geweest om het te vertalen als ‘politiek subject’, echter dat zou te veel de indruk 

kunnen wekken dat burgerschap gekoppeld is aan ‘meedoen in de politiek’ – een 

smalle kijk waar Meirieu zich aan het einde van dit hoofdstuk van distantieert. In 

feite doelt hij op een breder perspectief van zich handhaven in een democratische 
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maatschappij zoals Arendt ‘volwassenheid’ omschrijft in de passage zoals die 

hierop volgt.

8. Noot van de vertaler: ‘Een dispositief is een geheel van condities dat het 

kind in de gelegenheid stelt te gaan leren en groot te worden […]; het is een 

uitgewerkte onderwijssituatie die de ander uitdaagt met een nieuwe activiteit 

te beginnen; aanknopingspunten te vinden om iets te gaan ondernemen […], 

bronnen te gebruiken bij het werk dat hij wil gaan doen, een hulp om zich te 

bevrijden van wat hem bij het werk tegenhoudt, allereerst in hemzelf, beelden 

die hem ‘vastzetten’, het vaak kinderlijke gevoel dat anderen hem in de gaten 

houden’, Meirieu (2002), La pédagogie et les droits de l’enfant: Histoire d’un 

malentendu ? Genève: Tricorne, p. 35. Vertaling door Wouter Pols, in: Pols, W. 

(2016). In de wereld komen. Een studie naar de pedagogische betekenissen van 

opvoeding, onderwijs en het leraarschap. Leuven: Garant, p. 86.

9.  Clinamen is een technische term voor de ‘spontane, onzichtbare afwijking 

van de atomen’ en wordt zo onder meer aangeduid door Lucretius in zijn leer-

dicht De Rerum Natura.
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