
Jos Geerligs 
+31 623479681 
www.raccent.nl 

 
12 jan Onzekerheid en oordeel (Biesta) (5) 
 
Inleiding 
Competentiegericht onderwijs zou een reactie kunnen 
zijn op de onzekerheid die in de samenleving wordt 
gevoeld (zie: 11 sep). Onzekerheid speelt bij persoonlij-
ke ontwikkeling (zie: 11 okt), maatschappelijke ontwik-
keling (zie: 11 nov) en beroepsvorming (zie: 11 dec). 
We analyseren nu de opties om met onzekerheid om te 
gaan. Als eerste de praktische wijsheid. 
 
Wat in elk geval niet … 
In de praktijk gaan mensen heel verschillend om met 
onzekerheid. Hieronder staan enkele valkuilen: 
• Onzekerheid niet zien. Om onzekerheden te zien is 

kennis vereist, omdat wat we zien meestal een 
vorm is van herkennen (of transfer). Iemand die 
geen grassen kent, vindt elke wei even groen. Die 
zal ook niets willen doen om betere grassen in zijn 
wei te krijgen en zo het risico van slecht voer voor 
zijn vee te beperken. 

• Onzekerheid ontkennen. Iemand kan iets wel zien, 
maar het feit ontkennen. Denk aan iemand die het 
overlijden van een geliefde ontkent. Of een mana-
ger die geen kritiek duldt op zijn bedrijf.  

• Onzekerheid negeren. Kleine kinderen denken dat 
ze niet te zien zijn als ze de handen voor hun ogen 
houden. Bij volwassenen noemen we dit “de kop in 
het zand steken”: hopen en denken dat het pro-
bleem er niet is als je er geen aandacht aan be-
steed. 

• Onzekerheid bagatelliseren. Iemand kan zeggen 
dat er altijd onzekerheid is, dat je daar niet wak-
ker van moet liggen en dat het vroeg genoeg is om 
te reageren als het moet. We zien wel als er echt 
hoog water is! We vinden altijd wel een oplossing. 

• Onzekerheid beheersen. Iemand kan denken dat 
hij alle risico’s kan zien aankomen en voorzorgen 
kan treffen. Denk daarbij aan afkopen door verze-
keren of aan beheersen door gedetailleerde proto-
collen. De ARBO-wetgeving is een mooi voorbeeld 
van onuitvoerbare detaillering. Ook in de politiek is 
de neiging groot om voor calamiteiten achteraf een 
regeling te maken (en de flexibiliteit uit de samen-
leving weg te regelen). 

Wat kunnen we doen als we zien dat iets structureel 
onzeker is, als we die onzekerheid helder benoemen en 
aan willen pakken, als we accepteren dat die onzeker-
heid kan escaleren en als we de werkprocessen prak-
tisch en haalbaar willen organiseren?  
Het is voor (beroeps)onderwijs overigens al een hele 
opgave om de vijf valkuilen hierboven op het netvlies te 
krijgen. Maar voor competentie willen we meer: ade-
quaat blijven handelen als de situatie verandert! 

 
Praktische wijsheid 
We gaan te rade bij Biesta1 Hij is kritisch over het 
gebruik van het woord learning/leren als alternatief 
voor educating/onderwijzen. Zijn zorg is dat in combi-
natie met een smalle opvatting van competentie (“wat je 
moet doen”), de vorming van leerlingen, studenten en 
volwassenen wordt uitgekleed en planmatig wordt be-
perkt tot [instrumentele] doelen en inhouden met focus 
op het individu. De leraar voert het programma uit. 
Hij pleit voor onderwijs met leraren die het vermogen 
bezitten om oordelen te vellen over wat onderwijspeda-
gogisch gezien wenselijk is, zowel ten aanzien van het 
proces als van de uitkomst. 
Bij een nadere uitwerking noemt Biesta drie doeldomei-
nen: kwalificatie (voor een beroep), socialisatie (deel 
worden van de cultuur) en subjectivering (persoonsvor-
ming). Ik vind de laatste dubbel op, omdat de eerste 
twee vormen van persoonsvorming zijn. Mok2 onder-
scheidde al veel vroeger dan Biesta vier functies van 
beroepsonderwijs: kwalificatie, socialisatie, selectie 
(voor een niveau) en allocatie (toewijzing naar een 
werkkring).  
Twee, drie of vier functies zijn voor het vervolg niet zo 
van belang. Biesta bestrijdt de gedachte dat beroeps-
onderwijs zich zou mogen beperken tot kwalificatie. Hij 
wil bij de vorming een balans tussen de door hem ge-
noemde domeinen. Een leraar moet over de balans tus-
sen de domeinen/functies kunnen oordelen. 
 
Wat voor soort oordelen zijn dit, vraagt hij zich vervol-
gens af? “Gaat het in het onderwijs om het toepassen 
van wetenschappelijke inzichten, of gaat het om het 
creëren van steeds nieuwe oordelen voor steeds nieuwe 
en unieke situaties?”  
Op grond van het denken van Aristoteles besluit Biesta 
dat het om twee soorten oordelen gaat: 
• Oordelen over wat gemaakt moet worden en wat 

past en werkt. Het technisch-methodisch oordeel. 
• Oordelen over wat gedaan moet worden en wat 

wenselijk is. De praktische wijsheid. 
Het oordelen over wat gedaan moet worden en wat 
wenselijk is, berust niet vaardigheden. Het heeft met 
kwaliteit en het borgen van waarden te maken. 
 
Conclusies 
Omdat onderwijssituaties veranderlijk zijn, is het 
volgens Biesta gewenst dat een leraar bewust twee 
afwegingen maakt : 1) over wat gedaan moet worden 
voor de leerling en 2) over wat gemaakt wordt door de 
leerling.  
Geldt dat ook niet voor de competentie van de leerling?  
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