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12 jul Onzekerheid - onderwijzen (11) 
 
Inleiding 
Competentiegericht onderwijs zou een reactie kunnen 
zijn op de onzekerheid die speelt bij persoonlijke (zie: 
11 okt) en maatschappelijke ontwikkeling (zie: 11 nov) en 
beroepsvorming (zie: 11 dec). Theorie (zekerheid) en 
praktijk (onzekerheid) kunnen worden verbonden met 
een concept van Kant (zie: 12 mei). Dit concept ver-
klaart de aard van de ondernemende houding (zie: 12 
jun). Hoe is dit te onderwijzen?  
 
Het concept van Kant 
Vertaald naar het beroep betekent het concept van 
Kant1 dat oordeelsvermogen tot stand komt door de 
combinatie van expertise en praktijkrepertoire.  
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Figuur 1: Onderwijskundige aspecten van competentie. 
 
Oordelen is beslissen in een concrete situatie na het 
afwegen van de valide argumentaties (expertise) tegen 
de realistische belangen (praktijkrepertoire). 
Hoe pak je dit aan? Het sleutelwoord is opmerkzaam-
heid. Om dat aannemelijk te maken volgt eerst een 
uitstapje naar de High Reliability Organization (HRO). 
 
De HRO 
Organisaties waar niets mis mag gaan worden wel HRO’s 
genoemd1. Denk aan vliegdekschepen, cockpits en opera-
tiekamers. Het zijn plaatsen waar alle informatie van 
belang kan zijn om tijdig bij te sturen. 
Dit betekent nogal wat; vooral op vliegdekschepen 
omdat daar een paar duizend mensen samenwerken. Alle 
informatie moet gezien worden, Zij moet doorgegeven 
worden. En zij moet serieus genomen worden.  
Niemand mag informatie voor zich houden, omdat het 
mogelijk de eigen reputatie schaadt. Oordelen naar 
personen toe moet uitgesteld worden. En de ontvangers 
moeten de informatie die zij krijgen, ongeacht wie, 
serieus nemen.  
Weick vat de houding die hiervoor nodig is samen als 
opmerkzaamheid. Deze opmerkzaamheid heeft voor-
waarden die ook gesteld kunnen worden aan de school 
als een veilige omgeving. 
 
Een aanpak uit de wetenschap 
Wetenschappelijke artikelen beginnen met een pro-
bleemstelling waarin een onzekerheid is uitgewerkt en 
tentatief is opgelost met een hypothese. In het artikel 
wordt bewezen dat de hypothese klopt. In de discussie 
wordt een volgende onzekerheid aangekondigd. 

 
In deze methode zit een aanpak voor onderwijzen en 
toetsen van onzekerheid in het onderwijs. Namelijk een 
situatie grondig analyseren, een beslissing (hypothese) 
vaststellen, de beslissing toetsen en de zwakke kanten 
ervan benoemen. We werken de 1e stap uit. 
 
Onderwijzen van opmerkzaamheid 
Een leraar die van zijn leerlingen opmerkzaamheid 
vraagt, zal bij verwerven van vakkennis geen genoegen 
nemen met vage verwijzingen naar de stof. Hij vraagt: 
1. Wat staat er in de tekst? 
2. Wat staat er precies? 
3. Wat betekent dat? 
Hij vraagt een leerling in detail naar belevenissen in de 
praktijk om zijn ervaringsleren te mobiliseren: 
1. Wat zag je, wat nam je waar? 
2. Wat dacht je, wat overdacht je? 
3. Wat besloot je, was dat overwagen? 
4. Wat deed je, was dat wat je had besloten? Etc. 
 
Expertise en praktijkrepertoire zijn nodig om precies 
te kijken. Wat je niet weet, zie je meestal niet. Wat je 
niet herkent, hoor je meestal niet.  
Er is onbevangenheid nodig op precies te denken. Door 
vooringenomenheid wordt informatie verwijderd, voor-
dat het oordelen begint.Elke vooringenomenheid leidt 
tot voor-oordeel. Uitstel van oordeel is kunde. 
 
Een leraar, een school, dient een klimaat te scheppen 
waarin opmerkzaamheid regel wordt. Dat vraagt een 
actieve en open houding van leraren. Het is absoluut 
ontoereikend om te zeggen: “Ik ben tolerant, mij krij-
gen ze niet boos, ik laat alles op mij afkomen en dan zie 
ik wel.” Leerlingen kopieren voorbeeldgedrag en dit is 
geen vooorbeeldgedrag voor opmerkzaamheid. 
 
Opmerkzaamheid is de voorwaarde voor het ontwikkelen 
van situatiebewustzijn. Leerlingen hebben situatiebe-
wustzijn in dubbel opzicht nodig: 
1. als beroepskwalificatie en 
2. als middel om te leren van de praktijk. 
Het is dus belangrijk dat leerlinge leren om zelf veilige 
omgevingen te maken, of als dat moeilijk is, alternatie-
ven te zoeken om in allerhande situaties opmerkzaam te 
zijn en dus situatiebewust te worden / zijn / blijven. 
 
Conclusie 
Een leraar en een school die geen genoegen nemen met 
snelle antwoorden, met conclusies (op basis van experti-
se), met keuzen (op basis van praktijkrepertoire), maar 
ook oordelen vragen, … die scholen zullen hun leerlingen 
laten ervaren wat het belang van opmerkzaamheid is. 
Aanleren van opmerkzaamheid vraagt echter veel disci-
pline, van leraar en leerling.  
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