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12 jun Onzekerheid - ondernemen (10) 
 
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). 
Het verbinden van theorie (zekerheid) en praktijk 
(onzekerheid) is problematisch (zie: 12 apr). Kant biedt 
een verbindend concept (zie; 12 mei). Hoe past dat 
concept bij een ondernemende houding (zie: 09 nov)?  
 
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. 
 
Expertise wordt opgebouwd met vakkennis en vakvaar-
digheid; dat zou ook theorie genoemd kunnen worden. 
En praktijkrepertoire wordt opgebouwd met teamrouti-
ne en redzaamheid; dit gaat over (de houding om te 
functioneren in) de praktijk.  
Oordelen is beslissen in een concrete situatie na het 
afwegen van de valide argumentaties (expertise) tegen 
de realistische belangen (praktijkrepertoire). 
 
De relatie met een ondernemernemende houding 
Een ondernemende houding heeft te maken met het 
maken van een afgewogen oordeel en dit consequent 
uitvoeren (zie: 09 nov, zie figuur 2).  
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Figuur 2: Fasen in de ondernemende houding 
 
Beslissen door gokken, overdenken (concluderen op 
basis van expertise) of kiezen (het gevoel volgen op 
basis van praktijkrepertoire / ervaring met uitvoeren) 
zijn niet het oordelen dat voor een ondernemende 
houding gewenst is. 
Hoe zijn niveaus van de competentie ondernemen te 
onderscheiden? We hebben bij het model drie hulpvra-
gen om door te vragen over de ondernemende houding: 

 
1. Gaat het over beslissen? 

Zo nee, dan is er geen sprake van een complete 
handelingsstructuur en dus ook niet van een com-
petentie (ondernemen).  

2. Is bij het kiezen sprake van meta reflectie? 
Reflectie op proces, resultaat en effect zijn niet 
kenmerkend voor ondernemerschap. Reflectie op 
de opgave2 is dat wel: “Welke doelen worden met 
welke middelen nagestreefd?”  

3. Wordt bij de reflectie een op oordelen gerichte 
handelingsstructuur3 doorlopen? 
= Interpreteren: wat is de situatie? 
= Waarderen: welke waarden doen er toe? 
= Normeren: wat is de norm bij elke waarde? 
= Integreren: afwegen van passend besluit? 

 
Bij het beantwoorden van de drie vragen bij punt 3 
voegt het concept van Kant een dualisme toe: 
a) De geldigheid van argumentaties  

dit is een resultaat van het overdenken 
door het trekken van goede conclusies 

b) De realiteitszin van belangen 
dit is een resultaat van uitvoeren en waarnemen 
door het zien en horen van werk en klant.  

 
De structuur van vragen kan gebruikt worden bij het 
doorvragen tijdens een reflectie op een belevenis van 
een leerling in de praktijk. Zij is daarnaast gebruikt in 
enkele cursussen met groepen ondernemers. Dit is een 
toepassing in een leerproces. 
De aanpak kan bij een toets worden gebruikt, maar 
daarmee is thans nog geen ervaring. Het meeste ‘onder-
nemersonderwijs’ bestaat uit doceren en overhoren van 
vakkennis over ondernemen. 
De structuur is gebruikt om projecten over onderne-
merschap te classificeren. De meeste projecten gaan 
over kennismaken met de praktijk, soms over uitvoeren 
en waarnemen in de praktijk en bijna nooit over syste-
matisch oordelen over een meta cognitieve vraag. 
 
Conclusie 
De twee modellen laten zien dat theorie en praktijk 
geen tegenstellingen zijn maar: 
i. complementen bij oordeelvorming  

in het model aspecten van competentie zijn exper-
tise en praktijkrepertoire nodig voor een oordeel 

ii. complementen van handelen 
in het model fasen van een ondernemende houding  
is er een afwisseling van theorie en praktijk om 
een activiteit adequaat uit te voeren ook als de 
werksituatie verandert. 

Het concept van Kant geeft een verdieping aan het 
doorvragen over een ondernemende houding. 
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