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11 nov Onzekerheid en MO (3) 
 
Inleiding 
Competentiegericht onderwijs zou een reactie kunnen 
zijn op de onzekerheid die in de samenleving wordt 
gevoeld (zie: 11 sep). In welke opzicht is persoonlijke 
ontwikkeling , maatschappelijke ontwikkeling (MO) en 
beroepsvorming onzeker?. 
De vraag wordt hieronder geanalyseerd voor MO. 
 
Tijd van onbehagen … 
Ad Verbrugge1 kijkt naar “zinloos geweld - misdaad en 
straf in een tijd van cultuurverlies”, “de botsing van 
culturen”, “einde van de geschiedenis”, “institutionalise-
ring van de EU”, “de Verlichting, religie en de toekomst 
van het Westen”, en andere. Hij concludeert dat de 
cultuur op drift is. 
“De huidige koerswijziging, die in de westerse politiek 
valt te bespeuren, wordt momenteel vooral in reactie op 
de islam ingezet. Een echte koerswijziging kan alleen 
worden ingezet door het huiveringwekkende inzicht dat 
de ondermijnende en desintegrerende machten in onze 
samenleving niet slechts van buiten, maar vooral ook van 
binnen komen” (p. 284). 
 
Risicosamenleving … 
Ulrich Beck2 schrijft dat “… de moderne samenleving 
door de jaren heen een verfijnd stelsel van instituties 
en regelingen opgebouwd heeft voor de verdeling van 
welvaart en groei, maar dat zij dramatisch tekort 
schiet waar het gaat om de onbedoelde gevolgen en 
risico’s die de industriële maatschappij voortdurend 
produceert, maar tot nu toe te weinig zag.” 
Beck gebruikt als voorbeeld de kernramp in Tsjernobyl 
en het gevaar dat onzichtbaar op je af komt. Hij analy-
seert ook chemisch, ecologische en genetische risico’s.  
“Uitgestrekt over alle landen van de wereld ontpopt het 
Westers model zich als een suïcidaal project” (p. 106). 
Beck vraagt een zelfbeperking als zelfbevrijding, om uit 
de malaise te komen. De principes zijn: “… goedkoper is 
mooier (mooier is goedkoper), langzamer is democrati-
scher, meer eigen verantwoordelijkheid geeft meer 
voldoening” (p. 110). 
De individuele keuzen, die bij voldoende draagvlak 
politiek vertaald kunnen worden, zijn bepalend. 
 
Strijd om grondstoffen … 
Samuel Huntington3 beschrijft voor deze eeuw een 
scenario waarin zeven of negen mondiale machtsblokken 
hun claims op schaarse grondstoffen uitvechten.  
Bij de oplossing van dit vraagstuk is de vraag of staten 
multicultureel worden of de wereld universeel wordt. 
Of geen van beiden? Worden de belangen ideologisch 
uitgevochten? 

 
Hoe dan ook … 
De drie auteurs leggen het accent op morele, technolo-
gische en economische aspecten van maatschappelijke 
ontwikkeling. 
De drie zijn toonaangevend, maar niet dekkend. Er is 
geen bewijs dat hun visies realiteit worden of juist niet. 
De maatschappelijke ontwikkeling is met andere woor-
den onzeker. 
Tijdens de wederopbouw na W.O. II werd aan beide 
kanten van het IJzeren Gordijn gewerkt aan een wel-
vaartstaat. Aan beide kanten bleek een verzorging van 
wieg tot graf niet mogelijk en niet gewenst. Een samen-
leving zonder uitdaging wordt decadent. 
Sinds de eeuwwisseling blijkt niet alleen de verzor-
gingsstaat een utopie, maar ook het waardevast pensi-
oen en de betrouwbare bank. De ethiek van de elite laat 
soms te wensen over, ook het kerkelijk gezag over de 
zedelijkheid gaat voor de bijl. 
 
Conclusies 
Veel mensen geloven nog steeds in de huidige welvaart 
als vanzelfsprekend. De schuldencrisis anno 2012 lijkt 
daar nog niet veel aan veranderd te hebben.  
De schuldencrisis is ingegeven door gebrek aan ver-
trouwen. Maar gebrek aan vertrouwen waarin? Worden 
schulden niet meer terugbetaald? Is investeren vanwe-
ge grenzen aan de groei niet meer lonend? Of is de 
lastenverdeling over de generaties (hoge pensioenen en 
hoge jeugdwerkloosheid als in Spanje) de oorzaak van 
wantrouwen4? Hoezo een debat over rechten, voorrech-
ten, of gestolen goed? Het is niet zo duidelijk. 
Hoe dan ook, MO is onzeker en iedereen zal als burger 
voor meer voor zichzelf en voor medeburgers moeten 
opkomen dan lange tijd gedacht. 
 
Onzekerheid 
Het wordt belangrijk om als burger met (verandering 
van) inhouden, gedrag en principes om te leren gaan. 
Beck schrijft: “True certainties do not decent from 
above, as from some kind of tree of knowledge, but are 
produced, achieved and practised from below5. 
De maatschappelijke vorming vraagt van de burger:  
• met onzekerheid om te kunnen gaan; 
• bij te dragen aan de stabiliteit en ontwikkeling van 

gemeenschappen; soms vraagt dat nieuwe inhouden, 
soms nieuw gedrag en soms nieuwe principes. 
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