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11 sep Competentie vanwege onzekerheid (1) 
 
Inleiding 
Het lijkt erop dat veel Nederlanders zich steeds duide-
lijker bewust zijn van de onzekerheid die bij het leven 
hoort. Competentie moet volgens ons betekenen dat 
iemand met die onzekerheden kan omgaan. 
Zou het onderwijs met het initiatief voor competentie-
gericht onderwijs (cgo) voorop gelopen hebben in de 
maatschappelijke ontwikkeling? En liet dat zelfde on-
derwijs de invoering van cgo in de soep lopen omdat het 
de betekenis van competentie niet zo goed door had? 
Hierna gaan we de houdbaarheid na van de stelling dat 
competentie er is vanwege de onzekerheid. 
 
Vakkennis en vakvaardigheid 
Sinds WO II tot 1990 werd de inhoud van het beroeps-
onderwijs omschreven met vakkennis en vakvaardigheid. 
Vakkennis was wat je moest weten. Vakvaardigheid was 
wat je moest kunnen. De eis was reproductie: opzeggen 
of voordoen. Er waren lessentabellen met 
• vakken de om de onderwerpen te duiden en 
• uren op de tabel om de omvang aan te geven. 
Pas later kwamen daar examenprogramma’s bij die de 
gevraagde kwaliteit nader omschreven. 
Rond 1990 werd deze aanpak niet langer toereikend 
gevonden en na wat zoeken kwam de focus op eindter-
men en daarna op competenties.  
 
Wat is competentie meer dan Vk & Vv? 
Een lawine van HRM-definities van competentie kwam 
over het onderwijs. Die HRM-definities zijn gemaakt 
voor selectieprocessen voor een functie. Bij selectie 
geven persoonlijke kenmerken meestal de doorslag en 
die persoonlijke kenmerken zijn voor een belangrijk 
deel niet te leren. Die HRM-definities zorgen in het 
onderwijs nog steeds voor verwarring. 
Een definitie van competentie die meer op onderwijs 
gericht is, zegt competentie betekent adequaat hande-
len.  
Maar … vakkennis en vakvaardigheid zijn toch ook op 
adequaat handelen  gericht? Met deze definitie schie-
ten we niet zoveel op, lijkt wel. Het venijn zit in ade-
quaat … er wordt mee bedoeld handelen in beroepssitu-
aties (denk aan de kernproblemen van beroepshandelen 
van Jeroen Onstenk, 1997). Meer nog wordt bedoeld … 
handelen in veranderlijke beroepssituaties of in onvoor-
spelbaar veranderlijke beroepssituaties.  
 
Met de verwijzing naar veranderlijke en onvoorspelbare 
beroepsituaties komen we in de buurt van een belang-
rijk verschil met vakkennis en vakvaardigheid. Want de 
kenmerken van vakkennis en vakvaardigheid is immers 
dat ze in heel Nederland en daarbuiten hetzelfde zijn. 
Ze zijn generiek en niet specifiek, herhaalbaar en niet 
uniek, reductionistisch en niet holistisch. De vorm die 
vakkennis en vakvaardigheid kregen tussen 1950 en 
1970 staat dichter bij de academische werkelijkheid 
dan bij de werkelijkheid van de werkvloer. 

Eigenlijk was dat ook de bedoeling. In 1950 was de 
klacht over het beroepsonderwijs dat de diepgang 
onvoldoende was en dat de theoretische basis ontbrak. 
In 1970 was de theoretische vorming zover op stoom 
dat de klacht werd dat het beroepsonderwijs te ver van 
de praktijk af stond. In 1980 volgde een initiatief met 
stages, maar dat mocht niet baten. Vanaf 1990 zijn de 
beschrijvingen van de leerdoelen veranderd. 
 
Wij beweren dat het eigenlijke doel van de initiatieven 
sinds 1980 was de onzekerheid en de onvoorspelbaar-
heid van het beroep  een plaats te geven in het onder-
wijs. Maar zo werd het niet genoemd, zo werd het niet 
begrepen en zo werd het ook niet gedaan. 
Als de wereld zeker was, stabiel en voorspelbaar, dan 
zouden vakkennis en vakvaardigheid volstaan. Maar 
vakkennis en vakvaardigheid volstonden niet. De klach-
ten werden in eenvoudige taal geformuleerd. “Je kunt 
die gediplomeerden niets toevertrouwen.” Waarom 
vertrouwen, is gehoorzaamheid niet voldoende? “Ze 
staan ver van de werkelijkheid af!” Verschilt de werke-
lijkheid dan van de theorie? “Ze kunnen geen hamer 
vasthouden!” Dit is natuurlijk een overdrijving, maar van 
wat? “Het onderwijs is te theoretisch!” Geeft theorie 
dan niet de gewenste diepgang? “Je kunt ze niet voor 
een boodschap sturen!” Kan niet duidelijk gemaakt 
worden waarvoor ze op pad gestuurd worden? “Leer-
lingen moeten redzaam zijn” Waarom redzaam, volstaat 
een duidelijke opdracht niet?  
De analyse van het probleem bleef echter oppervlakkig. 
Met spoed werden eindtermen en later competenties 
beschreven op basis van beroepsprofielen waarvan 
kritiekloos werd geloofd dat die precies konden be-
schrijven wat een beroep was. Zo werd een nieuwe 
zekerheid voor het beroepsonderwijs ontworpen.  
Dit kon de oplossing niet zijn.  
 
Conclusie 
Het geloof in de maakbaarheid en planbaarheid dat 
sinds WOII tot 1980 de samenleving beheerste, heeft 
het (beroeps)onderwijs diep geraakt. Er ontstond een 
cultuur waarin alleen het generieke, het academische, 
de eenduidige vakkennis en vakvaardigheid nog telde. 
Dit theoretisch denken zit er zo diep in dat de kritiek 
erop in 2011 nog niet wordt verstaan.  
Er bestaat echter ook onzekerheid. Onzekerheid is 
niet vaag maar heel concreet; mensen uit de praktijk 
herkennen het onmiddellijk, zoals zij ook onmiddellijk 
een theoreticus herkennen. 
Competentie in cgo is nu nog niet zoveel meer dan vak-
kennis en vakvaardigheid. Er moet dus nog een hoop 
onzekerheid in. Het omgaan met onzekerheid en onvoor-
spelbaarheid is belangrijk in de vorming. Dat wil niet 
zeggen dat de generieke vakkennis en vakvaardigheid, 
wij noemen dat expertise, niet nodig zijn. Echter, het is 
slechts de helft van het verhaal. 
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