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12 mei Onzekerheid – dualistisch concept (9) 
 
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). 
Op scholen staat onzekerheid niet op de agenda, maar 
indirect speelt het wel: praktische wijsheid (zie: 12 
jan), Gestallt en Schema’s (zie: 12 feb) en Studiehuis 
(zie: 12 feb). Het verbinden van theorie (zekerheid) en 
praktijk (onzekerheid) is problematisch (zie: 12 apr). 
Hierbij een voorstel voor een werkend concept. 
 
Een citaat1 … 
“Zoals zelfs verdedigers [van reflectie] toegeven, leidt 
reflectie in het onderwijs aan een gebrek van conceptu-
ele helderheid. In zijn essay geeft Henk Procee een 
filosofische analyse van de centrale concepten op dit 
gebied. In de gangbare literatuur worden deze concep-
ten gewoonlijk ontleend aan de pragmatische school van 
John Dewey en aan de kritische sociale theorie verbon-
den met Jürgen Habermas. In contrast hiermee bear-
gumenteert Procee dat de filosofie van Kant ideeën 
bevat die in het onderwijs leiden tot een beter begrip 
van reflectie vooral door het onderscheid tussen be-
grijpen-“Verstand” en oordeel-“Urteilskraft”. Een on-
derscheid dat ruimte geeft aan de speciale aard van 
reflectie-als-oordeel in tegenstelling met formeel leren 
(dat in Kant’s opvatting een deel is van begrijpen).” 
 
De vertaling van het concept 
In zijn drie kritieken2, schreef Kant dat oordeelsver-
mogen tot stand komt door het verbinden van reine 
Vernunft en praktische Vernunft.  
Vertaald naar het beroep betekent dit volgens ons dat 
oordeelsvermogen tot stand komt door de combinatie 
van expertise en praktijkrepertoire3.  
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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 zijn aspecten van de community 
of practice4; ofwel de praktijk, dat is te zien als een 
operationalisering van het houdingsaspect. 
 
Oordelen is beslissen in een concrete situatie na het 
afwegen van de valide argumentaties (expertise) tegen 
de realistische belangen (praktijkrepertoire). 
 
Verbinden van tegenstellingen 
Met de definitie hierboven kunnen aspecten van het 
verknipte cgo (zie: 12 apr) aan elkaar worden gelegd.  
Anders dan bij pragmatisme en het historisch socialis-
me is er bij Kant geen 1:1 relatie tussen reine en prakti-
sche Vernunft, tussen wat we kunnen (be)denken en wat 
we ervaren. Kant zou het eens zijn met Sfard5 die leren 
en werken naast elkaar zet: expertise wordt verworven 
door acquisitie en praktijkrepertoire door participatie. 
Met een groot verschil: Kant verbindt, waar Sfard zegt 
dat die verbinding er niet is.  
Billet6 ziet een andere tweedeling, die van de agencies 
van een werker (zijn repertoire) en de affordances van 
de werkplek (de kansen in een context). Als iemand daar 
orde in wil brengen, moet hij zich bewust worden van 
zichzelf en van de situatie. Kant zou daarbij de exper-
tise en het praktijkrepertoire willen ontwikkelen om zo 
uit te komen bij het vormen van oordeelsvermogen. 
Siegers geeft zicht op de didactiek om tot situatiebe-
wustzijn te komen door supervisie. Supervisie is in 
wezen een combinatie van peer feedback en expert 
feedback, zoals Gielen beschrijft (zie: 12 apr). 
Het concept van Kant kan alle stukjes verbinden die in 
de gangbare benaderingen van cgo freischwebend zijn: 
verbinden van praktijk en theorie tot en met het toet-
sen van alle aspecten van competentie. Met deze visie is 
ook in te zien waarom allerhande projecten in de prak-
tijk eenzijdig zijn en uiteindelijk niet kunnen voldoen. 
 
Conclusie 
De essentie van vormen van oordeelsvermogen als sluit-
stuk van competentie is dat leerlingen / studenten / 
beroepsbeoefenaren hun beslissingen onderbouwen. 
Doen ze dat alleen maar met vakkennis dan is het aca-
demisch, alleen met vakvaardigheid is het ambachtelijk, 
alleen met teamroutine is het lokaal en alleen met red-
zaamheid is het solistisch. Deze aspecten moeten er, 
afhankelijk van wat een concrete situatie vraagt, alle-
maal in proportie in (kunnen) zitten.  
 
Zo eenvoudig is dualisme, en zo moeilijk ook. 
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