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12 mrt Onzekerheid en oordeel (SLO) (7) 
 
Inleiding 
Competentiegericht onderwijs zou een reactie kunnen 
zijn op de onzekerheid die in de samenleving wordt 
gevoeld (zie: 11 sep). Onzekerheid speelt bij persoonlij-
ke ontwikkeling (zie: 11 okt), maatschappelijke ontwik-
keling (zie: 11 nov) en beroepsvorming (zie: 11 dec). 
We analyseren de opties om met onzekerheid om te 
gaan. We keken al naar de praktische wijsheid (zie: 12 
jan) en Gestallt en Schema’s (zie: 12 feb). Nu een oefe-
ning in oordeelsvorming. 
 
Uit het Studiehuis … 
De SLO ontwierp een leerlingenboek voor het Studie-
huis met een focus op zelfstandig werken en oordeels-
vermogen. Over drie biotechnologische casussen worden 
in het boek de feiten en meningen vermeld. De leer-
lingen wordt geleerd om een proces te doorlopen om in 
zeven fasen tot een oordeel te komen: 
1. Leerlingen bepalen een eigen uitgangspunt door – 

over in dit geval biotechnologie - met vier vragen 
de eigen opvattingen op te schrijven. 

2. Leerlingen verzamelen algemene kennis over de 
biotechnologie: uit boeken, van de leraar, etc. 

3. Leerlingen beschrijven het proces van menings-
vorming: dit wordt begeleidt met een set vragen 
die leerlingen moeten beantwoorden. 

4. Leerlingen bestuderen een van de drie casussen 
met behulp van begeleidende vragen en geven 
daarover in standaard formulieren eigen meningen. 

5. De leerlingen kunnen in groepswerk hun eigen 
meningen aanscherpen over de eigen casus door 
gesprekken over de ingevulde standaard formulie-
ren.  

6. De leerlingen bereiden zich verder voor op hun 
finale oordeelsvorming door kennis te nemen van 
alle drie casussen. 

7. In de laatste fase beantwoordt elke leerling nog-
maals de vragen over het thema biotechnologie. Er 
vindt reflectie plaats over het verschil tussen de 
beantwoording in fase 1 en 7. 

 
Vormen van beslissen 
We staan bij wijze van intermezzo even stil bij ver-
schillende vormen van beslissen. Dit is nodig omdat in 
de dagelijkse praktijk het onderscheid meestal niet 
gemaakt wordt: als er maar een beslissing is. Voor het 
procesbewustzijn – bijvoorbeeld van de mondige burger 
- is echter van wezenlijk belang die verschillen te her-
kennen. Hieronder staan vier vormen van beslissen.

 
• Beslissen door Gokken  

Soms is beslissen door de dobbelsteen te werpen, 
een strootje te trekken of ‘ie-wie-waai-weg’ af te 
tellen een goede manier om tot een beslissing te 
komen. Bijvoorbeeld sport. 

• Beslissen door Concluderen  
Soms is een sluitende redenering een goede basis 
voor een besluit. Een voorwaarde is dat de betrok-
kenen achter de redenering staan. Iets is goed als 
het werkt of betaalbaar is, bijvoorbeeld. Soms!? 

• Beslissen door Kiezen  
Soms is beslissen gebaseerd op een keuze. Mijn 
vrouw wilde beslist geen bruine wandelschoenen. 
De keuze kan gebaseerd zijn op een zeer duidelijk 
en persoonlijk criterium. Bijvoorbeeld mode? 

• Beslissen door Oordelen  
Bij oordelen is sprake van ‘een afweging van feiten 
en meningen’ waarbij nadrukkelijk de feiten en me-
ningen van anderen betrokken worden om het eigen 
oordeel te vormen.  

De SLO-oefening focust duidelijk op oordeelsvorming. 
 
Conclusies  
In de SLO-oefening wordt uitwerking gegeven aan een 
proces waarin (wetenschappelijke) feiten een rol spelen 
naast (publieke) meningen (en die van medeleerlingen).  
Door deze oefening wordt de waarde van conclusies 
over feiten gerelativeerd. En ook die van keuzen; de 
meningen doen er toe, maar niet uitsluitend.  
In de oefening speelt één belangrijke eigen ervaring 
een rol, namelijk dat je als leerling van oordeel kunt 
veranderen als je kennis neemt van feiten en meningen 
van anderen. Het is een oefening in procesbewustzijn. 
Een belangrijk leerresultaat is dat leerlingen zicht 
krijgen op het proces van de oordeelsvorming. 
 
De oefening is een voorbeeld van leren over ervaringen 
en in beperkte mate van leren van ervaringen. De leer-
lingen lezen over feiten en over meningen. In de oefe-
ning wordt aangestuurd op bewustwording van eigen 
belevenissen door gesprekken over de stof. Werkelijk-
heden zijn echter complexer en dynamischer dan gele-
zen tekst en daardoor verwarrender. Reflectie op 
werkelijkheden kan tot groter ‘Aha-Erleblisse’ leiden. 
In persoonlijke, maatschappelijke en beroepsmatige 
ontwikkeling is van groot belang om te leren van de 
eigen belevenissen. De SLO-oefening in oordeelsvorming 
is een goede voorbereiding op oordeelsvorming waarin 
ook plaats is voor reflectie op authentieke belevenissen. 
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