
Inleiding  

Wat is interpreteren? Wat is pedagogisch en wat is onderzoek? Over al deze begrippen bestaan 

er meningsverschillen over. Er is niet één opvatting. Eenmaal wat we precies weten wat het 

pedagogische is, moeten we daar op een bepaalde manier onderzoek over doen. We moeten een 

bepaalde methode volgen. Dat veronderstelt dat we weten wat pedagogisch is. Hierover lopen 

meningen uiteen. 

Wat is pedagogisch? De meningen wat dit begrip betekent verschillen. Pedagogisch heeft iets 

met opvoeding te maken. Je denkt dan aan de verhouding tussen ouders en kinderen. Niet elke 

verhouding tussen ouders en kinderen is een pedagogische verhouding. Als een moeder bevalt 

heeft ze een verhouding tot het kind, maar bevallen is geen pedagogische relatie. Niet elke 

relatie is een pedagogische relatie.   

Wie is een kind? Nu zeggen we dat iemand op 18 jaar volwassen is. Dit is niet overal zo en is 

niet overal zo geweest. We hebben dit op een bepaalde manier geregeld. Dit uit zich onder 

andere in de rechtspraak.  

We hebben een rechtspraak voor volwassenen en voor kinderen.   

De verhouding tussen volwassenen en kinderen noemen we opvoeding, maar niet elke 

verhouding noemen we opvoeding. Dit blijft vaag, er is een noodzakelijke vaagheid.   

Voorbeeld: als je als ouder aan je kind uitlegt hoe het verkeersreglement in elkaar zit en je rechts 

moet rijden in België. Dan zullen we in het hier spreken van opvoeding. Je leert je kinderen wat 

mag en niet mag. Ouders brengen hun kinderen allerlei dingen bij. Nochtans als iemand in de 

rijschool hetzelfde uitlegt, noemen we dit geen opvoeding, maar onderwijs of opleiding.   

Opleiding betekent ‘geleid bepaalde mensen in een bepaald iets’. Dat kan je ook nog als je oud 

bent. Je leert een bepaalde vaardigheid. Je kan je omscholen naar een bepaald beroep.   

Voorbeeld: als je para bent ga je opgeleid worden tot discipline om mensen te doden. Hiervoor 

gebruiken we niet het woord onderwijs, want leren doden is precies een doel dat niet 

verenigbaar is met onderwijs. Het is wel een opleiding: je leert bepaalde elementen om de 

andere persoon sneller dood te maken als jou.   

Onderwijs is ruimer dan een opleiding. Het heeft normatieve connotaties. Je vindt dit nog meer 

terug in het woord ‘vorming’. Onderwijs moet vormend zijn. We denken aan het secundaire 

onderwijs. We stellen ons vraagtekens als mensen alleen maar vaardigheden leren in het 

secundaire onderwijs, maar niet gevormd worden. Kinderen moeten gevormd worden tot 

burgers van de samenleving (tot mensen die onderscheid kennen tussen goed/kwaad…).  

Voorbeeld: uitsluitend een opleiding haartooi daar hebben we vraagtekens bij: is dit wel 

vormend onderwijs? Want het is beroepsopleiding/beroepsonderwijs! Een opleiding moet ook 

vormend zijn.   

Pedagogisch in de ruime betekenis van het woord is dus: opvoeden, onderwijzen, vormen en 

opleiden. Deze 4 begrippen overlappen elkaar gedeeltelijk, maar niet helemaal. Interpreteren in 

de context van pedagogisch onderzoek. Pedagogisch kunnen we niet precies definiëren wat het 



is. Er zijn veel dingen die in de samenleving gebeuren die op het eerste zicht niet pedagogisch 

zijn, maar wel raakvlakken hebben.   

Voorbeeld: wat ik niet in deze ruimte zou kunnen doen, is jullie in groepjes zetten. De structuur 

van dit gebouw/zaal heeft een invloed op wat didactisch mogelijk en niet mogelijk is. Er zijn 

heel wat vragen die architecten stellen dat als ze een school bouwen raakvlakken hebben met 

het pedagogische en architectuur. Moet er een zandbak zijn? Moet ik binnen kunnen kijken? 

Deze vragen zijn niet strikt pedagogisch, maar hebben wel raakvlakken met de pedagogie.   

Voorbeeld: pubers, jongens die in het secundaire onderwijs zitten, maken een zekere 

ontwikkeling door en worden gedreven door testosteron. Dit leidt ertoe dat er veel meer 

disciplineproblemen zijn met jongens dan met meisjes. Dit heeft te maken met de ontwikkeling. 

Hoe ga ik als leerkracht met deze individuen om, om zo min mogelijk problemen hebben? Je 

moet hiervoor iets weten over testosteron. Pedagogisch onderzoek kan dus raakvlakken 

vertonen met het medisch onderzoek. 

Welke methode moet er gevolgd worden in het pedagogisch onderzoek en hoe je interpreteer 

je? Hoe kom je tot bepaalde conclusies/inzichten die je vooraf niet had? Je wil iets te weten 

komen wat je nog niet weet. Hoe kan dit? Dit is afhankelijk van de discipline. Het antwoord is 

verschillend in wiskunde, fysica, criminologie, … Als het niet mogelijk is om duidelijk af te 

lijnen wat pedagogisch is, hoe kan je dan de methode aflijnen?  Om hier iets over te kunnen 

zeggen, moeten we iets zeggen over onderzoek. 

Wat is onderzoek? Je probeert iets te weten komen wat je nog niet wist. We worden 

deskundigen. Dit wil zeggen dat we bepaalde dingen weten/kunnen, die iemand zonder deze 

vorming deze dingen niet weet/kan.   

Voorbeeld: kan de bakker op de hoek dan niets vertellen over onderwijs/vorming/opleiding? 

Jawel. Toch is er een verschil tussen iemand die 5 jaar gestudeerd heeft over pedagogie en 

iemand die gewoon een praatje maakt. Wat is het onderscheid tussen cafépraat en wetenschap? 

Het verschil is dat iemand die wetenschappelijk gevormd is, kan vertellen hoe de dingen echt 

in elkaar zitten, hoe het in werkelijkheid is en niet alleen hoe iemand denkt dat het is 

Het gaat niet om meningen. Een mening hebben en waarheidsspreken zijn verschillende 

dingen. Het is niet omdat we een mening hebben, dat dat waar is. Is de wereld plat of rond? We 

maken een mening aan de ene kant, maar dit is niet genoeg om waar te zijn.   

Wetenschappen hebben een opvatting over wat waar is. Dit kan veranderen doorheen de tijd.   

Voorbeeld: vroeger deed men in de geneeskunde aan aderlating. Dit was het aftappen van liters 

bloed. Later bleek dit helemaal niet te kloppen. In 1960 dachten ze dat maagzweren ontstonden 

wanneer de patiënten onder stress stonden. Ze kregen dan antistresstherapie. Dit is helemaal 

niet juist.   

Wetenschap is op zoek naar de waarheid. Deze waarheid moet helpen om in te grijpen in het 

leven, om een bepaald probleem aan te pakken. Het gaat om iets dat echt waar is. De bedoeling 

van de wetenschap is om een waar antwoord te geven om een vraag. Er zijn verschillende 

waarheden die naast elkaar kunnen bestaan. Dit is een moeilijke positie. Wat is dan waar als er 

voor iedereen iets anders waar is? Iets is waar als we er met zijn allen van overtuigd zijn dat 



iets waar is. Wat is waar? Wat men met zijn allen vinden. Dit kan beperkt zijn tot mensen die 

er vakkundig in zijn. We doen dus onderzoek om iets te weten te komen.   

Waarom willen we iets te weten komen? Om problemen op te lossen of te anticiperen. Is dit 

alles dat in de wetenschap gebeurd? Neen, misschien wel in de sociale wetenschappen. Daar is 

het zo dat een bepaald probleem aan de basis ligt van wetenschappelijk onderzoek daarover.   

Voorbeeld: hoe ga ik om met kinderen die dyslexie hebben? Hoe ga ik om met leerkrachten die 

een burn-out hebben? Er ligt een maatschappelijk probleem aan de basis van het onderzoek.   

Voorbeeld: men kan ook wetenschappelijk onderzoek doen, omdat men bepaalde dingen 

gewoon wil weten om het te verstaan. Ik ben aan het wandelen in Egypte en ik vind er een 

mummie. De volgende vraag is dan: ‘Wie was dat?’ Zo zijn er al 100 bladzijden volgeschreven 

over de vermoedelijke dood van Toetanchamon. Wat kan je daar nu mee doen? Is deze mummie 

de echte mummie van Ramses de tweede of niet? Is dit de stoel waar Napoleon heeft opgezeten 

of niet? Is deze van Gogh een echte Van Gogh? In sommige wetenschappen worden er ook 

vragen gesteld die meer fundamentele problemen betreft. Dat doen we ook in de pedagogiek. 

Conceptuele vragen zijn vragen rond begrippen.   

Wat is de meest fundamentele manier om het menselijk gedrag te verklaren? Het is een 

belangrijke vraag in de pedagogie? Is dit het behaviorisme of Pavlov/Skinneriaanse 

conditionering? Verklaart dit het menselijk gedrag? Of hebben we dromen nodig om het 

menselijk gedrag te verklaren? Met dit soort inzichten kan je iets doen, maar een heel klein 

beetje. 30 jaar geleden bevond op de frontpagina: ik weet waar Aristoteles gewandeld had. Ik 

denk dat dit maar één keer op de 100 jaar gebeurd. Nochtans is dit niet oninteressant.   

Er zijn heel veel dingen in de pedagogische wetenschap die we zoeken alleen maar om te 

begrijpen en te weten. Ook in de pedagogiek heb je onderzoek dat uitgaat vanuit een 

maatschappelijk probleem en je hebt meer fundamenteel onderzoek (er wordt nagedacht over 

bepaalde schema’s/verbanden).   

We gaan ons bezig houden met ‘Wat is interpreteren?’ Hoe komt je van interviews tot een 

wetenschappelijk inzicht. Een inzicht dat je kan verantwoorden. Wetenschap heeft te maken 

met het verantwoorden. Het resultaat is een gefundeerd inzicht. Wetenschap houdt in: ‘Wat is 

verantwoord om te zeggen wat in werkelijkheid is?’   

Wetenschap is het vaststellen van feiten en maakt hiervoor gebruik van concepten/begrippen. 

Ze komt tot theorieën hierover, bijvoorbeeld klassieke conditionering. Wetenschap komt tot 

duidingen en interpretaties. Al deze dingen komen samen in concreet pedagogisch onderzoek. 

Waaraan moet een onderzoek voldoen om goed pedagogisch onderzoek te zijn? Als we 

artikelen lezen hoe beoordeel je dat het een goed wetenschappelijk onderzoek is? Hierop gaan 

we ons focussen. Er zijn verschillende posities onderscheiden om tot verschillende inzichten 

te komen over de aard van het wetenschappelijk pedagogisch onderzoek.   

Eerste positie: rationalisme – theoretisch onderzoek  

Tot in de 18e eeuw gebruikte men het begrip wetenschap enkel voor het systematisch 

conceptueel geheel wat het resultaat was van al uw denken.  



Bij Kant was dit het geheel van inzicht dat je hebt opgebouwd over de relaties tussen begrippen. 

Dit geheel leidt tot pedagogische onderzoek. Het gaat hier om het denken, geen observaties of 

interviews.   

Waarom is dat het geval? Het heeft te maken met de wijsbegeerte (met het idealisme van 

Plato…). Kant zegt dat de werkelijkheid niet kan gekend worden, de wetenschappelijke 

pedagogiek is een systematisch geheel van principes en begrippen met elkaar verbonden zijn. 

Zo legt Kant uit dat mensen vrij zijn en dus verantwoordelijk zijn. Deze verantwoordelijkheid 

is het meest menselijke, dus opvoeding moet gaan over deze vrijheid en menselijkheid.   

Mensen zijn voor Kant (en later ook voor Langeveld – een theoretisch pedagoog uit Nederland) 

onderscheiden van platwormen, omdat platwormen niet vrij zijn en mensen wel. Platwormen 

worden gedreven door verschillende mechanismen: honger… Mensen worden daar ook door 

gedreven, maar ook iets meer. Omdat mensen vrij zijn, kunnen ze kiezen en verantwoordelijk 

zijn. Je kan je keuzes dus verantwoorden.   

Voorbeeld: ik neem een stoel op en laat deze los en deze valt. Dit noemen we causaliteit. 

Waarom valt die stoel? Omwille van de zwaartekracht. Is deze stoel verantwoordelijk voor het 

feit dat hij valt? Neen.  

Dit heeft te maken met fysische procedures, waaraan iedereen onderworpen zijn.   

Mensen zijn onderworpen aan dezelfde procedures, maar we onderscheiden ons hiervan doordat 

we vrij zijn. We kunnen kiezen om dingen te doen en niet te doen. We zijn dus verantwoordelijk 

en dit maakt ons tot mensen. Mensen brengen tot datgene wat ze zijn en waarin ze verschillend 

zijn van platwormen, dan heb je het over het ethische/normatieve verantwoordelijkheid. Daar 

ben je niet gebaat met een experiment of waarnemingen. Daar heb je geen zintuigelijke 

ervaringen van.   

Het meest wetenschappelijke is het nadenken over alles wat geïmpliceerd is in wat in de mens 

ligt en vandaaruit vloeit dan hoe de opvoeding eruit moet zien. Die idee van wetenschap, een 

systematisch geheel dat veel te maken heeft met hoe we denken over de werkelijkheid denken 

met ons sjabloon/projecties van de werkelijkheid, is zo levendig als in de tijd van Kant. Het is 

niet alleen kijken en waarnemen en dan tot conclusies komen. Waarom hebben we dan Einstein 

gehad? We hebben genieën nodig om bepaalde dingen in met elkaar in verband brengen. Dit is 

het systematische van de wetenschap.   

Tweede positie: empirisme – kwantitatief onderzoek  

Vanaf de 18e eeuw begint men meer en meer te twijfelen aan het denken en gaat men over naar 

het waarnemen en het experiment.   

In de 17e à 18e eeuw ontwikkelen zich nieuwe wetenschappen zoals fysica en later chemie. Hier 

gebruikt men op een bepaalde manier waarnemingen. Heel wat onderzoek heeft te maken met 

de systematiek tussen relaties, begrippen… (zie handboek 7 en 8).   

Vanaf de 17e en 18e eeuw ontwikkelt zich in de positieve wetenschappen (vooral in fysica en 

later in de scheikunde) de idee dat om iets over de werkelijkheid te kunnen zeggen, we 



waarnemingen nodig hebben. We moeten bepaalde dingen zien. We doen bepaalde 

manipulaties in de wetenschap met datgene wat we zien. Dit is het empirisme.   

In 1879 sticht Wundt een psychologisch laboratorium. De psychologie ontwikkelt zich dan door 

gebruik te maken van waarnemingen en experimenten. Met waarnemingen of experimenten 

alleen heb je geen wetenschappelijke theorie. Je moet hier bepaalde dingen mee doen. Je moet 

dingen in verband brengen met elkaar. Er zijn onafhankelijke en afhankelijke variabelen. Het 

verband tussen deze twee legt uit waarom iets het geval is. We doen dit aan de hand van 

statistische procedés.   

Aan de hand van kwantitatieve methode van onderzoek maakt men een onderscheid tussen twee 

types van onderzoek. Een eerste type is een descriptief type en het tweede type is een verklarend 

type.   

Kwantitatief descriptief onderzoek is bijvoorbeeld tellen hoeveel kinderen er geboren zijn en 

je ben geïnteresseerd in hoeveel scholen ik moet voorzien binnen 10 jaar en hoeveel 

leerkrachten moeten er dan zijn? Dit soort onderzoek is van ontzettend groot belang. 

Descriptief, kwantitatief onderzoek is zeer belangrijk. Bijvoorbeeld: ik wil iets doen aan de 

burn-out? Dan ben ik in de eerste instantie geïnteresseerd in hoeveel er zijn, want als ik bepaalde 

maatregelen begin te verzinnen dan zal ik minder dingen moeten implementeren als er 10 zijn 

dan als er 1000 zijn met het probleem te kampen hebben. Hoeveel kinderen hebben 

ADHD/dyslexie?  

Kwantitatief onderzoek is ook geïnteresseerd in het verklarend onderzoek. Er zijn twee types 

van verklaringen waarover we het kunnen hebben: causale verklaring en probabilistische 

verklaring.  

1. Een eerste verklaring is een causale verklaring. Als je een correlatie 1 hebt, dan heb je 

een causale oorzaak. We zijn geïnteresseerd in causaliteit. Als ik causaliteit heb, weet 

ik wat ik kan doen. Men gaat kijken welk effect bepaalde variabelen hebben op andere 

variabelen.  Er zijn weinig dingen waar een correlatie 1 kan worden vastgesteld. We 

kunnen wel ongeveer dezelfde resultaten verkrijgen. De meeste verbanden zullen geen 

1 geven. Als je een correlatie hebt van .70, hoeveel heb je dan verklaard? De 

onafhankelijke variabele is geen zuiver onafhankelijke variabele. We geven de kans 

weer dat we een echt verband hebben vastgesteld.  

2. Een tweede verklaring is een probabilistische verklaring. We geven de kans weer dat 

we een echt verband kunnen vaststellen. Het zijn geen oorzaken, maar het is wel de 

bedoeling om kansen uit te schakelen en tot oorzaken komen. In het pedagogische is 

hier heel veel over te vinden.   

Soms onderzoekt men aan de hand van een experiment. Dit onderstelt verschillende eisen. Er 

mag slechts één variabele verschillen en we kijken naar de afhankelijke variabele. Dit is bijna 

niet het geval/mogelijk in pedagogisch onderzoek.   

Voorbeeld: invloed nagaan van verliezen van ouders op verdere levensverloop. Wat is het 

gevolg in de ontwikkeling van deze kinderen? In dit geval zou ik dan een aantal kinderen aselect 

moeten trekken en zou ik een aantal ouders moeten doden? Dit is ethisch niet verantwoord.   



Voorbeeld: daarnaast ik wil een andere studie doen. De invloed van het welbevinden van 

jongeren in Borgerhout. Daarvoor moet ik een aselecte steekproef nemen over heet Vlaanderen 

bij jongeren. Dan zou ik een aantal jongeren moeten verplaatsen naar Borgerhout. Dit gaat dus 

duidelijk niet!   

In de pedagogiek gedurende 1920 gebruikt men zeer weinig die idee van het experiment. In 

99% is dit onmogelijk. Men doet iets anders wat erop lijkt. Dit is de randomised field trial. Dat 

wil zeggen dat we vertrekken van bepaalde bestaande groepen en die gaan we vergelijken op 

een andere plaats met een andere groep. We gaan iets vergelijken met iets anders op een andere 

plek.   

Voorbeeld: men gaat bijvoorbeeld dus terug hetzelfde voorbeeld: men kan opnieuw de 

radicalisering van Borgerhout met die van Geel vergelijken. Het is dus ook een praktische reden 

om niet met experimenten kunnen werken. In reële situaties van mensen spelen allerlei zaken 

een rol. In het reële leven is het niet hetzelfde als in een labo. Mensen zitten ingewikkelder in 

elkaar dan dieren.   

Kwantitatief onderzoek kan causaal (experiment) of probabilistisch zijn (randomised field 

trial). Is het beter van aan een kleine groep les te geven, dan aan een grote groep? Waarom is 

dit een interessante vraag? Als uw klassen 25 leerlingen heeft en je hebt 1 leerkracht, en je 

vermindert naar 20 leerlingen dan heb je 20% meer leerkrachten nodig. Alles wordt dan ook 

duurder, want er zijn meer leerkrachten nodig. Wat is de optimale verhouding tussen 

leerkrachten en leerlingen? Is er een beter leerresultaat in kleinere groepen?   

Dit is een typisch pedagogisch probleem. Als de leerlingen individueel les zullen krijgen zal 

dit makkelijker zijn, want dan kan ik vertrekken bij wat de leerling weet. Als er 150 man in de 

aula zit dan kan ik dat niet en moet ik me richten op wat ik denk dat de leerlingen weten. 

Waardoor er een aantal zich zullen vervelen en anderen zullen niet mee kunnen.   

Om dit allemaal te beslechten heeft men in de V.S. hebben ze het STAR-project opgericht om 

dit probleem te onderzoeken. Dat project was gigantisch. Men heeft gedurende 10 jaar de 

klasgrootte gereduceerd van 23 tot 15 leerlingen. Men heeft dit ongeveer met 1/3e vermindert. 

Men heeft dit gedaan bij leerlingen van het laatste kleuter tot de eerste twee leerjaren. In scholen 

72, 331 klassen en er waren 6572 leerlingen betrokken. Het was een grondig onderzoek.   

Dit is een voorbeeld waarbij er achteraf een relatief eensgezindheid was over hoe de resultaten 

moesten geïnterpreteerd worden. Het heeft tot weinig discussie aanleiding gegeven.   

Wat waren de bevindingen? Er was een verschil in de leerprestaties van 10 percentiel punten 

naar boven. Gemiddeld genomen en gemeten over een aantal jaren. Dit is een goed resultaat. 

Men heeft dit ook overgedaan. Men heeft dezelfde vaststellingen kunnen doen. Het is niet zo 

dat er geen bedenkingen over kunnen gemaakt worden. We willen een goede methode vinden 

om in meerdere gevallen te kunnen gebruiken om de werkelijkheid te vatten.   

Wat zijn de bedenkingen op de randomised field trials van STAR?  

• U weet hoeveel studenten erbij betrokken waren. Er zijn een aantal leerlingen 

afgevallen of niet meer betrokken. Ze waren verhuisd of naar een andere school gegaan. 

De leerlingen die eerst betrokken waren zijn niet allemaal betrokken op het einde.   



• Omwille van longitudinaal onderzoek zijn er een groot aantal dingen zijn veranderd. De 

situatie waarin de Vlaamse kinderen geboren zijn, wordt beïnvloed door de geboorte 

van de vluchtelingen. Dit hadden we twee jaar geleden niet kunnen voorspellen. De 

maatschappelijke context waar onderwijs zich in begeeft is geen statisch gegeven. Ze 

kunnen voortdurend veranderen. Dit kan een grote impact hebben. Bijvoorbeeld: 

klassamenstelling, pesten via sociale media is er op een zeer korte tijdspanne gekomen. 

De maatschappij evolueert/verandert. Dit is een groot probleem, omdat wanneer u uw 

conclusies formuleert ineens ook de conclusies veranderd zijn.   

• Leerkrachten die voor een grotere groep lesgeven, doen dit anders dan voor een kleinere 

groep. Je kan de vraag dan niet beantwoorden. Je verandert een van de belangrijkste 

variabelen, namelijk het leerkrachtengedrag zelf. Bijvoorbeeld: als de leerkracht de 

mogelijkheid had om de klas in groepjes van 15 verdelen, zou hij de leerlingen een tekst 

laten lezen en daarover in discussie gaan. Hij zou geen uiteenzetting geven over kennis 

zoals hij nu doet. Als dat het geval is dan kunnen we niet beoordelen wat optimaal is: 

een grote groep of een kleine groep? Want we veranderen het leerkrachtengedrag zelf. 

Dus wat is nu de conclusie? Randomised fielt trials geven de indruk dat ze een antwoord 

kunnen geven op een belangrijk didactisch probleem. Nochtans als we daar beter over 

nadenken stellen zich daar ook een aantal problemen. Het minste wat je daarover kan 

zeggen is dus: dit is wellicht niet de enige manier om onderzoek te doen. RFT geven de 

indruk dat ze een antwoord kunnen geven over een bepaald probleem, maar er stellen 

zich ook andere problemen. Er zijn meerdere methoden nodig voor onderzoek. RFT is 

niet de enige weg om onderzoek te doen.  

Derde positie: kwalitatief onderzoek  

Naast theoretisch onderzoek en kwantitatief onderzoek is er ook kwalitatief onderzoek. Hier 

wordt er gebruik gemaakt van kwalitatieve data.  

Wat zijn kwalitatieve data? dingen die je niet kan zien of horen.   

Voorbeeld: heb je moeilijkheden om mij te volgen in dit college? Als je wil vaststellen waarom 

je me niet kan volgen, kan je dit enkel te weten komen door het te vragen. Praat ik te snel? Zijn 

het moeilijke overgangen? Gebruik ik moeilijke woorden? Zijn het te veel voorbeelden? Ik kan 

dit maar op één manier te weten komen: door vragen te stellen.   

Deze kwalitatieve data kan alleen van de respondent verkregen worden, bijvoorbeeld ervaart 

hij stress, moeilijkheden... Er is een hele sector van onderzoek dat werkt met kwalitatieve data, 

bijvoorbeeld: interviews, participatorische observatie, dagboekanalyse… zijn slechts enkele 

voorbeelden. Hoe mensen iets beleven. Beleven staat hier tegenover de ervaringen van de 

waarnemer.   

Bij een RFT ga je werken met zoveel mogelijk observeerbare elementen. Data die iedereen 

kan vaststellen, waarover men in discussie kan treden. In kwalitatief onderzoek gaan we 

werken met kwalitatieve data die we van de betrokkene krijgen vooraleer we theorievorming 

gaan maken? Is dit een oplossing voor de vraag: ‘Welke methode moet gebruikt worden?’.  



Taalfilosofie  

In dit hoofdstuk worden verschillende dingen gedaan. Het wordt gebruikt om verschillende 

wijsgerige, pedagogische posities in de pedagogiek te bespreken. Er zitten elementen in waar 

we hier niets mee gaan doen. Waar doen wij iets mee? De helft wordt hier gebruikt. Het is de 

helft waar de betekenisopvatting gebruikt wordt van Wittgenstein en wat dat dan betekent voor 

de opvoeding en over onderwijs in het algemeen. Er zijn weinig filosofen die zich bezighouden 

met de duiding van de samenleving en cultuur, die het oneens zouden zijn over het feit dat voor 

de Angelsaksische wereld de centrale positie van de 20e eeuw het werk van Wittgenstein is. 

Zoals Nietzsche dat is voor de 19de eeuw en zoals Heidegger dat is voor de eerste helft van de 

20ste eeuw. Het gaat niet over een auteur die maar een paar dingen heeft gezegd en voor de rest 

in de vergetelheid verdwijnt. Heel veel ontwikkelingen, zowel binnen de wetenschapsfilosofie 

als de filosofie van de religie maar ook bij de psychologie, gaan terug naar bepaalde 

onderscheidingen van Wittgenstein. Het is de centrale auteur die nochtans heel weinig heeft 

gepubliceerd: één boekje (doctoraat) en één artikel (over ethiek). Wij zullen het er hier niet over 

hebben. Wel over het werk dat na zijn dood is verschenen maar wat wel was voorbereidt om 

gepubliceerd te worden. Het werk van de jonge Wittgenstein, gepubliceerd in 1918, en het werk 

dat in 1953 gepubliceerd was, zijn de twee verschillende posities die elkaar tegen spreken. Je 

vindt dit ook bij Heidegger. Wat was de ambitie van het jonge werk? Dat was de ideale taal 

vinden. Dat wil zeggen het probleem oplossen van de noodzakelijke en voldoende voorwaarde 

opdat een concept goed/correct gebruikt zou kunnen worden. Dit is belangrijk omdat er in de 

wetenschap over van alles wordt gediscussieerd en iedereen heeft een andere mening. Stel dat 

jij een bepaalde opvatting hebt over racisme/frustratie en iemand anders heeft een andere, dit 

ligt aan de basis van allerlei conflicten. De ambitie was van een taal te ontwikkelen die 

eenduidig is en die niet toelaat dat er meningsverschillen zijn over die termen. Bijvoorbeeld als 

we het woord moordenaar gebruiken dat iedereen op dat moment aan hetzelfde denken. Er zou 

dan niemand mogen zijn die aan iets anders denkt. Als we dit probleem zouden kunnen oplossen 

in de begrippen van de wetenschap, dan zouden we een groot deel van de problemen kunnen 

oplossen. Het hangt af van hoe je de begrippen bepaalt voor aleer je de experimenten begint te 

doen, hoe je theorie zich ontwikkelt. Wat is een mens? Het is niet gemakkelijk om hierop een 

antwoord te geven. Als je inhoudelijke definities zou geven dan geraak je in de problemen. Is 

het kind in de baarmoeder van een vrouw die zwanger is, een mens? In de wetenschap gebruiken 

we allerlei begrippen. Laten we eens proberen om deze begrippen te verklaren. Dan zullen we 

een aantal schijnproblemen kunnen vermijden en dan zullen we het echt wetenschappelijk werk 

beter kunnen doen.   

Wetenschap maakt verbinding tussen concepten vooraleer we bij theorieën zijn. Deze opvatting 

heet ‘The picture theory’. Taal is een afspiegeling van de werkelijkheid. Je mag in de taal niet 

meer en niet minder zeggen dan dat in de werkelijkheid het geval is. Dit is de noodzakelijke 

voorwaarde van de taal. Dat betekent dus in wiskundige termen uitgedrukt dat er een punt op 

punt relatie is tussen een woord en iets in de werkelijkheid. Complexere uitdrukkingen zijn dan 

het resultaat van bepaalde operaties die uitgevoerd worden op die eenvoudige waarnemingen 

en begrippen van standen van zaken  in de werkelijkheid. Bijvoorbeeld, dit stukje ijzer zet uit 

bij verwarming, dit stukje koper zet uit bij verwarming, dit stukje goud zet uit bij verwarming 

en zo kom ik tot metaal zet uit tot verwarming. Die wetmatigheid van metalen is het resultaat 



van heel veel waarnemingen waarin telkens punt op punt relaties van begrip in de werkelijkheid 

is uitgedrukt. Het resultaat is dan dat we in de wetenschap geen dingen meer gaan zeggen die 

we niet kunnen zeggen. Maar er zijn natuurlijk ook heel wat andere gevolgen door de 

taalopvatting. De taal zal beperkt worden tot de referentiele uitspraken over de werkelijkheid. 

Als er geen waarnemingen zijn, kan ik er niets over zeggen. Dat wil dus zeggen dat de ethiek, 

het normatieve, het religieuze en het sociale allemaal is uitgesloten. Het is geen onzin volgens 

Wittgenstein maar het is nonsens. Het kan niet gezegd worden, je overschrijd de grenzen van 

het zegbare. Je doet iets met de taal waarvoor de taal niet bedoelt is: iets ter sprake brengen over 

iets wat je niets kan zeggen. Voorbeeld: dit gedrag is een slecht gedrag, in de normatieve 

betekenis van het woord. Deze uitspraak kan je niet doen. Je kan alleen maar vertellen wat je 

waarneemt. Het is zonneklaar dat heel de taal niet alleen gebruikt wordt om iets te zeggen over 

de werkelijkheid, in de zin van zaken die we kunnen waarnemen. ‘Ik voel me goed vandaag.’ 

Wat is dan de werkelijkheid? Heb ik dan een waarneming over mezelf? Of als ik aan iemand 

vraag: ‘En hoe gaat het?’ Is dat dan een verslag dat ik vraag aan die persoon? Of is dat gewoon 

het begin van het gesprek. Taal heeft allerlei functies en niet alleen om iets te vertellen over de 

werkelijkheid. In het latere werk van Wittgenstein zal deze positie, dat taal alleen waar te nemen 

is in de waarneembare zintuigelijke werkelijkheid, (P.I.) verlaten worden. We krijgen een 

andere opvattingen en dit is de ‘meaning-as-use’, de betekenis als gebruiksopvatting. Wat is er 

mis met de opvatting van de ‘picture theory’? Taal heeft meerdere functies. Woorden kunnen 

troosten, verdriet uitdrukken, je kan schelden, … Er zijn allerlei functies waarvoor de taal 

gebruikt wordt. Niet alleen om met elkaar te spreken over wat zintuiglijk waarneembaar is in 

de werkelijkheid. Door het streven naar eenduidigheid en klaarheid zoveel heeft weggegooid, 

bleef er niets meer over bij de ‘picture theory’ dat de moeite waard is. Er zijn veel dimensies 

weggegooid. De laatste zin van deze tekst: al de andere dimensies die wel betekenisvol kunnen 

zijn, die kunnen niet meer ter sprake gebracht worden. Taal heeft meerdere functies, dat is de 

basis van de ‘meaning-as-use’: de referentiele functies, de functie om het rechtvaardige, het 

mensbeeld,  het religieuze, het normatieve ter sprake te brengen. Hiervoor moet je dus een 

taalopvatting hebben die dit toelaat. Met een waarheidsopvatting en een kennisopvatting. Het 

is niet moeilijk om in te zien dat er iets fundamenteel mis is met de picture theory. Wittgenstein 

maakt dit duidelijk aan de hand van een voorbeeld namelijk de definitie van het begrip ‘spel’. 

Eerst iets algemeen over zeggen. Als we begrippen gebruiken, doen we alsof we een grootste 

gemene deler hebben die altijd terugkomt. Er zijn veel soorten stoelen maar toch is er de idee 

dat we allemaal weten wat een stoel is. Er is iets gemeenschappelijk tussen ‘stoelen met 4 poten’ 

en ‘stoelen met 1 poot’. Als dit niet het geval was, zouden we deze beide dingen geen stoelen 

kunnen noemen. Er is een soort van grootste gemene deler die werkzaam is, klassiek noemden 

we dat de essentie van iets. Tussen alle soorten bomen is er iets gemeenschappelijk zodat we 

het een boom noemen en geen gras. Wat is het probleem? Een grootst gemene deler is niet te 

vinden voor een begrip. Wat is een spel? Je zou als essentie/grootste gemene deler kunnen 

nemen dat: ‘spelen iets is dat je met meerdere doet’. Bijvoorbeeld voetballen, basketballen, 

monopolie spelen, scrabbel spelen… Dit klopt niet want je hebt videogames en patience. 

‘Spelen is iets wat je doet wat vrijblijvend is’. Iets wat je niet moet doen, waar je deugd aan 

beleefd, dit onderscheid spelen van werk. Bijvoorbeeld een paar kinderen die op de hoek van 

de straat voetballen. Dit klopt ook niet. Een match tussen voetballers is niet zo vrijblijvend. Als 

ze niet op de training zijn, krijgen ze een boete en als ze wel op de training zijn dan krijgen ze 



3 miljoen per jaar. Voor de voetbalspelers is dit eigenlijk werk. Zo kan je nog allemaal andere 

voorbeelden bedenken van definities tot en met iemand zijn voeten spelen, wat heeft dat te 

maken met voorbeeld voetbal. Dit is metaforisch taalgebruik en dat is natuurlijk het probleem. 

De taal staat toe om metaforen te gebruiken. Indien de metaforen te ver gezocht wordt, zal je 

de metafoor niet meer begrijpen. Dit is de limiet van de metafoor. Je moet kunnen zien dat iets 

een metafoor is voor iets anders. Lukt dit niet dan zal je elkaar niet begrijpen. Er is wel heel 

veel mogelijk. Voorbeeld: ‘Ik ben geboren uit de zonnegloren en de zuchtende ziedende zee’ 

De meeste van die woorden zijn metaforisch gebruikt. Sommige zullen daar een seksuele daad 

in zien, andere creativiteit en originaliteit. De grootst gemene deler van het gebruik van een 

zelfde woord (een woord is een klankuiting). Bijvoorbeeld tafel en le table zijn twee 

verschillende woorden maar die duiden op hetzelfde begrip. Een woord kan in verschillende 

contexten gebruikt worden en krijgt aan de hand van de context een bepaalde betekenis. ‘Jansen 

heeft deze interventie in de wedstrijd tegen Bagdad mooi afgewerkt.’ Dit betekent doorgaans 

dat hij gescoord heeft, een doelpunt heeft gemaakt. Het heeft niks te maken met het afwerken 

van een bepaalde taak. Woorden hebben betekenis naar gelang de context. Als de prof zegt: 

‘Hierbij veroordeel ik u tot 30 jaar opsluiting in de gevangenis van Leuven’ dan zal er niets 

gebeuren. Als de voorzitter van het Hof van Assisen dit zegt dan wordt u opgesloten. Dezelfde 

woorden, geluiden, klanken hebben in een andere context een andere betekenis. Dit noemt 

Wittgenstein het taalspel. Tot het taalspel behoren bepaalde woorden en bepaalde handelingen. 

Je kan allerlei soorten van taalspelen hebben. Je kan schaakspelen hebben, het juridische 

taalspel van de rechtbank, scrabbel spelen, voetbal spelen. Dit zijn sociale praktijken. In de 

sociale praktijken hebben woorden betekenis en hebben bepaalde handelingen betekenis. Neem 

een andere sociale praktijk en kijk naar het zelfde woord of dezelfde handeling, het heeft een 

andere betekenis. Bijvoorbeeld als jullie tegen elkaar zeggen: ‘Ik ga naar mijn kot’ dan is daar 

niks negatiefs mee. Als iemand anders die in de sloppenwijk woont dit zegt, heeft het een 

denigrerende betekenis. Taalspelen hebben woorden en handelingen. Als de prof u een klap 

geeft, kunnen we hem vervolgen voor ‘slagen en verwondingen’ maar we kunnen ook afspreken 

met elkaar dat dat mag en gaan dan tussen 4 koorden staan. Daar zijn ook regels namelijk die 

van het boksen. Als een politieagent zijn hand opsteekt betekent dat dat iedereen moet stoppen. 

Dit is enkel het geval bij een agent, wanneer er een gewone burger dit doet, zal men daar geen 

rekening mee houden. Het begrip van het taalspel is datgene waar de betekenis tot stand komt. 

De betekenis als gebruik. In de gebruikscontext wordt het duidelijk wat iets betekent. In deze 

gebruikscontext kan er sprake zijn van referentie (verwijzen naar dingen in de werkelijkheid), 

religie, normatieve elementen, … Ik kan de praktijk van de gelovigen beschrijven. Ik kan 

uitleggen waarom Moslims de Ramadan houden. Die betekenisopvatting laat dus toe de 

verschillende dimensies van de werkelijkheid ter sprake te brengen en niet alleen die dimensies 

weer te geven die te maken heeft met wat je kan waarnemen.   

Er is nog een tweede technisch begrip dat Wittgenstein invoert. Hoofdstuk 1 van Winch is een 

lange inleiding over het gedachtengoed van Wittgenstein. Dit is de idee van ‘the form of life’, 

de levensvorm. Als leeuwen en mensen met elkaar zouden spreken, dan zouden ze mekaar niet 

verstaan. Ze zijn in andere dingen geïnteresseerd. Leeuwen zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in 

zebra’s en mensen in op tijd komen. Mensen, leeuwen, platwormen zijn levensvormen. Dit is 

de meest basale betekenis van het begrip form of life maar dat is voor ons niet zo interessant. 



Een tweede betekenis is dat er tussen de mensen ook zekere verschillen zijn met betrekking tot 

de form of life. The form of life is datgene wat al die  taalspelen met elkaar verbind. Verschillen 

tussen de form of life, kan dat? In zekere zin neen,  want alle mensen moeten ademen en alle 

mensen moeten eten. Alle mensen gaan dood als ze 3 minuten hun adem in houden. Alle mensen 

hebben allemaal dezelfde form of life omdat ze mens zijn. Binnen de form of life zijn er 

verschillende dimensies. Het referentiele, het normatieve, het religieuze, het sociaalwijsgerige 

en wat dat betreft, zijn er voor sommige van deze dimensies fundamentele verschillen. Mensen 

die elkaar niet verstaan. Mensen kunnen tot andere conclusies komen omtrent datgene van wat 

er moet gebeuren. Voorbeeld: De oorspronkelijke bevolking van Nieuwzeeland dat zijn de 

Mawii, wordt er geloofd dat de voorvaders hun geest huizen in bomen. Dit wordt door 

verschillende anderen ook gedacht, bijvoorbeeld Plato. Hierdoor kappen ze dus geen bomen om 

en niet omdat ze bijvoorbeeld ecologisten zijn. Wij gaan op dat grond van dat inzicht niet 

handelen ook al nu dat u dat weet. Je merkt hier dat de form of life deels verschillend is tussen 

de Mawii en ons. Doordat we sommige mensen niet kunnen verstaan, kunnen we geen zinvol 

dialoog houden. Net zoals voor een gelovige, een mirakel, het bestaan van God bevestigt. En 

voor de ongelovige is het feit dat iets een mirakel is, een reden te zoeken waarom dat het geen 

mirakel is. De gelovigen en de ongelovigen behoren met wat dat betreft tot een andere form of 

life. Als de Hindoe of de Boeddhist ook niet in het geval van hongersnood koeien eten, is 

verschillend van bij ons. Is dit primitief? Nee dit is een bepaalde betekenis die je geeft in functie 

van iets anders waar je betekenis aan hecht. Deze betekenishechting aan bepaalde dingen 

verandert heel traag. De betekenisgeving van the form of life kan ook veranderen. Verandert 

die van ons ook? Zeker en vast, we hebben nu veel respect voor dieren. We vinden het erg dat 

er zoiets als plofkippen bestaan. In Nederland  hebben ze een partij voor de dieren. We vinden 

het erg dat koeien pijn hebben als ze geslacht worden.  

We zijn tegen het ritueel slachten omdat de dieren 40 seconden pijn lijden. Als je vegetariër 

bent zal je het erg vinden dat dieren pijn lijden. Is het ritueel slachten toelaatbaar in onze 

samenleving of niet? In de 19e eeuw was dit helemaal niet het geval. Je moet Moby Dick maar 

eens lezen, toen ging het erom jij dood of ik. De walvis dood of heel het schip naar de bodem. 

Nu moeten we al die walvissen in leven houden. Het WWF doet niets anders dan opkomen 

tegen de vangst ervan voor vlees. Dit is een voorbeeld van de wijziging van de form of life. Dit 

heeft te maken met religieuze discussies en de verschillen van de  duiding van religies. Maar 

ook over verschillen tussen de opvattingen over hoe de samenleving moet draaien. Moet je 

beroep doen op het individu? Of werken we volgens het principe van solidariteit? Naarmate 

deze fundamentele verschillen zo groot zijn, kan er geen discussie meer zijn en spreken we over 

een andere form of life. Het is niet omdat jij houdt van Madonna en ik van Mozart dat wij tot 

een andere form of life behoren. Het uit zich in wat je doet, in je handelen. Het is maar voor 

bepaalde dieren dat wij dat hebben. De zeeleeuwen die aan de kust worden gedood dat vinden 

we heel erg maar de meeste hebben dat niet voor muggen.   

The form of life krijgen we al vanaf de geboorte mee. Het evolueert en vandaar dat het zo 

moeilijk is om een beeld te vormen bij de Middeleeuwen. Ze geloofden toen dat er duivels 

bestonden. Net zoals er bij ons geloofd wordt dat Sinterklaas er is. Men geloofde ook in het 

Westen dat men na de dood ofwel naar de hemel, de hel of het vagevuur ging. Niet alleen dat 

je dat wist maar je handelde daar naar. Men deed andere dingen zoals nu dat een Moslim 



veronderstelt wordt 1 keer in zijn leven naar Mekka te gaan. Zo deden ze in de Middeleeuwen 

ook verschillende dingen die voor ons eigenaardig zijn en in de echte zin van het woord niet 

kunnen begrijpen. Je kan er wel over vertellen maar we verstaan dit niet. De betekenis in het 

leven was ook heel anders. Hoe het mogelijk is dat honderdduizenden piramides hebben 

gebouwd.  

Dat men het als een eer beschouwde om eraan te mogen meewerken.   

Je wordt in the form of life geboren en waar je gradueel een plek krijgt. Je wordt geïnitieerd in 

de verschillende taalspelen die deel uitmaken van the form of life. Zo is het ook te verstaan dat 

er heel veel kans is dat de meeste onder ons niet gelovig zijn. Moest u in India geboren zijn, 

dan was u negen op de tien kansen een Hindoe of een Boeddhist. Het komt van de vorige 

generatie naar u en je wordt hierin ingeleid. Dit is opvoeding volgens Wittgenstein. De initiatie 

in bepaalde betekenissen, in taalspelen en de form of life. Dat gebeurd via ouders die een 

bepaald idee van mens zijn voorleven waarbij je van de meet af aan een plaats krijgt. Opvoeding 

is de initiatie in vanzelfsprekendheden. Deze dingen staan vast, ze worden niet bevraagd en je 

bouwt je leven hierop. Bijvoorbeeld dat al je naar je kot gaat dat u bed niet gegroeid is en u 

kleerkast niet gekrompen is. De constantie van de dingen. Zo zijn er heel veel zaken die de 

meest fundamentele dingen van mens zijn van ons bestaan. Opvoeding en onderwijs is 

doorgeven van de ene generatie op de andere en wat de ene generatie de moeite vindt om aan 

de andere te geven. Je hebt dus een betekenispositie die toelaat om al deze dimensies een plek 

te geven. Het laat ook toe om te spreken over de werkelijkheid. Niet alleen in de zintuigelijke 

waarneembare werkelijkheid maar ook de werkelijkheid van Sinterklaas, van Valentijn, van 

oorlogsdreiging en van wat ik moet doen. Wat is de werkelijkheid? Belangrijke vraag die Pieter 

Winch zal stellen. Het is deze betekenispositie die in de plaats komt. (De inleiding van p. 112-

113. De kern vinden we p.114-117 (epistemologische positie). Vanaf p. 123 wordt uitgewerkt 

wat dit betekent voor opvoeding en onderwijs). In zeker zin is deze betekenispositie, the 

‘meaning-of-use’ (betekenis in context van het gebruik), revolutionair. Het keert zich tegen de 

ideale taal. De opvatting over handelen en spreken gaat terug op bepaalde inzichten die reeds 

bij Aristoteles te vinden zijn. De kritiek van Aristoteles/Plato loopt parallel met die van 

Wittgenstein in een latere opvatting heeft. Er is een bepaalde opvatting over handelen en dus 

over betekenis die reeds in de oude posities gebruikt wordt, maar in de 17de eeuw door de 

positieve wetenschap verlaten is. Het is een soort van teruggrijpen naar bepaalde inzichten die 

in de 5e eeuw voor Christus al uitgewerkt waren.  

Het uitgangspunt voor Wittgenstein is dat er verschillende soorten van taal gebruikt worden. 

Taal wordt voor allerlei dingen gebruikt. De vele functies worden naar voor gehaald in een 

betekenis. Je moet de mogelijkheid bieden om de vele functies van taal aan te halen. Het gaat 

om wat we doen en niet om wat we zeggen, dat is dus een eenheid. Als je wil nagaan of iemand 

je begrijpt zijn er twee criteria die geobserveerd moeten worden: (1) Je moet de woorden kunnen 

uitleggen, m.a.w. via een parafrase kunnen uitleggen wat het is en (2) het overeenkomstig 

handelen. Als je zegt ‘Zet u!’ dan ik maar concluderen dat hij het begrijpt niet alleen doordat 

hij gaat zitten want hij kan ook gewoon gaan zitten zonder te verstaan wat je zegt maar als je 

kunt zeggen wat de uitdrukking betekent, bijvoorbeeld niet blijven staan. Het woordenboek 

biedt je ook een parafrase van een normaal begrip met woorden die dan voor iedereen wel 



duidelijk zijn. Je moet ook overeenkomstig handelen. Het is altijd een combinatie van de twee 

anders zal je het niet verstaan. Door het woordje taalspel wordt gesuggereerd dat het een spel 

zou zijn, wat het dus niet is en dat het alleen iets met woorden zou zijn. Het gaat echter om alle 

vormen van betekenis. Betekenis is voor Wittgenstein talig gestructureerd. Ook als die 

betekenis uitsluitend op gebaren of handelingen slaan dan is dat zoals een taal werkt. Waar 

vinden we deze betekenis? In de taalspelen en zo zijn er veel. Je kan ook zeggen dat je het vindt 

in de sociale praktijken. Taalspelen zijn in zekere zin vrijblijvend zoals schaken, poker spelen, 

voetbalspelen, … Je hoeft dit niet te doen. Sommige taalspelen zijn verplichtend en daaraan kan 

u zich niet onttrekken, zoals het ethische taalspel, de rechtspraak, de regelgeving, de 

overheid, … Wat verder typisch is voor deze taalspelen is het feit dat de regels van een taalspel 

kunnen veranderen. 10 jaar geleden zijn bijvoorbeeld de regels van het buitenspel bij de voetbal 

gewijzigd. Dit kan door samen rond de tafel te zitten en afspraken te maken of zonder dat er 

iemand expliciet het initiatief toe neemt. Hoe komt het dat er in het handboek alleen maar over 

‘she’ gesproken wordt en niet over ‘he’? Dat heeft te maken met het Engelse taaleigen. Wanneer 

je in het Engels een artikel of een boek schrijft en je verwijst naar de leerkracht als he of 

duidelijk naar een man dan zal je nadien je tekst terugkrijgen met de opmerking: ‘gender 

biased’. Men heeft dat dus op een of andere manier gewijzigd. In het Engels is het niet meer 

toegestaan om te spreken over een negro, dit is per definitie een scheldwoord. Black wordt ook 

al door sommigen beschouwd als scheldwoord. We spreken nu over aan Afro-American. Neger 

is ook een scheldwoord in het Nederlands. Vroeger (jaren ’50) was dit niet het geval. In 

sommige contexten gebruiken ze het toch nog, bijvoorbeeld negro spirituals. De sociale praktijk 

en de regels wijzigen. Taalspelen horen tot een form of life, meest basale verklaringstype om 

uit te leggen hoe bepaalde zaken samenhangen. Deze form of life is niet de oude metafysische 

positie waarbij je voor eens en voor altijd zou kunnen bepalen hoe de werkelijkheid in elkaar 

zit. Hetzij via denken, religie… Deze form of life is iets dat kan evolueren, maar natuurlijk zeer 

traag (houding ten opzichte van de dieren, vrouwen, …). Het heeft te maken met de 

fundamentele houding die gewijzigd is, de laatste 50 tot 60 jaar. Onze houding ten aanzien van 

vrouwen is ook fundamenteel gewijzigd. Voor 1948 waren vrouwen eigenlijk geen mensen, in 

de volle zin van het woord. Het algemeen stemrecht is maar ingevoerd in 1948. Dit is een 

belangrijk element in de samenleving. Niet alleen de houding ten aanzien van de vrouwen is 

gewijzigd maar ook deze ten opzichte van de kinderen. Onze houding ten aanzien van het 

menselijk leven in het algemeen is sterk veranderd. In de Middeleeuwen doodde men regelmatig 

kinderen omdat men hen uit hun lijden wou verlossen. Dit heeft niets te maken met het 

vermoorden van kinderen maar met een houding ten aanzien van deze kinderen. Dit zijn 

allemaal vrij recente ontwikkelingen. Ten tijde van de Romeinen had alleen maar een volwassen 

man van 25 jaar rechten. Als hij (pater familias) zijn kinderen doodde (<25 jaar) dan kon deze 

niet vervolgd worden. De form of life, datgene waarin we ons bevinden, het maatschappelijk 

en historisch geheel, waarin je opgevoed wordt, is iets dat wijzigt, maar heel traag zoals de 

rivierbedding. Dit historisch geheel is het absolute referentiepunt om uitspraken te doen, zowel 

op epistemologisch vlak als op antropologisch, sociaal-wijsgerig… vlak. Er zijn hier degelijk 

evoluties in. Het historisch geheel is altijd, niet enkel in de geschiedenis, socio-cultureel 

gesitueerd binnen de bestaande context. Wat voor u het referentiepunt is, is daarom niet het 

referentiepunt voor een Chinees. Dit stelt allerlei problemen waar we niet verder op zullen 

ingaan. Is dit dan volkomen afhankelijk van de context wat we goed, waar en rechtvaardig 



vinden? Waarom hebben Duitsers in 1930 het Nazisme geadopteerd? Als we zeggen het is de 

context die bepaald wat de ultieme betekenis is dan zouden we een rechtvaardiging voor 

Nazisme kunnen geven. Dit zijn ingewikkelde problemen. (Antwoord Wittgenstein is nee) Het 

is belangrijk om te realiseren dat wat wij mens en een rechtvaardige samenleving noemen te 

maken heeft met de betekenissen en waarde onderscheidingen zijn die we geven, die voor ons 

het absolute referentiepunt zijn. Waar je ook niet meer de vraag kunt over stellen: waarom? 

Waarom geven wij aan kinderen dezelfde rechten als aan volwassenen? Waarom aan sommige 

dieren en niet aan muggen? Je kan deze vragen niet stellen omdat je altijd een criterium nodig 

hebt. Je moet altijd iets hebben om mee te vergelijken en beoordelen. Dit ligt in onze 

betekeniswereld, in ons leven. Hoe laat is het nu in New York? We hebben afgesproken dat er 

zes uur tijdsverschil is. Zo kun je perfect vertellen hoe laat het is Bangkok, Sidney… Hoe laat 

is het op de zon? Hier kunnen we niet op antwoorden. De zon in ons referentiepunt om te 

bepalen hoe laat het is. Zo is het ook met de basisideeën van de form af life. Wat wij als mens 

zien, wat wij als recht zien, dat is iets wat het criterium is op grond waarvan je het oordeel velt. 

Dit kan zelf geen voorwerp zijn van beoordeling tenzij dan weer vanuit een ander criterium. 

Het verschil tussen een positie van de Wittgenstein (geïnspireerd door Nietzsche) en Kant. Bij 

Kant, 17de eeuw, dacht men dat men een ultiem criterium kan vinden alleen in het denken. Aan 

de hand van studie hebben ze kunnen bewijzen dat dit niet klopt. Dit criterium kan zelf geef 

onderdeel zijn van het criterium waarover een vraag wordt gesteld. Je kan zeggen hoe breed het 

lokaal is en hoe breed het blad is waarop je schrijft, dit weet je omdat we met elkaar hebben 

afgesproken dat we hiervoor een eenheid gaan gebruiken namelijk meter. Er zijn verschillende 

definities van meten maar de eenvoudigste is waarschijnlijk die van de stalen staaf die 

beschermt wordt als meter. Alles wordt hier van afgemeten, vergeleken. Dit is van ontzettend 

belang want als je een huis bouwt en je hebt geen besef van wat een meter is dan zal je huis er 

niet echt uitzien. Maar hoe lang is nu deze meter? Hier kunnen we geen antwoord op geven. Je 

hebt altijd een criterium nodig. Dit is één van de meest fundamentele ideeën voor a form of life 

(‘A view from nowhere’ – boek over dat het mogelijk is in het denken, context loos iets te 

zeggen over de werkelijkheid maar dit is dus niet mogelijk).   

Het andere extreem is dat je indruk zou kunnen hebben dat je in een relativisme verzeilt bij 

Wittgenstein. Iedereen heeft zijn eigen waarheid, zijn eigen gedacht. Dit heeft te maken met de 

specifieke context in de taalspelen. Wat voor de ene waar is, is daarom niet waar voor de andere. 

Zo heb je bijvoorbeeld dingen die mannen vinden en dingen die vrouwen vinden. De bekende 

uitspraak bijvoorbeeld: ‘Jij weet niet wat dat is want je hebt nooit een kind op de wereld gezet’. 

Vrouwen hebben toegang tot deze werkelijkheid die mannen niet hebben. Ieder zijn waarheid 

gaat niet op. Als elk woord individueel iets anders betekent, kan je niet meer met elkaar spreken. 

Je moet een bepaalde constantie van betekenis hebben om te kunnen spreken, van gedachten te 

kunnen wisselen. Daaruit volgt niet dat die betekenis voor altijd zuiver kan bepaald worden. 

Dat is precies de positie van het calculus model waar Wittgenstein zich tegen verzet. Dus het is 

niet het ene extreem waarin het heel duidelijk en vooraf gaat aan elke sociale praktijk zou 

kunnen bepaald worden wat de betekenis is. Maar het is evenmin het andere extreem waar je 

dus in gelijk welke context en gelijk welk woord, gelijk wat zou kunnen horen want dan is 

communicatie niet meer mogelijk en ook handelen niet. Dan is er niets meer mogelijk, dan kan 

je alleen nog maar zwijgen. Het is iets tussen de twee in. Wat is het criterium dan voor 



Wittgenstein? De zogenaamde normale context. Dit is de context van het taalspel. Zonder in de 

mogelijkheid te zijn om dat af te bakenen, is de normale context het referentiepunt om te 

bepalen wat iets betekent. Dit wordt gedragen door u en mij. Je spreekt mee in het verhaal, niet 

alleen de andere. Je leert niet alleen spreken in de intersubjectieve taal, de taal die u vooraf gaat. 

Je wordt ingebed in de taal, maar je neemt ook de betekenis van de taal mee op. Je wordt een 

native speaker, een competente taalgebruiker. Dit is de toetssteen van de betekenis. Dit is 

context afhankelijk. Dit wil niet zeggen dat er geen regels zijn. Wanneer kom je te laat? Als je 

een kwartier te laat komt, ben je in een college te laat en gaat de les niet door. Dit is het 

academisch kwartier. Dit is te laat komen in de context van een universitair college, dit is dus 

een bepaald taalspel dat je speelt. Er zijn ook redenen voor waarom dat dit taalspel in elkaar zit. 

Als je gaat eten op restaurant en de persoon is een half uur te laat, dan gaat het etentje wel door. 

Te laat zijn in de context van afspreken met iemand, kan variëren. Bekend grapje: ‘Wanneer 

vertrekken de treinen in Indië? Als ze vol zitten’. Wanneer vertrekken onze treinen? Deze 

vertrekken ook al wel eens te laat maar ze vertrekken doorgaans geen half uur te laat. Treinen 

en te laat is weer iets anders.  

Niet in het ene extreem, alles bepaald en niet in het andere extreem absoluut niks. Want dat zou 

het relativisme de aanleiding geven niet ik alleen, niet de andere alleen maar ik en de andere. 

Deze twee elementen maken de Wittgensteiniaanse positie een hele moeilijke en 

ongemakkelijke positie. De context moet altijd geapprecieerd worden. Zonder de context is er 

geen betekenis. Dat is de waarheid. Dat is de ware essentie van de ‘meaning-as-use’ dat we 

zonder context geen betekenis is.   

We moeten het essentialisme vermijden, dat is de gedachte dat er een soort grootste gemene 

deler is tussen alle instanties waarop het woord gebruikt wordt.  Maar wat is er dan wel? Als er 

geen essentie is, hoe zijn de verschillende betekenissen van datzelfde woord dan met elkaar 

verbonden? Hij introduceert het begrip familiegelijkenis. Er zijn gelijkenissen zoals tussen 

leden van de familie maar dan tussen de betekenissen (verschillende gebruikscontexten) van 

een bepaald woord. ‘Jij lijkt wat op je moeder en op je moeder. Deze lijken op je grootvader en 

je grootmoeder’. Via de schakels die ertussen zitten lijken jullie allemaal een beetje op elkaar. 

Dit begrip is heel belangrijk om betekenis te bestaan. Het leidt tot een ongemakkelijkheid want 

misschien zijn er sommige die denken dat je hiermee alles kan oplossen. Het is preciezer dan 

dat. Het leidt tot de mogelijkheid om problemen op te lossen. Soms zeggen mensen abortus is 

altijd fout. Je gebruikt dus een normatieve categorie om een bepaalde handeling te beoordelen. 

Vanuit de idee dat je kan aangeven dat abortus slecht is. Niet alle zwangerschapsonderbrekingen 

zijn van dezelfde soort. Je kan een gezin hebben of een vrouw hebben die al 3 kinderen heeft 

en net 3 slaapkamers en zegt dat ze geen 4de kind wil. Ze beslist voor een 

zwangerschapsonderbreking. Maar je kan natuurlijk ook iemand hebben die 16 jaar is en plots 

zwanger. Hierbij is het voor allerlei redenen geen goed idee is dat het kind er komt. Dit zou 

voor allerlei problemen zorgen. In zo een geval zou u kunnen beslissen om abortus te plegen. 

Je kan ook de verkrachte 11-jarige hebben, je kan een kind hebben dat in de baarmoeder zit en 

dat een zeer zware afwijking heeft. Je kan allerlei variaties en leeftijd bedenken waardoor dat 

het woord van abortus helemaal niet meer zo slecht klinkt. Waar ligt de grens? Is de morning-

after pil een voorbeeld van abortus of niet? Als je al deze dingen op een hoop gooit kom je tot 

de conclusie abortus is altijd fout. Als je onderscheidingen maakt, kan je ook wel een 



genuanceerder antwoord geven. Alle begrippen zijn ‘family ressemblance contepts’. Door wie 

je bent, toon je wat mens zijn is. Door onderwijs bepalen we wat de moeite is om door te geven 

aan de kinderen en wat niet. Wie mag bepalen wat het curriculum inhoudt? Vorming is gericht 

op de breedte en niet op het specifieke. Want je kan nooit van tevoren uitmaken wat je ergens 

mee kan doen. Veel meer dan dat je in het alledaagse leven doet en wat het kind ziet gebeuren 

rondom zich dan in een expliciete uitleg of verantwoording die je er aan geeft. Als je luistert 

naar wat je kinderen te zeggen hebben, dan geef je een bepaalde boodschap mee namelijk dat 

het kind serieus wordt genomen. Dat het kind mag meespelen, vragen stellen. Als je al te veel 

beroep doet op ‘Je moet dat doen omdat ik het zeg’  dan geef je een andere boodschap. Door 

wie je bent, toon je wat menszijn is en betrek je het kind. Je kan heel moeilijk weten wat je 

nodig gaat hebben in de toekomst. Als je de vraag stelt ‘Wat kan ik ermee doen?’ dan heb je al 

bepaald wat het doel is. Je hebt al een criterium.  De vraag naar de nuttigheid betekent dat je op 

voorhand al bepaald hebt wat nuttig is. Er zijn meerdere antwoorden op mogelijk. Het 

belangrijkste wat je in deze cursus gaat leren is dat je u vragen moet stellen over die criteria die 

gesteld worden. Waar komen die vandaan en hoe kan je die legitimeren?   

International handbook  

In de pedagogiek proberen we iets te weten te komen over de pedagogische werkelijkheid. Dat 

doen we door kennis te verzamelen. Er zijn allerlei soorten kennis, er zijn dingen die met 

waarnemingen te maken hebben of met denken te maken hebben. Heel de discussie over welke 

kennis we nodig hebben, heeft geleid tot een discussie over welke methode we moeten 

gebruiken om tot deze kennis te komen. Er zijn een aantal problemen mee, vorige lessen deze 

problemen besproken zonder een alternatief te bieden. Het alternatief dat uiteindelijk geboden 

zal worden, staat in de laatste hoofdstukken van het handboek, is eigenlijk heel simpel: 

pedagogisch onderzoek bevat veel facetten. Een belangrijk facet is reflectie. Het is wijsgerig 

pedagogisch onderzoek. Het nadenken over begrippen en samenhangen. Dat soort van 

nadenken is niet iets wat kan gebeuren door louter empirisch kwantitatief of kwalitatief 

onderzoek te doen. In al deze contexten wordt geïnterpreteerd. Wat betekent dit nu? Er zijn 

verschillende standpunten over mogelijk. Hier gaan we het niet over hebben want dat is een 

metatheoretische discussie. Een voorstel doen hoe de prof (ook nog anderen) denkt dat 

interpretatie in elkaar zit. Interpretatie heeft rechtstreeks te maken met iets proberen te 

begrijpen. Het begrijpen kan van verschillende types zijn. Het kan causaal begrijpen zijn. Als 

ik de scheikunde bestudeer dan begrijp ik als ik een kwikthermometer neem de vloeistof bij een 

hogere temperatuur zal stijgen. Als ik het versta, als ik het kan verklaren dan begrijp ik het ook.  

Begrijpen onderstelt dat we iets kunnen zeggen over hoe de betrokkenen het geheel ervaren 

heeft. Naarmate we er meer over weten, kan ik er meer over zeggen. Naarmate dat ik 

bijvoorbeeld een tijd doorbreng bij vluchtelingen die nu Griekenland voor de Macedonische 

grens staan, zal ik daar meer over kunnen zeggen. Maar daarvoor moet ik input hebben, deze 

moet komen van diegene die zich in deze situatie bevinden. Want als je naar Griekenland zou 

gaan dan mag je wel door de Macedonische grens. Je kan je nooit in de plaats stellen van deze 

vluchtelingen, het is anders voor u als voor hen. Maar dit betekent niet dat we daar niets over 

kunnen zeggen. Er zijn mensen die heel goed stervenden kunnen begeleiden maar deze zijn nog 

niet gestorven. Denken dat je iets moet ervaren om er iets over te kunnen zeggen dat heeft zijn 



limieten. Maar natuurlijk doordat je meer ervaringen hebt kan je er veel meer over zeggen maar 

dat is niet noodzakelijk zo. De werkelijkheid moet geïnterpreteerd worden. ‘To make sense of’ 

iets heeft betekenis voor mij en iets heeft geen betekenis voor mij. Hoe geven we betekenis aan 

iets? Dit doen we door iets te weten komen van de betrokkenen zelf, vanuit anderen die er over 

nadenken, vanuit boeken, vanuit de maatschappij. Interpreteren is in een bepaalde context 

plaatsen. Je laat andere elementen waaraan je nog niet gedacht had, meespelen om daar iets 

over te kunnen zeggen. Het handboek, waaruit de teksten komen, is tot stand gekomen vanuit 

de vraag: ‘Laat nu eens zien wat jij als onderzoeker in u onderzoek doet wanneer je 

interpreteert’. Kwantitatief empirisch onderzoek is iets anders dan kwalitatief onderzoek. Tenzij 

je aanneemt dat de ‘family ressemblences’ er zijn. In kwantitatief onderzoek ga je bepaalde 

algoritmes volgen. Je hebt de correlatie tussen bepaalde variabelen, je doet een factoranalyse… 

Het moet gebeuren volgens de regels van de kunst. Maar daar zijn problemen mee. In 

kwantitatief onderzoek wordt een soort van algoritme gevolgd. Er moeten allerlei beslissingen 

genomen worden. Een onderzoeker moet leren hoe ze dat moeten doen. Er kunnen ook meerdere 

oplossingen mogelijk zijn. Dat is bijvoorbeeld zo bij een regressieanalyse. Deze keuzes van op 

verschillende momenten moeten verantwoord worden. Dat is interpreteren. Hoe ga je om met 

de data? Waarom doe je bepaalde dingen wel en andere niet? En hoe leidt ik daar bepaalde 

conclusies uit af? Datgene wat daar gebeurd bij kwantitatief analytisch onderzoek niet hetzelfde 

is als bijvoorbeeld bij kwalitatief onderzoek. Of wanneer u gaat observeren in het derde 

studiejaar om de interacties tussen de leerlingen vast te stellen, dan zijn er weer andere regels 

die u moet volgen. Je moet je vertrouwt maken met de situatie en daardoor beter dingen kunnen 

verstaan. Er zijn weer andere dingen die moeten gebeuren, je moet een selectie maken. Je gaat 

dingen in een context plaatsen. Je geeft redenen/argumenten waarom je het ene doet en het 

andere niet. Een argument is iets wat je al deelt met elkaar waardoor je de andere kan overtuigen. 

Als iemand tegen je zegt ‘1+1=3’ dan ga je hier tegenin gaan want de definitie van 2 is dat je  

1 bij zichzelf gaat optellen. Na 1 komt twee en niet drie. Je doet beroep op iets wat de ander al 

aanvaard. Je moet naar de context kijken om te weten welke elementen je gaat inbrengen en 

welke niet om te rechtvaardigen van de conclusies die je voorstelt. Dit heeft te maken met hoe 

er in het verleden al over gedacht is. U bent  niet de eerste die hierover nadenkt, dit is typisch 

voor een wetenschapper. U moet natuurlijk wanneer u tot een conclusie bent gekomen, gaan 

kijken of de anderen dezelfde conclusies uitkomen en waar je van elkaar zal verschillen. U 

verbind dat met de zaken die reeds ontwikkeld zijn.    

(p. 4) Interpretatie niet alleen belangrijk op het einde van u onderzoek maar ook doorheen heel 

u onderzoek van belang is. Niet alleen wanneer u de conclusie begint te schrijven maar ook 

wanneer u het probleem wil definiëren, wanneer u de data selecteert, zelfs tot op de wijze 

waarop u het rapport schrijft.  

Maar op al die niveaus is er interpretatie te vinden.   

(p. 6) Wat wordt er verstaan onder interpretatie? Interpretatie betekent niet altijd hetzelfde. De 

rest van de tekst geeft dan voorbeelden waar op de verschillende niveaus van onderzoek 

allemaal sprake is van interpretatie. Bijvoorbeeld als product van het onderzoek, in de context 

van de data, de selectie, de bevraging, in de context van het voorstellen van het onderzoek…  



‘The life history research’, van de hand van Michael Wats, is een voorbeeld van een type van 

onderzoek. Dit is een voorbeeld van hoe interpretatieve in zijn werk gaat. De focus van het 

onderzoek is iets dat je op het eerste zicht niet begrijpt. Hij maakt zich druk waarom bepaalde 

leerlingen niet naar Cambridge en naar Oxford gaan. Hoe komt dit nu? Je zou het in dezelfde 

context kunnen zetten in Vlaanderen. Hoe komt het dat sommige naar Gent gaan en anderen 

naar Leuven? Er zijn twee elementen die je moet weten om dit onderzoek in het juiste 

perspectief te kunnen plaatsen. (1) Je moet weten dat in Vlaanderen het niet zoveel uitmaakt 

waar je je diploma haalt. Of u nu master wordt in Leuven of in Antwerpen, dit maakt voor de 

meeste werkgevers niet zo een groot verschil. Er zijn wel bepaalde disciplines die in bepaalde 

universiteiten meer ontwikkelt zijn. In het algemeen wordt hier niet naar gekeken. In de UK is 

dit anders. Dit heeft te maken met het feit dat die in verhouding met Vlaanderen 10-15 keer 

groter zijn. Er is een hiërarchie tussen de universiteiten. Zelfs om overheidsarbeider te worden 

gaat men kijken van waar je diploma komt. Naargelang van wat men zoekt, als dat niet komt 

van waar zei denken dat het zou moeten komen, dan kom je niet op de ‘short list’ terecht. (2) 

Je moet ook weten dat het Engels universitair systeem bepaald wordt door je cijfers in het 

middelbaar onderwijs. Dit bepaalt in welke universiteit je mag starten. Op het einde van het 

middelbaar moet iedereen een examen afleggen, dit is voor iedereen hetzelfde. Je moet bepaalde 

vakken aanduiden waarin je examen (A-levels) aflegt. Naargelang je scores en vakken kan je 

postuleren om student te mogen worden aan een bepaalde universiteit. De universiteit bepaalt 

of je mag studeren of niet. Als u dus bijvoorbeeld Latijn, Grieks en Engels hebt gestudeerd dan 

kan je het wel vergeten dat je ooit aan geneeskunde mag beginnen. Bij ons is dit niet onmogelijk, 

het is zelfs zo dat moest je een beroepsrichting gedaan hebben en het 7de jaar afmaakt, kan je 

aan het eerste jaar geneeskunde starten. Er zal in de UK na de examenresultaten ook altijd een 

intakegesprek zijn waarbij de tutor u allerlei vragen zal stellen en op basis daarvan zal beslissen 

of je mag beginnen of niet. Wat stelt men nu vast? Heel weinig leerlingen uit een lagere socio-

economische context, die nochtans verstandig zijn, kunnen bijna nooit beginnen aan bepaalde 

universiteiten. Dit heeft een invloed op hun latere job en hun latere inkomen. Het is daaraan 

waar Wats iets aan wil doen. Hij begint dit te onderzoeken en hij vraagt zich af hoe het dit alles 

komt. Je vindt deze onderzoeksvragen (p. 235 – tweede alinea). Er is dan een heel stuk over het 

onderzoek verloopt. Dit gaat met interviews. Hij wil iets te weten komen over de particulieren 

levensgeschiedenis van de studenten want sommige geraken er toch wel binnen. Dit wordt dan 

geanalyseerd. Er gaat een heel lang stuk over welke data er worden verzameld en hoe deze 

verder geanalyseerd worden. Om dit te analyseren gebruikt hij twee types van theorieën: (1) 

cultureel kapitaal: in een bepaalde groep zit een bepaald cultureel kapitaal en in een andere 

groep een andere en dit zou verklaren waarom er geen doorstroom is van de ene groep naar deze 

universiteiten en (2) ‘capability approach’: dit gaat over bekwaamheid. Wat zie je in de 

resultaten? Hierin worden twee elementen (p. 244 - …) onderscheiden. Je hebt de particuliere 

geschiedenis van een individu. Waarbij opgemerkt wordt  dat bepaalde gebeurtenissen de 

trigger kunnen zijn om toch de stap te zetten om naar Oxford te gaan. Daar gaat het om want er 

zijn er die zich vanaf het begin af aan niet bekwaam genoeg vinden en dus geen applicatie sturen 

naar Oxford, hier komen we dan bij een ‘selfulfilling prophecy’. Het tweede element is dat over 

de particulieren gevallen heen er toch een bepaalde constantie is. Er kunnen van de ene kant 

particuliere verhalen vertelt worden over een individu maar aan de andere kant zijn er ook 

kenmerken die voor meerdere van die individuen eigenlijk gelden. Op deze laatste kan 



ingewerkt worden. Dit leidt tot een hele discussie. Is het nu het ene of het andere? Het ligt er 

tussenin. Het is ten dele het particuliere element dat zeer moeilijk beïnvloedbaar zal zijn en een 

ander element wat over die particulieren heen geldt en wat er eigenlijk wel gewoon de 

mogelijkheid bied om aan beïnvloeding te doen. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat er voldoende 

uitgelegd wordt hoe het systeem in Cambridge en in Oxford nu eigenlijk werkt. Dus dat er heel 

veel mensen zijn die het na hun secundaire school gewoon niet weten waardoor dat zij als het 

ware de gemakkelijkste oplossing kiezen namelijk de hogeschool of de universiteit die het 

dichtste bij is. Er gaan voor hen dus bepaalde deuren wel open maar anderen niet. Interessant 

om te zien is dat in deze tekst op een indirecte manier een soort van theoriebevraging 

plaatsvindt. Welke theorie is het meest geschikt om mijn bevindingen (gegevens te ordenen) 

weer te geven? De twee theorieën die hier eigenlijk tegenover elkaar staan is een ‘statische 

opvatting’ en een dynamischere opvatting. De laatste theorie die geeft eigenlijk veel meer 

mogelijkheden om de betreffende fenomenen die bestudeerd worden te kaderen en te duiden. 

Als dit zo is, wat is dan de statuut van een theorie? Want we krijgen hier op verschillende 

manieren een invulling van het begrip theorie. Pedagogiek is een wetenschap. Wat voor soort 

wetenschap is dat? Het is een academische discipline. Het is gemakkelijker academische 

discipline te gebruiken dan wetenschap want bij sommige wetenschappen alleen datgene zijn 

dat we verstaan onder fysica en scheikunde, de geschiedenis (althans volgens sommigen). Er 

zijn verschillende indelingen en deze zijn allemaal een beetje arbitrair. Het (academische 

discipline) is iets dat beoefent wordt op het hoogste niveau van onderwijs, dat zijn de 

universiteiten en de hogescholen. In de context van de academische discipline van de 

pedagogiek. Wat vind je in een academische discipline? Je vindt hier theorieën en duidingen. 

Ik wil het begrip theorie op een bepaalde manier en voor een bepaald iets reserveren. Een theorie 

is iets dat je in alle gevallen kan toetsen. Het is waar of niet waar en kan verlaten worden. 

Concepten spelen hier een rol en ook de creativiteit van de onderzoeker is belangrijk. We lezen 

de theorieën helaas niet van de waarnemingen af. Een theorie kan gefalsifieerd worden. Hoe 

moet ik verklaren dat mensen maagzweren krijgen, hier is een theorie over. Hoe moet ik 

verklaren dat mensen elkaar vertrappelen wanneer er een incident in een voetbalstadion 

gebeurd, hier zijn theorieën over. Het Heizeldrama in 1980 waar tientallen mensen vertrappeld 

zijn, heeft er onder andere voor gezorgd dat men is beginnen nadenken over nooduitgangen. Je 

zal zien dat in grote gebouwen ontzettend veel nooduitgangen zijn nu omdat mensen als er 

gebeurd als ‘kiekens zonder kop’ rondlopen naar daar waar een gaatje is om weg te kunnen zijn. 

De doden die daar gevallen zijn die zijn een gevolg van de paniekreacties die ontstaan zijn ten 

gevolge van iets anders. Je kan dus op die manier bepaalde theorieën bedenken. Theorieën zijn 

nooit voor de eeuwigheid waar. Ze worden verlaten en vervangen door andere theorieën. We 

komen altijd dichter en dichter bij de waarheid maar we komen er nooit. Je kan een theorie 

nooit verifiëren omdat je nooit al de toekomstige situaties kunt bedenken en de interveniërende 

variabelen, maar je kan het wel falsificeren. Denk aan het dak dat in brand raakt door een sigaret. 

Je kan nooit nu weten welke mogelijke nieuwe elementen we morgen gaan ontdekken die een 

verklaring gaan zijn. Zo lang er geen falsificatie is behouden we bepaalde theorieën. Met 

theorieën zijn er concepten, die we toetsen. Als we een tegenbewijs vinden ervan wordt deze 

theorie in de vuilbak gegooid. Een mooi voorbeeld hiervan is een ontdekking van de splitsing 

van kernfusie  en moest men dat kunnen ontrafelen, dit is verschenen in een heel belangrijk 

tijdschrift. Heel kort erna is dit overgedaan in andere labo’s en kwam men tot andere 



bevindingen. Soms worden theorieën pas 10tallen jaren na de feiten aanvaard op grond van 

evidentie. Dit is heel recent nog geweest tijdens een experiment in Genève. Hoe gebeurt dit nu? 

Dit gebeurt in de fysica niet anders dan in de theologie, dat gebeurt binnen de wetenschappelijke 

gemeenschap. Wat is deze gemeenschappelijke gemeenschap? Dat is de groep van mensen die 

zich professioneel bezig houden met de problematiek. Er zijn de wetenschappers, de 

onderzoekers die u vindt aan de universiteiten of in de industrie. Eigenlijk behoren wij hier ook 

toe, alles wat de prof uitlegt probeert hij te verantwoorden. U neemt dat niet aan op gezag van 

iemand maar omdat u het zelf inziet. Dat is hoe de wetenschap werkt. De wetenschap kan 

eigenlijk gekarakteriseerd worden als een groep  masochisten die veel moeite doen om tot 

bevindingen te komen en nadien hun bevindingen publiceren in tijdschriften of naar congressen 

gaan en daarover spreken en hopen dat er kritiek komt. Natuurlijk hopen ze ook dat ze allemaal 

gelijk krijgen maar men zoekt kritiek omdat kritiek verdiepend inzicht vormt. Dat is helemaal 

anders als in de dagdagelijkse samenleving, daar zoek je geen kritiek. Dat gebeurd in de 

wetenschappelijke gemeenschap maar gebeurt evenzeer in de gemeenschappelijke 

gemeenschap van theologen en van historici dan dat dat in de gemeenschappelijke gemeenschap 

van de wiskundigen en de fysici gebeurt. Dit gebeurt overal op dezelfde manier. De bedoeling 

is om iets te weten te komen van wat we nog niet wisten. Het is natuurlijk de vraag wat de 

werkelijkheid is. Niet zo makkelijk om op te antwoorden, het is iets dat waar is, de 

werkelijkheid, iets dat je inzicht geeft. Naast theorieën die getoetst kunnen worden zijn er 

duidingen. Duidingen zijn pogingen om het geheel samen te zien, het zijn theoretische kaders. 

Deze kaders kunnen we niet toetsen aan de werkelijkheid. Je kan aan de werkelijkheid niet 

toetsen of democratie een beter systeem is dan een autoritaire staatgreep. In tegendeel, als je 

naar de recente geschiedenis van Afrika kijkt, zou je tot de conclusie kunnen komen dat een 

autoritaire staat tot minder geweld leidt dan een democratie die niet goed werkt. Overal in de 

landen waar dictators zijn weggevallen zie je de opkomst van milities die de macht naar zich 

toe trekken. Deze vechten met elkaar, het gevolg hiervan is een burgeroorlog. Men zou op basis 

van empirisch onderzoek kunnen zeggen dat bij een autoritaire staat er meer veiligheid biedt 

dan een democratie, een die niet goed werkt. Maar toch zeggen wij dat we een democratie 

prefereren boven ene autoritair regime. Een duiding, hoe je de dingen samen kan zien en of dat 

de uitgangspunten van de duiding legitiem zijn of niet kan je wel beoordelen. Daarover kan een 

discussie plaatsvinden. Als de kinderrechter commissaris zegt dat ook kinderen toegang moeten 

zouden hebben tot het recht, dan gaat dit over een duiding van de werkelijkheid. Het gaat niet 

over een utopie. De filosofie is een duiding, religies, wat een mens is. Is de mens zoals 

sommigen denken een soort mini computer of een geheel van neuronen met hersenen dat als 

we nog wat onderzoek doen, we kunnen voorspellen wat mensen gaan doen? Al de 

wetenschappen steken vol van duidingen. Het geloof in een experiment in de fysica is een 

duiding. De vooronderstellingen kunnen kritisch nagegaan worden. Hier kunnen standpunten 

over ingenomen worden met redenen. Dit gebeurt op dezelfde manier als bij theorieën die 

getoetst worden binnen de wetenschappelijke gemeenschap. Prof argumenteert tegen standpunt 

binnen pedagogiek, namelijk daar enkel RFT wordt gebruikt. Hoezeer dat de prof argumenteert 

dat dat het geval is toch is het zo dat we iets te weten willen komen over de werkelijkheid. Ook 

theoretisch pedagogisch onderzoek moet vertrekken van wat werkelijk is en moet vaststellen 

wat ook werkelijk het geval is, vooraleer heel de onderneming kan beginnen. Het is niet 

vrijblijvend om te zeggen dat de wetenschap ook een descriptie geeft van de werkelijkheid. 



Evenmin is het vrijblijvend van te stellen dat de wetenschap probeert te begrijpen hoe die 

werkelijkheid in elkaar zit, dikwijls vanuit het oogpunt dat men zal proberen om te interveniëren 

en dus is kennisname van mogelijke effecten van interventieprocessen, dat is heel handig. In de 

pedagogiek , hoezeer de prof ook pleit voor reflectie, duiding, is het toch zo dat bepaalde zaken 

moeten worden vastgesteld en worden vastgesteld of bepaalde maatregelen werken of niet 

werken. De Antwerpse schepen van onderwijs gaat een experiment dat vanuit Nederland komt 

uitvoeren binnen het secundair onderwijs. Er zijn veel leerlingen die uit het gemeentelijk 

onderwijs komen en slecht scoren binnen het hoger onderwijs. Studenten van universiteiten en 

hogescholen geven een aantal uur per week extra zaken uit aan deze leerlingen van het secundair 

onderwijs.  

The idea of a social science – Peter Winch 

We lezen vier belangrijke stukken maar je moet dit héél goed lezen, dat wil zeggen zin per zin. 

De tekst is bedrieglijk eenvoudig. Het is heel gecondenseerd en er zijn heel veel allusies en 

verwijzingen in de zinnen.  Die eigenlijk zouden rechtvaardigen dat het boek nog niet wordt 

uitgedaagd met een bijzonder groot voetnoten apparaat waarbij hij op elke twee, drie zinnen 

een halve bladzijde geschreven wordt om uit te leggen wat er nu eigenlijk staat en waarom dat 

dat daar staat. De prof vindt er elk jaar nog nieuwe dingen in. Dingen die je niet via de eerste 

keer kon zien. Bijvoorbeeld: Dat de sociale wetenschappen in hun kinderschoenen staan, is een 

platitude geworden bij auteurs van handboeken over deze inhoud. De vragen die je daar dan bij 

moet stellen is: hoe kan dit nu in hun kinderschoenen? Wie zegt eigenlijk dat de ‘social sciences’ 

in hun kinderschoenen staan? Het gaat terug naar de 19e eeuw. Dit lijkt een lang perspectief. 

Dit suggereert: gaan ze nu nooit niet opgroeien en doen wat ze eigenlijk zouden moeten doen. 

Wat zouden ze dan moeten doen? Heel dit boekje is een kritiek op de positivistische sociologie. 

Deze leeft parallel zowel in de pedagogiek als in de psychologie. Het behaviorisme, wat er nu 

allemaal geschreven wordt over de orthopedagogiek, dat zijn positivistische benaderingen van 

het menselijk geheel. Deze hebben al verre voorlopers maar het komt terug onder een ander 

gedaante. Je zou dus heel gemakkelijk in de titel van het boek ook veranderen, we lezen dus 

niet iets dat enkel betrekking heeft sociologie. Winch zal proberen aantonen dat dat eigenlijk 

niet kan en we in de sociale wetenschappen op een andere manier te werk zal moeten gaan. Hoe 

doet hij dat?   

Hoofdstuk 1 gaat over taal en betekenis, denken en werkelijkheid. Dit laat je eigenlijk zien 

welke betekenispositie je moet innemen. Hoe dit is ontstaan, is dit door iets aanwijzen? Kan er 

dan niets meer misgaan? Hoe zit dit in elkaar en hoe wordt betekenis onderhouden? U vindt 

hier allerlei voorbeelden over.   

Hoofdstuk 2 doet heel dat proces over maar dan op het niveau van het handelen. Hier gaat het 

over handelen en betekenis. Er worden hier heel veel concepten naar voor gehaald. Wat is 

gewoonte, traditie, wanneer zijn mensen vrij? Het eindigt op de gedachte dat vanaf het moment 

dat mensen kunnen kiezen, dat ze dan handelen.   

In hoofdstuk 3 wordt dit geplaatst binnen de context van de sociaalwetenschappelijk onderzoek. 

Als dit betekenis is en als dit handelen is, hoe moet dat sociaalwetenschappelijk onderzoek er 

dan uitzien? Wat zijn de consequenties die daarvoor kunnen getrokken worden.  



Ten slotte in hoofdstuk 5 wordt dit nog eens in een breder kader geplaatst. Hier wordt 

bijvoorbeeld ingegaan op wat de geschiedenis eigenlijk doet. Hoe is er een verschil tussen 

donder en bliksem?  

Chapter 3: social studies as science  

(p. 86) We zien maar een stukje van dit desbetreffende hoofdstuk. ‘Mill’s view is that 

understanding a social institution consists in observing regularities in the behavior of its 

participants and expressing these regularities in the form of generalizations.’ De positie van 

Will gaat over sociologische theorieën, iets over sociale instituties. Wat zijn sociale instituties: 

het onderwijs, de verkiezingen, de sociale democratie, … Dat zijn sociale instituties. Het is de 

bedoeling van daar regelmatigheden in te vinden. Nu is natuurlijk de vraag van waar komen die 

regelmatigheden? Is het de onderzoeker die dat die regelmatigheden als het ware als een 

sjabloon oplegt of gaat dat om regelmatigheden die op de ene of de andere manier geabstraheerd 

worden of hoe is precies die verhouding? ‘In the position of the sociological investigator (in a 

broad sense) can be regarded as comparable, in its main logical outlines, with that of the natural 

scientist, the following must be the case’. Als we nu datgene wat de socioloog doet of dat wat 

de sociale wetenschapper doet, vergelijken met wat een natuurwetenschapper doet. Is dat dan 

hetzelfde of is dat iets dat verschillend is? Dat is wat hier behandeld gaat worden. ‘The concepts 

and criteria according to which the sociologist judges that, in two situations, the same thing has 

happened, or the same action performed, must be understood in relation to the rules governing 

sociological investigation.’ Dus een sociologische onderzoeker moet de regels volgens van die 

betreffende wetenschap. ‘But here we run against a difficulty; for whereas in the wase of the 

natural scientist we have to deal with only one set of rules, namely those governing the 

scientist’s investigation itself, here what the sociologist is studying, as well as his study of it, is 

a human activity and is therefore carried on according to rules.’ De natuurwetenschapper en de 

sociale wetenschapper moeten elk volgens hun eigen discipline dat onderzoek doen. Je weet 

wat dat betekent: een bepaalde methode eventueel volgen en zich richten op bepaalde inhouden 

en een bepaald facet. Dit is wat we noemen het formeel en materieel voorwerp van wetenschap. 

Maar, de socioloog probeert natuurlijk de menselijke samenleving te bestuderen. Die 

menselijke samenleving wordt gekenmerkt door regels in zichzelf. Dus ons handelen, ons 

spreken wordt gedragen door het regelbegrip.  

Dit is in hoofdstuk 1 en in hoofdstuk 2 uiteengezet. In hoofdstuk 1 met betrekking tot de taal en 

in hoofdstuk 2 met betrekking met het handelen. Dus een socioloog, een pedagoog, een 

criminoloog, … moet niet alleen de regels volgen die hij opgelegd krijgt vanuit zijn discipline, 

maar een socioloog moet vetrekken van de regels die al bestaan in de samenleving. We doen 

alles voor een regelrijk begrip van betekenis en handelen. Dingen hebben voor ons een bepaalde 

betekenis. Dit kan niet alleen een superindividuele subjectieve betekenis zijn, want dan zouden 

we elkaar niet verstaan en zouden we met elkaar niet kunnen handelen. De socioloog heeft te 

maken met twee typen van regels: regels die bestaan op het niveau van menselijke fracties en 

regels die bestaan op het niveau van de wetenschappelijke studie. Waar vertrekt de 

natuurwetenschappen dan van? Deze vertrekt van causaliteit en niet van regels. Causaliteit zijn 

geen regels. Schematisch:  



Positieve wetenschappen Menswetenschappen 

Ruwe data zijn het vertrekpunt 

↓ 

Betekenisvolle fenomenen zijn het 

vertrekpunt 

↓ 

Theorieën en concepten die tot een 

discipline behoren 

Theorieën en concepten die tot een 

discipline behoren 

 

Voor positieve wetenschappen (fysica, scheikunde, …) vertrekt men van een aantal 

waarnemingen. Laat ons dat ruwe data noemen. Dan gaan je die op een bepaalde manier in 

verbinding met elkaar brengen. Dus je krijgt theorieën en concepten die tot die discipline 

behoren. Deze concepten neem je dan mee naar de maatschappelijke gemeenschap. In de 

menswetenschappen of de sociale wetenschappen heb je natuurlijk ook dit niveau van theorieën 

en concepten die tot een bepaalde discipline of discipline behoren, maar het vertrekpunt zijn 

geen ruwe data, maar zijn dingen die reeds betekenis hebben, betekenisvolle fenomenen. Denk 

aan het voorbeeld in hoofdstuk 2, daar vertrekt men met waarom stemt iemand nu? Als je nu, 

zoals destijds bij Sadam Hoessein, je naam moet zetten op een kiesbiljet, dan heb je een ander 

type van democratie dan wanneer dat anoniem is. Als je niet denkt dat uw stem uitbrengen enig 

effect heeft op het geheel, dan heb je een andere situatie dan wanneer je weet dat de functie van 

uw stem bepaalde mensen zullen verkozen worden. Het maatschappelijk deliberatieproces over 

wat er allemaal moeten gebeuren of niet moet gebeuren zal op een andere manier verlopen. Er 

zijn betekenisvolle fenomenen. In dit voorbeeld dus ‘Welke betekenis hecht je aan het 

uitbrengen van uw stem?’ Natuurlijk weet je dat het uitbrengen van uw stem maar één in de 

zovelen is, maar als je nu echt denkt dat dat geen enkel effect heeft dan leef je in een andere 

samenlevingsvorm, dan in de samenlevingsvorm. Ons systeem in België is een zogenaamde 

representatieve democratie. Dit wil zeggen dat we representanten kiezen en die nemen dan de 

beslissingen. In de Griekse staat was dit natuurlijk een overleg tussen alle betrokkenen. Die 

betrokkenen waren alleen mannen en het waren ook geen slaven. Dit is een voorbeeld van een 

democratie waarin dat eigenlijk iedereen bij alles betrokken was. Iedereen kon zijn stem 

verheffen. Hier zijn ook voor- en nadelen aan verbonden. We kunnen dat nu technisch wel via 

referenda kunnen organiseren. Als iedereen gaat stemmen, kan men dit natuurlijk gaan 

manipuleren. Kan iedereen op deze manier stemmen over alle belangrijke kwesties? Als men 

nu zou vragen aan de Belgische bevolking: ‘Ben je voor of tegen de doodstraf?’ dan hou ik mijn 

hard vast wat het resultaat is. In Amerika durft men hier niet aan raken. Hetzelfde geldt voor 

het zogezegde vierde amendement: het recht om u te verdedigen en het dragen van een wapen. 

Misschien ook door de enorme wapenloop die er wordt uitgeoefend. Je kan u de vraag stellen 

wat je als meest ideale staatsvorm vindt.  

Is dat een verlichte monarchie of is dat een hiërarchisch systeem of een representatieve 

democratie? Aan een representatieve democratie zijn ook allerlei nadelen aan verbonden, zoals 

dat men moet gaan stemmen in een bureau en dat er geen debat meer is. Een socioloog die daar 

theorieën over maakt, moet vertrekken van wat reeds betekenis heeft en dan kan hij daar een 

theorie over maken. Je hebt twee soorten van regelbegrippen. Je hebt regelbegrippen die uit de 

praxis komen, uit het handelen, uit het spreken uit de waarde onderscheiding die we maken elke 

dag en daarop kun je dan een theorie enten. Deze theorie kan natuurlijk zeer technisch zijn, 



gebruik makend van allerlei technische concepten, maar deze technische concepten zullen altijd 

moeten ontleend worden en dus vertaald kunnen worden in de betekenis van alle dag. Dat is het 

verschil met datgene wat in de fysica gebeurd. In de fysica heb je bijvoorbeeld zwaartekracht, 

maar deze zwaartekracht bestaat ook vooraleer dat Newton deze ontdekt heeft. De appels vielen 

toen ook al van de bomen. Wanneer je het over een menselijke samenleving hebt en je wil het 

handelen en het spreken verstaan, moet je vertrekken van de samenhangen die mensen daar aan 

gegeven hebben en zonder dat die mensen daar betekenissen aan gegeven hebben, is er niets. 

‘And it is these rules, rather than those which govern the sociologst’s investigation, which 

specify what is to count as ‘doing the same kind of thing’ in relation tot hat kind of activity;’ Je 

zal je u herinneren dat het erop aankomt om uit te maken of iets hetzelfde is of niet. En dus wat 

geldt als hetzelfde wordt dus bepaald door het regelbegrip van die praktijk. Het startpunt is de 

betekenisvolle praktijk. Dat betekent dat natuurlijk dat bepaalde dingen door de ‘competent 

native language speaker’ zullen herkend worden als hetzelfde en sommige dingen als 

verschillend. Diegene die in de praktijk staat, zal bepaalde dingen herkennen als behorende tot 

de praktijk en sommige dingen niet. U weet dat het een heel ingewikkelde kwestie is omdat de 

grenzen van het taalspel nooit helemaal volledig afgebakend kunnen worden. Er is altijd 

metaforisch taalgebruik mogelijk, maar het is natuurlijk ook zo dat als een bepaalde praktijk 

met een aantal regels teveel geweld wordt aangedaan, dat je niet meer in die praktijk zit. Je kun 

een beetje de regels van voetbal veranderen, maar je kan ze niet zover veranderen dat het rugby 

wordt, dan speel je geen voetbal meer. Ik weet dat dat een soort van fluïditeit, een soort van 

vaagheid, is, maar dat is nu eenmaal zo en dat heeft te maken met wat Wittgenstein beoogde: 

anti-essentialisme. Een vroegere president van de V.S., een zekere meneer Clinton, heeft 

destijds kei veel miserie gehad met een zeer Ronny, die hem beschuldigde dat hij seks gehad 

had met haar en dat dat gebeurd was in haar voordeel om een bepaalde job of positie te krijgen. 

Hij heeft dus zijn macht misbruikt. Waarover ging dat eigenlijk? Het ging niet zozeer over wat 

de president gedaan had of niet gedaan had, want men dreigde hem af te zetten. Men dreigde 

dus Clinyon af te zetten, niet zozeer om wat hij gedaan had, maar omdat hij daarover gelogen 

had. Hij had gelogen tegen de Senat. Dat was eigenlijk het punt. Er ontstaat dus een procedure 

voor. Dit heeft te maken met wat het afzetten van een zittend president. Clinton zegt: ‘I did not 

have sex with that woman.’ Dit was een klein beetje moeilijk om vol te houden, want men had 

namelijk op een kleed sperma ontdekt en men kon dit terugvoeren naar Clinton. Clinton is niet 

afgezet. Hoe kan dat dan? Volgens hem heeft hij niet gelogen, want hij verstond onder ‘to have 

seks’ geslachtsgemeenschap. Er was geen geslachtsgemeenschap geweest. Het was een 

blowjob. Clinton komt uit een bepaalde protestantse context waarin ‘to have sex with’ betekent 

‘to have sexual intercourse’ en dus had hij geen seks gehad en had hij dus niet gelogen en kon 

er dus in de senaat geen meerderheid gevonden worden om hem af te zetten. Dit is volgens mij 

wel een handige rationalisatie en het is een beetje flauw om dan op bepaalde betekenissen terug 

te vallen, maar het is ook niet helemaal onjuist. Volgens die opvatting had hij niet gelogen. 

Waarom heb ik je dit voorbeeld toegelicht? Om de eenvoudige reden om u hierop te wijzen dat 

voor de doorsnee Amerikaan en voor de doorsnee ‘native English speaker’, die praktijk niet zo 

beperkt was als Clinton dacht. De praktijk die hij viseerde geslachtsgemeenschap hebben, kan 

je zomaar niet vertalen door ‘to have sex’. Hij doet hier iets wat eigenlijk niet is toegelaten, 

waardoor dat het soort van praktijk waar hij naar verwijst een andere is dan de praktijk die 

iedereen heeft verstaan. Daarom is dit een vorm van rationalisatie. Hij tracht er goedkoop mee 



weg te komen en hij geeft een mogelijke uitleg die een normale mens hier helemaal niet onder 

zou verstaan. Dit is wat ik bedoel met: je kan het voetbalspel veranderen, maar je kan het niet 

zo fel veranderen dat het basketbal wordt. Ergens is er een stap die gezet wordt waardoor een 

praktijk verandert en dus een andere praktijk wordt, een ander taalspel een andere sociale 

praktijk. Als je dat opgeeft, ook al zijn er geen ‘fixed bounderies’, maar als je de idee opgeeft 

dat wat gebeurt in de praktijk altijd tot die praktijk behoort, dan helpt dat concept natuurlijk niet 

meer om betekenis uit te leggen. Dan kan een woord alles betekenen. De wetenschap heeft haar 

eigen regels, maar om die regels te kunnen verstaan, kan in sommige gevallen gebruik gemaakt 

worden van ruwe data (zintuigelijke waarnemingen), dingen die dus op zich geen betekenis 

hebben en dat geval ook geen betekenis uitwisselen. Het handelen draagt dus reeds een 

bestaande betekenis. Waarom is dit nu belangrijk? Dat wordt nu met een voorbeeldje uitgelegd, 

namelijk de parabel van de Farizeeër en de tovenaar en het gaat over een bepaalde uitdrukking 

van die twee mensen en hoe je die dan moet verstaan. “An example may make this clearer. 

Was the Pharisee who said ‘God, I thank you Thee that I am not as other men are doing the 

same kind of thing as Publican who prayes ‘God be merciful unto me a sinner?” De tovernaar 

was diegene die de taxen inde. “To answer this one would have to start by considering what 

is involved in the idea of prayer; and that is a religious question.”  Dus om te verstaan wat 

hier gezegd wordt, moet je dus verstaan wat bidden is en wat bidden is in de Joodse context. 

Dat is iets dat tot de religie behoort en dat is iets tot een reeds betekenisvol systeem behoort. 

“In other words, the appropriate criteria for deciding whether the actions of these two men 

were of the same kind or not belong to religion itself.” Dus de uitdrukking ‘God ik dank u dat 

ik niet ben zoals de andere en God heb medelijden met mij, zondaar’ zeggen deze twee nu 

hetzelfde of niet? Daarvoor moet je dus de betreffende religie kennen. “Thus the sociologist of 

religion will be confronted with an answer to the question: Do these two acts belong to the 

same kind of activity?; and this answer is given according to criteria which are not taken 

from sociology, but from religion itself.” Opdat de socioloog hier een theorie over zou kunnen 

hebben, een verklaring zou kunnen bieden van wat aan de hand is, moet hij/zij beroep doen op 

de betekenis die in de religie gehandhaafd wordt. Dit is heel abstract. Wie het brood en de wijn 

die gebruikt wordt tijdens een misviering onder de microscoop legt, zal geen transsubstantiatie 

zie. Het brood en de wijn worden niet het bloed van Christus. Waarom kun je dat niet zien? 

Omdat dat een betekenis is dat te maken heeft met het ‘misterium fideli’ van het Katholieke 

geloof. Het mysterie van de religie van het geloof in.  Het heeft dus met die betekenissen te 

maken en dus niet de betekenissen die via de fysica kunnen waargenomen worden. Het is 

eigenlijk altijd hetzelfde. Er is de betekenis van de dagdagelijkse wereld en er is de betekenis 

die je alleen via zintuiglijke waarnemingen zou kunnen hebben en deze betekenis van de 

zintuiglijke waarneming is uiteraard beperkt tot het referentieel taalgebruik of tot het begrijpen 

van de werkelijkheid in de term zoals de fysica en de scheikunde deze werkelijkheid begrijpt. 

Als je het over een andere werkelijkheid hebt, dan zal je moeten andere tekenen aanbrengen. 

Als je heden ten dage wil verstaan waarom sommige mensen niet meer willen werken op de 

luchthaven van Zaventem, omdat ze schrik hebben om te gaan werken, dan zul je iets moeten 

weten over wat daar gebeurd is. Er is voor het moment geen enkele reden om aan te nemen dat 

daar iets is. Je ziet niets. Het is begrijpelijk dat sommige mensen die bijvoorbeeld in de 

vertrekhal stonden, die daar angstig zijn. Dingen die dreigend zijn waarnemen, een leeuw die 

wil opeten, maar je kan ook schrik hebben dat er een leeuw gaat komen. Dat is iets waarvoor je 



geen visuele waarnemingen hebt. Dit heeft te maken met de betekeniswereld. Je kan ook 

geweldig veel begrip hebben, voor het feit dat sommige mensen die 40 000 euro verdienen, het 

lef hebben om de luchthaven stil te leggen, omdat ze plotseling van hun 55 tot hun 58 moeten 

gaan werken. Hiervoor moet je enorm veel begrip hebben en daar valt ook niet veel te zien in 

die situatie. “But if the judgements of identity – and hence the generalizations – of the 

sociologist of religion rest on criteria taken from religion, then his relation to the performers 

of religious activity cannot be just that of observer to observed.”  Wat doet een socioloog. Hij 

kijk naar een aantal gevallen en veralgemeent dat. Waarvan vertrekt hij om te kunnen 

veralgemenen? Vetrekt hij alleen van zijn waarnemen of hoe hij vertrekt van iets anders? Hij 

moet vertrekken van de betekenisvolle structuren. “It (socioloog) must rather be analogous to 

the participation of the natural scientist with the fellow-workers in the activities of scientific 

investigation.” De verhouding van de socioloog die dus perfect van betekenisvolle gehelen tot 

theorieconstructie komt is niet analoog met de verhouding van de positieve wetenschap ten 

aanzien van de ruwe data, maar is analoog aan hoe de natuurwetenschapper leert 

natuurwetenschapper te worden. Dit is ook een sociale praktijk. De natuurwetenschapper wordt 

natuurwetenschapper door een bepaalde sociale praktijk. Wat de socioloog doet, wanneer hij de 

betekenisvolle fenomenen reeds interpreteert is ook deelgenoot worden aan die praktijk. Dus 

de parallel is een parallel die gaat over de wetenschappelijk praktijk van de 

natuurwetenschappen, wat een sociale praktijk is die je probeert te verstaan. Diezelfde 

verhouding is de verhouding zoals de socioloog de oorspronkelijke betekenis ongeveer wil 

verstaan. “Putting the point generally even if it is legitimate to speak of one’s understanding 

of a mode of social activity as consisting in a knowledge of regularities, the nature of this 

knowledge must be very different from the nature of knowledge of physical regularities. So 

it is quite mistaken in principle to compare the activity of a student of a form of social 

behaviour with that of, say, an engineer studying the workings of a machine; and one does 

not advance matters by saying, with Mill, that the machine in question is of course immensely 

more complicated than any physical machine.” Het heeft er niets mee te maken, want een 

machine draait altijd op basis van causaliteit. “If we are going to compare the social student 

to an engineer, we shall do better to compare him to an apprentice engineer who is studying 

engineering – that is, the activity of engineering – is all about. His understanding of social 

phenomena is more like the engineer’s understanding of his colleagues’ activities that it is 

like the engineer’s understanding of the mechanical systems which he studies. This point is 

reflected in such common-sense considerations as the following” Dit alles wordt nu toegepast 

op een ander voorbeeld. “… that a historian or sociologist of religion must himself have some 

religious movement he is studying and understand the considerations which govern the lives 

of its participants.” Je moet de dingen eerst verstaan zoals de deelgenoten aan die praktijk dat 

verstaan. Althans toch op grote hoogte, vooraleer dat je kan beginnen nadenken over dat geheel. 

Je moet u vertrouwd maken met datgene dat je wil onderzoeken. “A historian of art must have 

some aesthetic sense if he is to understand the problems confronting the artists of his period; 

and without this he wille have left out of his account precisely what would made it a history 

of art, as opposed to a rather puzzling external account of certain motions which certain 

people have been perceived to go through.” Een historicus moet de context, de tijd begrijpen 

of bijvoorbeeld dat heel veel kunstenaren in de Middeleeuwen vakmannen waren die 

schilderden, maar niet in eerste instantie kunst produceerde. Dit laat u verstaan dat Rubens in 



zijn atelier allerlei dienstjongens had die hij bepaalde stukken liet schilderen, maar dat het 

schilderij toch teruggeschreven werd aan hem. In een bepaalde periode was er niet veel verschil 

tussen een schilder van de muurstijl of van de deurstijl en iemand die zoals Boss bepaalde 

taferelen schilderen, dat dat niet in eerste instantie de bedoeling had om aangenaam te zijn of 

om een kunstobject te creëren. Het had allerlei andere functies in de middeleeuwen. Mensen 

konden niet lezen en niet schrijven. Vandaar dat u zoveel beelden en schilderijen vind in kerken. 

Daar werd namelijk uitgebeeld hoe ge u moest gedragen. Bij Boss zie je wat er gaat gebeuren 

als je niet doet wat je moet doen. Je gaat naar de hel. Je ziet dus hoe hij de hel voorstelt, maar 

hij laat ook zien wat je allemaal verkeerd kunt doen. Dat wordt afgebeeld. Het is een afbeelding, 

precies omdat de mensen niet konden lezen of schrijven. Wie Boss wil verstaan, moet beginnen 

om alle symbolen te verstaan. Een hooiwagen is een teken van geld en materieel bezit.  

Als je dat niet weet, denk je dat dat een hooiwagen is. De symbolen die gebruikt worden, moet 

je begrijpen vooraleer ‘you could make sense of the meaning by humans’. “I do not wish to 

maintain that we must stop at the unreflective kind of understanding of which I gave as 

instance the engineer’s understanding of the activities of his colleagues.” Mag de wetenschap 

dan geen technische concepten gebruiken? Ze gebruiken in de wetenschappen technische 

concepten omdat dat de communicatie vergemakkelijkt. Iedereen weet waarover het gaat als we 

spreken over standaarddeviatie. Je hebt geen tien zinnen nodig om iets uit te leggen. Het zijn 

allemaal technische concepten. Deze technische concepten horen tot de subdiscipline van de 

wetenschap, maar wat zegt Winch nu. Dit is al gebaseerd op reeds betekenisvolle gehelen die 

al bestaan van vooraf. Dat zijn de betekenisvolle fenomenen die verder op een bepaalde manier 

in de subdisciplines zullen geïnterpreteerd worden. Er is niets mis met technische concepten. 

De ‘unreflective understanding’ is het dagdagelijke spreken en het dagdagelijkse doen, waarbij 

je niet voortdurend nadenkt over wat je gaat zeggen. Dit kan niet, want dan zou je in een 

regressie zitten. “But I do want to say that any more reflective understanding must necessarily 

presuppose, if it is to count as genuine understanding at all, the participant’s unreflective 

understanding.” Meer subjectief begrip, wat wordt beoogt in de subdiscipline en discipline. Je 

kan gene technische concepten gebruiken zonder dat die geënt zijn op het niet-reflexief gebruik 

van betekenissen. “And this in itself makes it misleading to compare it with the natural 

scientist’s understanding of his scientific date.” Dus wat de wetenschappen doet is eigenlijk 

iets anders, omdat ze natuurlijk niet van betekenissen vertrekt. Er zijn geen betekenissen. Er 

zijn alleen atomen, appels en bomen, maar er zijn niet reeds betekenissen. De 

natuurwetenschappen legt als het ware een sjabloon/een theorie op de werkelijkheid en brengt 

met die concepten en theorieën de werkelijkheid ter sprake, maar die betekenis die het eigenlijk 

oplegt als het ware, denk aan de picture theorie van Wittgenstein, de betekenis die hij erop legt 

is niet genormeerd door datgene wat hij aantreft. Hij kan er als het ware elke theorie opleggen. 

Dat is ook wat gebeurd. Einstein had een ander idee erover dan Newton. Hij legde dus een 

andere theorie op de werkelijkheid om de werkelijkheid te doen bestaan. Een socioloog, 

pedagoog, … kunnen dit niet doen, want ze moeten vertrekken van de dingen die reeds 

betekenis hebben voor de betrokkenen, voor de mensen die tot de sociale praktijk behoren. 

“Similarly, although the reflective student of society (de wetenschap), or of a particular mode 

of social life, may find it necessary to use concepts which are taken rather from the context 

of his own investigation, still these technical concepts op his will imply a previous 



understanding of those other concepts which belong to the activities under investigation.” De 

volgende twee alinea’s wordt er een voorbeeld gegeven. Er wordt alleen gezegd dat een 

psychoanalist het heeft over bepaalde dingen en die die wil verklaren op de ene of de andere 

manier vanuit een Freudiaanse positie. Dat die natuurlijk zijn technische begrippen zal moeten 

enten of de reeds bestaande betekenissen die er zijn. Hij zal moeten vertrekken van ‘Wat is een 

familie?’ ‘Wat betekent vader zijn van de familie?’ De Inca’s trouwden heel dikwijls met een 

zus en dat geldt ook voor de farao’s. Hierdoor bleef de macht in de familie. Wie was die zus? 

Bij de Inca’s, de Inca had meerdere vrouwen en dus een kind van een ander vrouw was ook 

mijn zus. Wij noemen dat nicht en neef. Het is misschien zelfs nog iets verder. Je moet dus eerst 

weten wat zus betekent bij de Inca’s en dan kan je verstaan wat er precies aan de hand was. Je 

moet de relatie van de familie verstaan, voor je kan spreken over een aantal technische noties. 

Hetzelfde geldt dus voor de positie van de geschiedenis. Het is voor ons heel moeilijk, 

misschien wel onmogelijk, om te begrijpen wat in de Middeleeuwen ‘slaaf’ eigenlijk betekende, 

maar het is in elk geval zo dat een historicus die iets wil verstaan van wat er in de 14e eeuw 

gebeurde zich zal moeten vertrouwd maken met allerlei betekenisvolle elementen. In het 

Katholieke geloof mocht men op feestdagen niet vechten. Er zijn allerlei van die dingen die je 

moet weten als je de geschiedenis wil verstaan. Opnieuw geldt hetzelfde: je moet de 

betekenisvolle fenomenen die er al zijn tot u nemen vooraleer je die duiding kunt geven die de 

geschiedenis dan geeft. Waarom ontstond de eerste wereldoorlog? Waarom duurde de 30-jarige 

oorlog zo lang? Dat is de duiding die de historicus geeft, maar dat is maar mogelijk indien je 

alles verstaat van het dagdagelijkse leven. Het laatste stukje van dit hoofdstuk gaat over 

predictie. Eigenlijk is de vraag heel simpel. In de positieve wetenschappen is de predictie de 

Achilleshiel van de verklaring. Als je me toepassing van de wetmatigheden die je gevonden 

hebt de toekomst kunt voorspellen, wat er gaat gebeuren met de appel, dan neem je voorlopig 

de theorie aan. Als dat niet meer het geval is, dan zal je naar een andere theorie moeten. Predictie 

is iets cruciaal in de positieve wetenschappen. Of zoals dat bij Hemple, een Duits, de verklaring 

die gebaseerd is op iets wat in het verleden is dezelfde structuur heeft als een predictie die naar 

de toekomst gaat. Is dit ook zo in de sociale wetenschappen? Neen. Er zijn heel veel variabelen. 

Die zijn er natuurlijk ook in de fysica. Dit is niet de reden, of omdat het heel complex is. Dit is 

allemaal larie en apekool. Wat is de reden? Omdat predictie in de sociale wetenschappen iets 

anders betekent. Ik kan voorspellen wat jullie in een half jaar ga doen. Natuurlijk als inmiddels 

een dramatische gebeurtenis in uw leven is, dan doet u geen examen. Wil dat dan zeggen dat je 

in de sociale wetenschap niets kan voorspellen? De wetmatigheden zoals we die vinden in de 

fysica, zo vind je er geen in de psychologie en zeker niet in de pedagogiek of de sociologie. Het 

is waar dat kinderen die mishandeld zijn de neiging zullen hebben om hun eigen kinderen te 

mishandelen, maar niet allemaal. Er zijn twee soorten uitzonderingen. Je hebt er die mishandeld 

zijn en hun kinderen niet mishandelen, maar je hebt er die hun kinderen mishandelen en ook 

mishandeld waren. Wil dit zeggen dat dat niets zegt? Dus als je zelf een traumatische jeugd hebt 

gehad, dat je dan een vlekkeloos leven tegemoet gaat? Nee want in heel veel gevallen zal dit 

trauma opbreken, maar niet altijd. Als de principes toepast in de natuurwetenschappen, dan 

moet je deze duiding weggooien want het klopt niet. De vraag die Winch zich hier stelt is: 

‘Waarom klopt dit niet?’ “In my discussion of Oakeshott in the last chapter I noticed the 

importance of the fact that voluntary behavior is behavior to which there is an alternative.” 

Het einde van hoofdstuk 2 eindigt inderdaad met ‘Wat is handelen?’ Handelen is iets waarvoor 



er een alternatief is. “Since understanding something involves understanding its 

contradictory, someone who, with understanding, performs X must be capable of envisaging 

the possibility of doing not X. This is not an empirical statement but a remark about what is 

involved in the concept of doing something with understanding. Consider now a an observer 

O, of N’s behavior. If O wants to predict how N is going to act he must familiarize himself 

with the concepts in terms of which N is viewing the situation; having done this he may, from 

his knowledge of N’s character, be able to predict with great confidence what decision N is 

going to take.”  Als je iemand verstaat, dan weet je ongeveer wat die gaat doen. “But the 

notions which O uses to make his prediction are nonetheless compatible with N’s taking a 

different decision from that predicted for him.” Dus in de sociale wetenschappen, als we kijken 

naar het handelen van mensen, dan kun je wel aangeven wat jij denkt dat die voor elkaar doen. 

Men kan dit doen of men kan iets anders doen. “If this happens it does not necessarily follow 

that O has made a mistake in his calculations; for a whole point about a decision is that a 

given set of ‘calculations’ (Het zijn geen berekeningen, maar betekenisvolle gehelen) may lead 

to any one of a set of different outcomes.” Er zijn verschillende dingen die je kan doen in een 

bepaalde situatie, al is het zo dat misschien de meerderheid van de mensen een bepaald iets 

hetzelfde zullen doen, of zijn er meerdere opties. “This is quite different from predictions in 

the natural sciences, where a falsified prediction always implies some sort of mistake on the 

part of the predictor: false of inadequate data, faulty calculation, or defective theory.” Dat 

wordt nu in de volgende alinea nog eens herhaald. “This may throw some light on what is 

involved in the idea of a developing historical tradition. As I remarked earlier, Mill thought 

of historical trends as analogous to scientific laws and Popper wished to modify this 

conception by pointing out that the statement of a trend, unlike that of a true law, involves a 

reference to a set of specific initial conditions.” Heel wat historici hadden een zogezegd 

positief wetenschappelijke benadering van de geschiedenis, die we onder andere vinden bij Karl 

Marx. Daar heeft men gedacht met dat wat de academische disciplines doen is een aantal 

wetmatigheden ontdekken die van een andere aard zijn dan de wetmatigheden die we vinden in 

de natuurwetenschappen. “I now want to make a further modification: even given a specific 

set of initial conditions, one will still not be able to predict any determinate outcome to a 

historical trend because the (heel belangrijk) continuation or breaking off of that trend 

involves human decisions which are not determined by their antecedent conditions in the 

context of which the sense of calling them ‘decisions’ lies.” Mensen handelen niet zoals een 

onafhankelijke, afhankelijke variabelen, niet met antecenten en uitkomsten, maar mensen 

maken keuzes. “Two words of caution are necessary in connection with my last remark. I am 

not denying that it is sometimes possible to predict decisions; only that their relation to the 

evidence on which they are based is unlike that characteristic of scientific predictions.” We 

zullen iets verder zien welk concept van predictie is anders in de natuurwetenschappen dan in 

de sociale wetenschappen. “And I’m not falling into the trap of saying that historical trends 

are consciously willed and intended by their participants” De trend is iets wat elk individu 

nastreeft. Een voorbeeld is het belang dat we hechten aan kwaliteit. We hebben een soort van 

preoccupatie. We willen overal veel managers en overal kwaliteit identificeren om dan te 

kunnen optreden enzovoort. Dit is iets dat misschien niet door de figuren gewild is, maar wat 

door het systeem waarmee je als het ware groot wordt, beetje de form of life. Hij valt niet in de 

eerste valkuil, maar ook niet in de tweede zegt hij. Wat is het dan wel? (p. 94) De laatste twee 



zinnen geven dan wat men eigenlijk wil argumenteren. “It would be a mistake, though 

tempting, to regard this as a piece of trivial logic-chopping.” Het is geen triviale aanduiding 

voor wat logischerwijs allemaal mis gaat. “One appears to be attempting an impossible task 

of a priori legislation against a purely empirical possibility.”  ‘A priori legislation’ slaat op 

het feit dat je nooit op voorhand kan weten wat mensen gaan kiezen. Denk aan de 

juryrechtsspraak. Je kan nooit voorspellen hoe de balans gaat liggen. “What in facto ne is 

showing, however, is that the central concepts which belong to our understanding of social 

life are incompatible with concepts central to the activity of scientific prediction. When we 

speak of possibility of scientific prediction of social developments of this sort, we literally do 

not understand what we are saying” De concepten in de sociale wetenschappen zijn inbeperkt, 

onverenigbaar met de concepten die gebruikt worden in de wetenschappelijke predicitie 

(fysica). “When we speak of the possibility of scientific prediction of social developments of 

this sort, we literally do not understand what we are saying. We cannot understand it, because 

it had no sense.” Het heeft geen betekenis, omdat in het sociale, in het handelen en in het 

spreken is er altijd een alternatief. Daarom heeft het geen betekenis om een concept van de 

wetenschap te gebruiken in de sociale wetenschappen.   

Chapter 5: concepts and actions  

Wat de biochemicus doet is iets anders dan wat de sociale wetenschapper doet. De chemicus 

ontdekt iets en wat deze ontdekt heeft een clue over bepaalde samenhangen. Hij maakt dan een 

theorie en zijn concepten en hij gaat dan zien of het klopt of niet dat je zo een wetmatigheid kan 

hebben. Als je dat dan ontdekt dan heeft men een voorlopig aanvaarde nieuwe wetmatigheid. 

Dit gebeurt in de hele biochemie. Geneesmiddelen die gemaakt zijn voor wat ze bedoelt zijn, 

hebben doorgaans nevenwerkingen en dit is zeer interessant om naar te kijken. Viagra en al het 

positiefs dat daar mee gepaard gaat, is oorspronkelijk een medicijn dat voor een soort van 

hartproblematiek ontwikkelt is en zo ontdekt men allerlei dingen. Alle dopingaffaires bij 

sporters zijn geneesmiddelen die allemaal voor iets anders bedoeld zijn. Het zijn geen 

amfetamines in de echte zin van het woord, maar het zijn geneesmiddelen die voor iets anders 

bedoeld zijn, maar waarbij is vastgesteld dat uw prestaties beter worden. Dat is iets dat je 

ontdekt, maar er was al impotentie voordat je het ontdekt had. Wat Kepler ontdekt over de 

planeten dat was er allemaal al voor dat die mensen dat gezien hadden. Op p. 121 wordt het 

voorbeeld van de biochemicus gegeven en dan wordt op p. 122 onderaan een imaginair 

voorbeeld gegeven, namelijk hoe dat indien we elkaar met een nummer zouden noemen onze 

sociale relaties veranderen. Je kan elkaar met nummer noemen, bijvoorbeeld in 

concentratiekampen. Daar verloren mensen hun identiteit. Er werd gesproken van een 

verschraling van de begrippen precies omdat we natuurlijk aan Jos, Jan, … iets anders hechten 

dan alleen maar iets abstracts. Het zou natuurlijk ook kunnen dat we elkaar een nummer geven 

en dat dat nummer op hetzelfde manier functioneert als de naamgeving. Dit is niet ondenkbaar, 

maar moest dit bij ons ingevoerd worden, zou dit allerlei bijwerkingen hebben. Soms zijn dit 

bijwerkingen die we wensen. Bijvoorbeeld in de human resources is er van alles over te doen 

dat misschien solliciteren voor een job naamloos zou moeten verlopen. Men heeft vastgesteld 

dat mensen met vreemde namen minder aan de bak komen. Ze komen minder aan de bak dan 

mensen die Westerse namen hebben. Soms kan je dat willen natuurlijk dat je die bepaalde 



bijwerkingen hebt en in het Verenigd Koninkrijk, waar alle examens op niveau van de bachelor 

en de master schriftelijk zijn, is het gebruikelijk dat alleen de nummer van de student op de 

examenkopij staat. Om alle mogelijke effecten uit te sluiten dat iemand zou bevoordelen. Deze 

twee voorbeelden tonen aan dat onze manier van doen natuurlijk veranderd en dat is het punt 

dat Winch hier wil maken. Als betekenissen fundamenteel veranderen in een sociale context 

dat dan het ruwe materiaal, de betekenisvolle samenhangen, dat die veranderen en dat natuurlijk 

de betekeniswereld uit de handen is van onderzoek. Dit punt wordt dus gemaakt met dat 

nummervoorbeeld. Ik weet dat er in het boekje van Winch om de haverklap verwezen wordt 

naar ofwel een filosoof en die dan alleen dan vernoemd wordt en niet uitgelegd wordt, ofwel 

een roman of een gedicht. Dit gebeurt hier nu weer p. 123 waar naar een boek van Penelope 

Hall verwezen wordt. Het punt dat Winch wil maken is altijd al aanwezig. Er zijn veel 

voorbeelden hiervan. Dat wordt dan iets technischer uitgelegd p. 123 de laatste alinea: “If social 

relations between men exist only in and through their ideas, then, since the relations between 

ideas are internal relations, social relations must be a species of internal relation too.” Het 

spreken over de elementen van een geloof is een eigen dimensie. Hetzelfde geldt voor de sociale 

praktijk van Japanners die in het kot van de nacht met de bazen op café gaan en dan alles tegen 

elkaar mogen zeggen en dat zijn ze dan de dag erna vergeten. Dit heeft een positief effect voor 

het verstaan van de verschillende lagen in een industrie. Dit is een sociale praktijk die hier niet 

bestaat. Ons doel heeft te maken met de ideeën die we hebben, betekenisonderscheidingen die 

we hebben. Dit is een interne aangelegenheid. Dit maken we specifiek in de context van spreken 

en handelen. “This brings me into conflict with a widely accepted principle of Hume’s: ‘There 

is no object, which implies the existence of any other if we consider these objects in 

themselves, and never look beyond the ideas which we form of them.” Hume wordt op een 

aantal plekken verwezen. Dit is het empirisme, waar er een zintuiglijke ervaring is. Bij Hume 

is het idee dat als je naar een object kijkt, dat je alles kan zeggen over dat object zonder dat je 

iets van andere objecten moet weten. Dit is een vorm van atonisme. Met betekenis is het precies 

het omgekeerde. Betekenissen van een taalspel verwijst altijd naar andere concepten. Je kan een 

betekenis van een woord niet uitleggen, tenzij je het relateert aan andere woorden. “There is no 

doubt that Hume intended this to apply to human actions and social life as well as to the 

phenomena of nature. Now to start with, Hume’s principle is not unqualified true even of 

our knowledge of natural phenomena.” Het gaat niet alleen over natuurfenomenen. Hier gaat 

het over donder en bliksem. Wanneer je het ene observeert veronderstel je het andere. Dat is 

precies het tegenovergestelde van wat Hume zegt, maar dat is natuurlijk nog veel meer zo in de 

context van het sociale handelen. “It is simply to point out that Hume overlooked that fact that 

‘the idea we form of an subject does not just consists of elements drawn from our observation 

of that object in isolation, but includes the idea of connections between it and other objects. 

(And one could scarcely form a conception of a language in which this was not so) Consider 

now a very simple paradigm case of a relation between actions in a human society; that 

between an act of command and an act of obedience to that command.” Hij gaat een analyse 

maken van het geven van bevel, namelijk je moet om te beginnen het bevel verstaan en 

identificeren als een bevel. Er zijn twee dingen die je kan doen. Je kan doen wat er wat er 

bevolen wordt of je kan dat niet doen. Je hebt het begrijpen van war een bevel is en uw reactie 

daarop. Wat gaat hij proberen uit te leggen, is dat als je niet begrijpt wat een bevel is dan kun 

je ook niet ongehoorzaam zijn. De donder verstaat niets van de bliksem en de bliksem verstaat 



niets van de donder. Dat is gewoon een fysicochemische reactie. Er is geen begrijpen mee 

gemoeid. Bij een bevel wel. Als een luitenant roept: ‘Geef acht!’ dan getuigt het van geen begrip 

als je uw vinger opsteekt en zegt: ‘Waarom geen zeven?’ Dat is een teken, niet dat je 

ongehoorzaam zijt, maar dat je het niet verstaan hebt. Dat je niet weet wat een bevel is. De 

relatie van mensen ten aanzien van een bevel, ten aanzien van iets wat ze moeten doen, ten 

aanzien van een norm of zelfs ten aanzien van een beweging is niet alleen weigeren het bevel 

te volgen. De regel is gegeven en je moet deze volgen. Nee, je moet eerst de regel verstaan. Als 

je de regel niet verstaat, kan je nooit de regel volgen. Je kan nooit de regel overtreden dan. Je 

moet de regel eerst verstaan. Dat is fundamenteel anders in de fysica en de scheikunde. De 

atomen, de elektronen die reageren op een bepaalde manier volgens causaliteitswetten. Het 

heeft niets te maken met verstaan of niet verstaan en of dat nu meer deterministisch of minder, 

doet allemaal niet ter zake. Ze gedragen zich op een bepaalde manier waar ze geen zeg over 

hebben. Het is dan. In sommige hedendaagse vormen die je in de neurowetenschappen vindt, 

om het menselijke gedrag te verklaren als een causale keten. Er zijn studies in de 

neurowetenschappen die activiteit van de cortex aangeven, of type van activiteiten aangeven 

voor esthetische ervaringen, voor altruïsme en die bijvoorbeeld het gedrag van de mens ben je 

van nature goed geboren of slecht geboren oplossen door te zeggen dit heeft te maken met de 

activiteit die genetisch gezien in de cortex aanwezig is. Winch laat hier zien dat dat niet opgaat 

voor het menselijke gedrag. Mensen werken met betekenissen en dat pas dan de vraag kan 

gesteld worden: ‘Hoe gaan ze zich nu gedragen?’ Ze moeten het namelijk eerst verstaan. Als 

datgene wat we doen gestuurd zou worden door de genen, de chromosomen of door de activiteit 

van bepaalde neuronen, dan moet je niets verstaan. Het zijn causale ketens. Het is verleidelijk 

om het menselijk gedrag zo te verklaren omdat er elementjes zijn in het menselijk gedrag, niet 

in het menselijk handelen, die daar veel van weg hebben. Leren lopen is een vorm van reflexen. 

Deze worden getest zelfs bij pasgeborenen. Als ze niet reageren is er iets fout in het 

neurologisch zenuwstelsel. Dit moet aangeleerd worden. Giraffen kunnen na een uur lopen, 

maar mensen niet. Er zijn ook andere dingen. Als je naar een arts gaat voor een vaccinatie dan 

zegt die: ‘Ontspan u spieren.’ Omdat je weet dat een naald pijn doet, ga je je spieren opspannen. 

Hierdoor doet het nog meer pijn. Spieren die gespannen zijn, hebben een grotere druk. De 

receptoren gaan meer pijn ervaren. Je doet precies het omgekeerde dan wat je moet doen. 

Probeer je daar maar eens tegen te verzetten. Je kan dat afleren, maar ik denk dat je allemaal 

weet uit ervaring dat de beste verpleegster of arts diegene is die het niet aankondigt. Het is zeer 

moeilijk om de fractie van je spieren die je geleerd hebt, om dit ongedaan te maken. Ze willen 

dus het gedrag verklaren via een bepaalde conditionering. Bij mensen zit dit ingewikkelder in 

elkaar zegt Winch. Mensen reageren op betekenissen en moeten deze betekenissen eerst 

verstaan en dan kunnen ze dat ofwel in overeenstemming daarmee ofwel niet in 

overeenstemming daarmee handelen, maar het moet eerst iets zijn dat je verstaat. (p. 125) “An 

event’s character as an act of obedience is intrinsic to it in a way which is not true of an 

event’s character as a clap of thunder; and this is in general true of human acts as opposed 

to natural events.” Je hebt donder en bliksem aan de ene kant en het bevel van de sergeant aan 

de andere kant. Dit is een ander soort van ding waar je het bij natuurlijke gebeurtenissen een 

verband hebt die oorzaak-gevolg-concept-theorie onderstelt, heb je bij mensen een betekenis 

die het geheel verklaart. “In the case of a latter (the natural events), although human beings 

can think of the occurrences in question only in terms of the concepts they do in fact have of 



them, yet the events themselves have an existence independent of those concepts. There 

existed electrical storms and thunder long before there were human beings to form concepts 

of them or establish that there was any connection between them. But it does not make sense 

to suppose that human beings might have been issuing commands and obeying them before 

they came to dorm the concept of command and obedience. For their performance of such 

acts is itself the chief manifestation of their possession of those concepts. An act of obedience 

itself contains, as an essential element, a recognition of what went before as an order.” Je 

moet begrijpen dat dat een bevel is en begrijpen dat het iets is dat gevraagd wordt. Als je dat 

niet begrijpt, dan kan je niet reageren. Je kan dan de regel niet overtreden. Dat argument gaat 

hij uitwerken door het parallel te maken tussen het toepassen van wetmatigheden en het komen 

tot wetmatigheden in de taal. Het toepassen van wetmatigheden is een chaotisch proces. Het 

komen tot wetmatigheden in de taal daarvoor moet je de taal eerst verstaan. Je kan daar ook wel 

een logische structuur in brengen, maar je moet eerst de betekenis verstaan vooraleer je daartoe 

komt. Dat verbindt hij dan (p. 127) met de positie van Popper over de wetenschap in het 

algemeen. Popper volgde eigenlijke de ideeën dat elke wetenschap hetzelfde stramien volgt. 

Voor Popper was religie en filosofie geen wetenschap. Alle wetenschappen volgde hetzelfde 

stramien en men noemt dat ook het methodologisch essentialisme. Voor Winch zijn er natuurlijk 

twee soorten van wetenschappen. Er zijn wetenschappen die werken met causaliteit en er zijn 

wetenschappen die werken met betekenissen, de sociale wetenschappen. Waarom is dat nu 

fout? Hij probeert hier een voorbeeld te ontwikkelen dat echt uit de sociologie komt. Wat doet 

de socioloog? Doet die zoiets als de natuurwetenschapper? Legt die een bepaald sjabloon op de 

werkelijkheid, kijkt die dan of dat veel van de puntenwolk verklaart of doet die iets anders? Het 

standpunt van Winch gaat uiteindelijk zijn dat de socioloog iets anders doet omdat al ons 

handelen gedragen wordt door betekenis. Al ons handelen is regel geleid. Dat wil eigenlijk 

zeggen dat alles wat we doen, heeft een tot op dat moment gedeelde betekenis voor de andere. 

Hij toont dat hier aan door een paar voorbeelden te geven dat je bijvoorbeeld oorlog voert 

volgens bepaalde regels. Dat is een zeer merkwaardige bedoening. Dat is nog versterkt door de 

conventie van Genève en het congres van de Verenigde Naties en allerhande internationale 

overeenkomsten die er zijn. Door bijvoorbeeld het onbegrip dat we hebben voor wat IS doet of 

Boko Haram. We krijgen een heleboel burgers, vrouwen, kinderen gewoon dood. We vinden 

dat geen serieuze oorlogsvoering en dus hoezeer je tegen de Amerikanen of tegen Israël kan 

zijn, veel van die bombardementen die uitgevoerd worden, worden berekend in functie van 

minimum burgers doden. Er zijn regels die je moet volgen wanneer je in oorlog bent. Als er 

veel burgers in gevaar zijn, dan mag je de bom niet gooien. Dit is een gekke gedachte. Waarom? 

Het is atypisch wat er in de Middeleeuwen gebeurd is, want men had al zeer strenge regels over 

hoe men met elkaar mocht vechten. Je spreekt met elkaar af op welk veld je de veldslag gaat 

uitvoeren en je spreekt ook af wanneer en je valt de vijand niet zomaar aan. Er moet eerst een 

oorlogsverklaring zijn. Zelfs oorlog gebeurt volgens bepaalde regels. Als je nu vecht tegen 

iemand, wat is dan het doel? Het doel is dat je wint. Neen, het is bijna zoals bij boksen. Je 

spreekt af wat mag en wat niet mag. Het is heel merkwaardig. Wat is nu het ergst: gedood 

worden of gemarteld worden? Martelen is heel erg en je krijgt waarschijnlijk een trauma, maar 

er zijn er ook die er van recupereren en dan moet je toch zeggen dat gedood worden erger is 

dan gemarteld worden. Het menselijke omgaan met elkaar, zelfs in heel gruwelijke dingen die 

mensen met elkaar doen, dat we daarvoor blijkbaar regels volgen. Leeuwen doet dat niet. 



Mensen doen dat wel en mensen doen dat echt van in de Oudheid, voor zover het bekend is. 

Dat werd georganiseerd. Er waren dingen die mochten en die niet mochten. Dat voorbeeld 

gebruikt Winch om te zeggen dat alles wat we doen, dat dat ingebed is een geheel van regels. 

Zelfs de gruwelijke dingen, zoals terechtstellingen. Mensen die gedood worden, krijgen nog 

lekker eten of mogen nog een laatste sigaret roken. Dat hoort bij de mensheid. We verachten 

samenlevingen of groepen die zich daar niet aan houden. Ten slotte en dat is de laatste gedachte. 

Dus om te beginnen wordt dit dan nog eens uitgelegd in ‘Discursive and Nondiscursive ‘Ideas’’ 

in de vorm van de geschiedenis. Kan de geschiedenis voorspellen? Dit wordt dan verder 

ontwikkeld in de rest van de tekst. Je kan wel retroactief bepaalde elementen naar voren halen 

die verklaren waarom bijvoorbeeld een oorlog is uitgebroken of waarom er zoiets als een 

nazipartij gekomen is. Je kan hier verklaringen van geven, maar het kan nooit zo zijn dat je de 

toekomst kan voorspellen daarvan. Elke historicus zal u zeggen dat mensen die zeggen dat je 

de geschiedenis moet bestuderen om ervoor te zorgen dat de mensheid niet dezelfde fouten zal 

maken. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is om een tweede soort van theorie te creëren om 

te begrijpen waarom dingen gebeurd zijn. Als je nu vraagt ‘Wat gaat er nu in de toekomst 

gebeuren?’ kan dat veel richtingen uitgaan. Dat heeft te maken met het feit dat mensen 

beslissingen kunnen nemen en dat mensen kunnen kiezen. Het heeft te maken met dingen die 

gebeuren, waarvan we de gevolgen niet altijd van kan overzien. Wezenlijk dus met het feit dat 

er keuzes gemaakt kunnen worden. (p. 136) “But no historical situation can be understood 

simply by applying such laws, as one applies laws to particular occurrences in in natural 

science. Indeed, it is only in so far as one has an independe historical grasp of situations like 

this one that one is able to understand what the amounts to at all.” Je moet de wet nog altijd 

toepassen. Een ander woord daarvoor is dat je moet contextualiseren. Deze contextualisering is 

veel ruimer dan de contextualisering die je hebt in de natuurwetenschappen.   

Understanding education and educational research – Paul Smeyers 

and Richard Smith 

Chapter 1: education and its research 

Om te beginnen wordt er nog eens gezegd dat als wetenschap wordt opgevat in termen dat alles 

voorspelt (alwetend) kan worden, dan is dit heel naïef. Verschillende wetenschapstheoretici 

spreken daarom over een ingetoomde irrationaliteit. Als een veel betere aanduiding van datgene 

van wat wetenschap is. Het geheel is eigenlijk irrationeel, we kunnen er geen vat op krijgen. Er 

zijn bepaalde eilandjes in ons denken waar we toch iets rationeel vinden. Ingetoomde 

irrationaliteit dat is een compleet ander beeld dan het klassieke beeld dat de wetenschap dat zou 

zijn om alles te kunnen voorspellen. Er wordt vervolgens aandacht besteedt aan de objectiviteit. 

Objectiviteit in de wetenschap is niet uitdrukken hoe de werkelijkheid is maar is free of bias, 

dat wil zeggen vooroordelen en de storende elementen tussen haakjes zetten. De vooroordelen 

zijn heel belangrijk. Het belang van de waarde onderscheidingen en de vooronderstellingen 

moeten we goed inzien. Voorbeeld: het feit dat er in de UK bijzonder veel tieners in verwachting 

zijn. Dit is een heel groot probleem de afgelopen 15 jaar. Dit heeft bij de meeste zeer ernst ige 

gevolgen, hun studie, hun beroep later… Het wordt beschreven dat ze dit op twee verschillende 

manieren trachten aan te pakken. Een eerste gedachte die men had was, dat komt wellicht omdat 



er de anticonceptiva niet vrij ter beschikking zijn. Ze moesten dus een campagne maken om 

deze wel beschikbaar te stellen. Dit heeft men gedaan en achteraf was de conclusie dat dit er 

helemaal niet mee te maken had. Een tweede gedachte die daarop volgt, men heeft via 

kwalitatief onderzoek trachten te weten te komen hoe dat het kwam. Men heeft ontdekt dat het 

vooral over kinderen uit de lage socio-economische sector gaat. Deze hebben geen huis, geen 

toekomst maar ze hadden één ding en dat was voor hun zoon/dochter zorgen. Dat was het doel 

van hun leven. Het is evident dat als dat het doel van het leven is, dat je dat niet kan beïnvloeden 

met het verspreiden van anticonceptiva. Wat toont dit nu aan? Als je aan de buitenkant van de 

fenomeen blijft en deze niet echt begrijpt waarom mensen bepaalde keuzes maken, kan je ook 

niets doen om deze problemen te verhelpen. Het is een hard voorbeeld om aan te tonen dat het 

niet genoeg is om naar effecten te kijken of te zoeken maar dat je moet proberen te begrijpen in 

welke context dit zich voordoet. We moeten niet alleen ‘Erklaren’ maar we moeten ook trachten 

te ‘Verstehen’ in het wetenschappelijk pedagogisch onderzoek.  

Vervolgens wordt in de volgende paragraaf nog eens uitgelegd wat education is volgens het  

Wittgensteiniaanse perspectief maar daarover hebben we het al gehad. Ook wordt er hier en 

daar nog een woordje uitleg gegeven bij de Wittgensteiniaanse positie. Hierdoor krijg je een 

drievoudige toegang tot die relatief complexe aangelegenheid.   

Chapter 2: the nature of sociale science 

Kritische bespreking van Peter Winch   

Nature of social science 

Analyse van een aantal opmerkingen die in een bepaald themanummer van education of theorie 

gekomen zijn. Waarin een aantal auteurs bedenkingen maken bij de ‘gold standard’. Dit is een 

bepaald patroon tot onderzoek moet volgen om betoelaagd te worden. Een soort van kritiek op 

subsidiëringskanalen die eigenlijk exclusief stellen: als je van ons geld wil krijgen om 

onderzoek te doen dan moet je zulk onderzoek doen. Het gaat over het type is causaal: 

experimenten of randomised field trials. Er worden een aantal bedenkingen op gemaakt om aan 

te tonen dat een andere benadering (interpretatieve of een hermeneutische) belangrijk is voor 

het gebied van de pedagogische wetenschap.   

Enkele bedenkingen:   

• Pamela Moss beklaagt zich over: te weinig aandacht aan reflectie in onderzoek   

• Tom Schwant beklaagt zich over: onderzoek is vaak van technische aard (doel-middel 

rationaliteit bevat) en niet een aantal andere vragen bevat. Dit noemt het opslorpen van 

het praktische door het technische.   

• Gelijkaardige bedenking bij Swant: de beoefenaars van deze discipline moeten vragen 

stellen voor het soort van praktijk. Dus niet alleen ‘lukt dit?’, maar ‘is dit wat we 

willen?’   

• Ken Hou: de meest algemene houdingen, die zicht afvraagt: ‘waartoe dient dit soort van 

onderzoek?’ Dit soort van onderzoek dient misschien om maatschappelijke realiteiten 

te bevestigen.    



Dus al deze auteurs hebben kritiek op kwalitatief en kwantitatief empirisch onderzoek. Ze 

zeggen dus: “we hebben dus iets anders nodig.” Dit andere is interpretatief onderzoek of 

hermeneutisch onderzoek.    

Samenvatting van de positie van Pieter Winch:   

De krachtlijnen worden uit elkaar gezet.   

• Om te beginnen een studie van sociale wetenschappen moet filosofisch van karakter 

zijn.   

• Dan wat verstaan we onder menselijke praktijken.  

• Tegenoverstellingen van oorzaken en weten in de sociale wetenschap.   

• Hoe verstaan we het maatschappelijk geheel?   

• Wat betekent in deze context ‘predictie’ (verschil betekenis in de natuurwetenschappen 

en de wiskunde)  

Problems with Winches ideas of social science   

Het woord kritiek is veel gezegd. Winch wordt hier niet eronder uit gehaald. ( Er is kritiek op 

bepaalde elementen: (1) tegenstellingen en causaliteit. Dit wordt vrij dichotoom opgebouwd 

door Pieter Winch. (2) Bepaalde aspecten van het menselijk leven die niet vallen onder ‘rule 

following’. Je kan daar geen percentage opplakken. Het is in de filosofie meestal alles of niets. 

Voor 95 % of voor 99% wordt de positie van Pieter Winch geaccepteerd. Het is eerder een 

amendering van de positie van Winch. Hij heeft niet voldoende aandacht gegeven aan bepaalde 

elementen.    

We vertrekken wat het betekent: wetenschappen beoefen in de positieve wetenschappen is iets 

kunnen verklaren, dat wil zeggen: iets kunnen voorspellen.   

Voorbeeld: de achilleshiel van de fysica en de scheikunde is op grond van een wetmatigheid 

vastgesteld en geformuleerd in een theorie of dit effectief uitkomt of niet?   

→ Ik heb iets al doende verklaart als ik iets kan voorspellen.   

Voorbeeld: een tijdje geleden hoorde een sterrenkundige op de radio zeggen hoe zonne-eruptie 

ontstaat.  

Zolang we deze niet kunnen voorspellen dan kunnen we niet zeggen dat we deze verklaard 

hebben/ dat we deze verstaan. Dit zit bij de sociale wetenschappen anders in elkaar opdat 

individuen hebben altijd de keuze om iets te doen of iets niet te doen. Het gaat steeds over 

redenen/ intenties. Deze zijn niet altijd bewust, maar we kunnen die bewust maken. Er is altijd 

een alternatief!   

Daarnaast wordt er gekeken naar de sociale wetenschappen, afhankelijk van het uitvoeren van 

kwalitatief of kwalitatief onderzoek breng je altijd een aantal vooronderstellen (betekenissen) 

met zich mee die gaan niet terug op een theorie maar op het verstaan/begrijpen van de dagelijkse 

praktijken. Vanuit dit uitgangspunt moeten we vertrekken: ‘de reeds zinvolle fenomenen’. (Dit 

is verschillend van de positieve wetenschappen: men vertrekt van de concepten, die gecreëerd 

zijn door een theorie.) In de sociale wetenschappen breng je altijd een reeds bestaande 

betekenissen in uw begrijpen aan de orde.  



Daarna kan je pas werken met meer technische betekenissen en theorieën.   

Er zijn kritieken op de hermeneutische interpretaties: wat is het probleem? Als je in een 

hermeneutische interpretatie gaat (voorbeeld: door kwalitatief empirisch onderzoek) naar 

algemene inzichten dan leveren deze inzichten niet veel op. Denk aan het onderzoek naar 

beginnende leerkrachten. Wat komt daar uit de bus? De leerkrachten vinden dat ze te weinig 

voorbereid zijn om naar de praktijk kunnen gaan. Dat ze nooit gedacht hadden dat er zoveel 

spanningen zijn tussen leerkrachten en ouders. De prof heeft dan gezegd: iedereen die hier een 

beetje ervaring mee heeft kan op 15 min ook opschrijven wat er in de klas gebeurt. Dat kan 

iedereen! Waarom moeten we hier dan onderzoek over doen? dus als kwalitatief empirisch 

onderzoek leidt tot algemene inzichten dan zijn veel van die algemene inzichten niet geweldig 

behulpzaam om naar de toekomst toe het probleem grondig aan te pakken. Deze informatie 

weten we al in zekere zin! Als het kwalitatief empirisch onderzoek naar het andere uiterste gaat 

en dus vooral een beschrijving biedt van de particulariteit van de situatie. Voorbeeld: u weet 

dat u nooit twee keer in dezelfde rivier kan stappen. Elke situatie is per definitie nieuw. 

Kwalitatief empirisch onderzoek kan alleen maar een particuliere situatie mee beschreven 

worden. Dan kunnen we hier niets mee doen. Want de nieuwe situatie is niet dezelfde situatie. 

Dus kwalitatief empirisch onderzoek door te werken met betekenissen zitten tussen de 

spanningsverhoudingen tussen algemeen en particulier. Het gevolg daarvan is dat je nooit zeker 

kan zijn in de praktijk dat die zaken dat je die toepast en die zullen werken. Wat men hiermee 

wil zeggen is dat men dit moet contextualiseren! VB: het is niet zo dat wat je toepast in 

Antwerpen dat je dit ook kan toepassen in Borgerhout.  

Hoeveel moet je contextualiseren? Wanneer moet je contextualiseren? Je kan hierover 

verstandig nadenken, maar je kan nooit zeker zijn dat je met alle relevante factoren rekening 

hebt gehouden. Voorbeeld: leerkrachten in de lagere school: als er een nieuw curriculum wordt 

doorgevoerd dan zijn de meesten niet enthousiast omdat ze altijd hetzelfde willend doen. In het 

onderwijs wou me afstappen van het puntensysteem. De punten werden vervangt door letters. 

Die wouden uitdrukken dat het gaat over een heel goed niveau/minder goed niveau… De meeste 

leerkracht die gaven dan eerst punten 1/10 en dan plakten ze er een letter op. Dit was niet de 

bedoeling. Het was de bedoeling om een mentaliteitswijziging tot stand te brengen. Veel 

curricula werken niet omdat uw team niet mee wil en in onderzoek is vastgesteld dat dit minder 

goed lukt bij mensen die bijna op pensioen gaan.   

→ Dus je kan bepaalde dingen vaststellen: als je particulier vaststelt dan kan je dit niet 

doortrekken naar een andere situatie. Maar een algemene moet je teveel contextualiseren en dan 

ben je er ook niets mee! Je kan er dus niets mee doen vanuit een bepaald standpunt, namelijk 

als je de ambitie hebt dat je precies wil voorspellen hoe dit in deze concrete situatie zal gaan.   

Dus het model is dan een model dat je ontleent aan een bepaald type uit de positieve 

wetenschappen. Wat doet men dan? Dan veralgemeent men dat model en zegt men: dit model 

moet het model zijn voor al het wetenschappelijk onderzoek. Dat is de fout. De wetenschap 

heeft te maken met afstand kunnen nemen en vragen te kunnen stellen: is het waardevol en 

waarom? En niet alleen een methode volgen! Het is een kritiek op ‘is wetenschappelijk 

onderzoek te reduceren door het volgen van een bepaalde methode?’ En dat is dus niet het 

geval!   



Je zal gezien hebben dat die kritiek heel genuanceerd is. Zoals ik al zei een amendering betreft 

omtrent te positie en geen pleidooi om de positie weg te gooien.    

In 2002 is er een editie verschenen van Lachner (?) 

• Is het voldoende dat de positie van Winch ons een inzicht geeft in de sociale praktijken. 

Is dit wel genoeg of moeten we zoeken naar een andere opvatting omtrent de sociale 

wetenschappen?  In de social science vindt u niet een soort van zelfappreciatie van wat 

Winch aan het doen is. Hij zegt niet: ‘dit is niet veel, maar het enige dat kan’. Maar hij 

zegt ook niet dat hij het zou uitsluiten. Hij heeft er niet veel aandacht aan besteed 

wanneer de social science opnieuw is uitgegeven door hem. Dat boek heeft een herdruk 

gekregen met een gewijzigd woord vooraf. Daarmee heeft hij op sommige zaken, maar 

dit is te genuanceerd en hij neemt dus een beetje de gas terug en geeft er een eigen 

kritische beschouwing aan. voor de rest is de tekst die je in de latere versie terugvindt 

ongewijzigd.  Dus de kritiek is: is hij zich ervan voldoende bewust van de beperking 

van wat hij nu in de sociale wetenschappen oplegt?   

• “Quoting Weber, he (Peter Winch) writes said he is consered of humain behaviour, if 

and in so far as the agent or agents associate a subjective essence with it (?)” Dus u zal 

zich herinneren hoofdstuk 3 begint met een positie van Weber. Het gaat altijd over 

intensie. Je hebt iets op het oog met datgene wat je doet. Er is een bepaald doel en dat 

doel heeft te maken met de betekenis: je streeft iets na.  

Voorbeeld: voor welke politieke partij ga je stemmen.   

Natuurlijk beijverd Winch zich met psychoanalytische gedachtegoed en met die brief die men 

vergeten te posten. (Freud), gewoonte en traditie, om te kunnen zeggen altijd is uw gedrag 

intentie gericht. Dat wil zeggen datgene wat je doet heeft een bepaalde betekenis. Het is geen 

‘tic nerveux’. Je doet bepaalde activiteiten. Dikwijls ben je je niet bewust van die betekenis, 

maar je kan je bewust worden van de betekenis. Als je je niet bewust had kunnen worden van 

die betekenis, is het toch zo dat je iets anders had kunnen doen. Het begrip intentie is een 

centraal begrip: al het menselijk handelen is voor Winch ‘betekenisvol handelen’. Alle 

betekenisvol handelen is voor Winch ‘rule following behavior’ Nu is natuurlijk de vraag: ‘is dit 

wel zo?’ Voorbeld: je maakt een wandeling in het bos. Is dat betekenisvol? Ja, je doet dat graag. 

Maar wat is de betekenis daarvan? Doe je dat om je beter te voelen? Misschien en misschien 

niet. Maar wat betekent het beter voelen? Misschien is het meer ontspannen? Soms ook niet 

want je kan verloren lopen in het bos. Je doet het ook niet om je conditie op peil te houden, 

want dan zou je gaan joggen. Toch blijkt het gaan wandelen te behoren tot het menselijke leven. 

Wat is dan die betekenis? En nog moeilijker: welke regel volg je als je gaat wandelen? Het 

voorbeeld van wandelen is niet om van a naar b te wandelen om zo de kortste afstand af te 

leggen, maar het gaat over het ontspannen wandelen: ik wandel het paadje in en ik keer terug 

als ik het geen leuk paadje vind etc… welke regel volg je daar? Het is niet gemakkelijk om aan 

te geven.   

Er zijn meerdere activiteiten die wij zinvolle activiteiten noemen. Voorbeeld: het gaan 

wandelen is geen tik nerveuze of het gedrag van een gek. Dus er zijn dingen die wij doen die 

niet passen binnen het stramien dat Winch ontworpen heeft om het menselijke gedrag te 

verstaan.   



Voorbeeld: muziek spelen en improviseren. Volgt u dan regels? Welke regels? Het is niet 

eender hoe je het speelt, maar er zijn wel veel mogelijkheden? Waar ga je naar kijken? Wat 

boeit je? Dus improviseren in de muziek is ook een zinvolle menselijke activiteit die heel 

moeilijk kan geplaatst worden in ‘rule folowing’ en ‘meaningfull behaviour’.   

Opmerking student: Als je geen regels volgt, dan volg je toch nog steeds regels? Dat zegt hij 

nooit. Hij geeft wel een voorbeeld van de anarchist. De anarchist kent de regels en kiest ervoor 

om deze net niet te volgen. Hij volgt een regel, alleen doet hij dit tegenovergesteld.   

Aandachtspunt examen: het is niet juist volgens Winch: je hebt de keuze om een regel te volgen 

om een regel niet te volgen. Dan zou dit beteken dat je zomaar iets zou doen. dan heeft dat geen 

betekenis nog voor u als voor de andere. Dus er is de simpele gedachte: om uzelf duidelijk te 

maken. Om te kunnen handelen en te kunnen spreken moet je je kunnen situeren in een bestaand 

betekenisvol geheel. Anders is hetgeen wat je doet niet interpreteerbaar en zou het dus geen 

betekenis hebben. Voorbeeld: als ik mijn hand omhoog zo doen, dan is er geen communicatie 

en geen gesprek.   

Voorbeeld: Wanneer kleine kindjes rijmpjes maken ‘ienemienemutte’. Dit betekent niets, maar 

voor de kinderen wel. Het kind kan geluiden maken en deze gelijken op andere geluiden. Het 

is leuk om te rijmen op andere woorden. Dit is een vorm van improviseren. Dat improviseren 

daar zijn grenzen aan.   

Pieter Winch heeft voor een groot gelijk dat het gedrag zo wordt opgevat, maar er zijn dus 

verschillende uitzonderingen (zie 3 voorbeelden)   

Voorbeeld: een derde uitzondering: je gaat met iemand een relatie aan. Volg je dan regels? 

Werk je dan een reeks bestaande betekenis uit? Wellicht zal je een zekere mate van trouw 

verwachten. Hoe die een gestalte zal krijgen is afhankelijk is afhankelijk welke relatie je met 

iemand hebt. Je leven leiden is niet op voorhand alles plannen. Je kunt een vaag idee hebben 

dat je kinderen wil… maar dat kan helemaal anders uitdraaien. Het leven is niet zoiets dat je op 

voorhand uitschrijft en daarna als een algoritme uitwerkt. Voorbeeld: je wil graag 5 kinderen, 

maar je hebt veel moeite om je eerste kind te krijgen dus het draait anders uit. Je krijgt maar 1 

kind. Het leven is niet zoals Pieter Winch in de sterke zin uitschrijft een opvatting/regel geleid 

en toch is dat betekenisvol.   

Dit heeft allemaal te maken met wat in de volgende alinea wordt uitgelegd p39 – 40. Bij Winch 

heb je een dichotome tegenstelling tussen redenen en oorzaken. Winch ontkent niet dat er 

allerlei oorzaken zijn in het menselijk gedragen en dat die belangrijk zijn, maar die behoren 

voor hem niet tot de sociale wetenschappen. VB: ik weet dat als een lokaal niet goed verlucht 

is dat het moeilijker is om na 90 minuten college te geven. Dit heeft te maken met het aantal 

zuurstof en de temperatuur in het lokaal. Dat is een oorzakelijk verband. De mensen beginnen 

te geeuwen en dit heeft te maken met de daling van zuurstofgehalte in de ruimte en de stijging 

van de temperatuur. Pieter Winch ontkent niet dat dit een invloed heeft, zoals hij ook niet 

ontkent dat mensen een bloedsomloop hebben en dat het hart moet kloppen. Maar dat behoort 

voor hem niet tot de sociale wetenschappen, omdat dat voor hem een oorzakelijk verband is. Je 

kan je ook de vraag stellen: kan de sociale wetenschap zich ervan af maken van die oorzakelijke 

verbanden?  VB: de jongens in het secundaire onderwijs. Dat is een genetische aangelegenheid. 



Ze kunnen niet gemakkelijk stil zitten en daardoor zijn er meer disciplineproblemen bij jongens 

als bij meisjes. Kan je dan zo gemakkelijk zeggen dat: dat is niet om te bestuderen in de 

psychologie dit is voor de geneeskunde. Terwijl het toch uw klasgebeuren beïnvloedt. Dat kan 

je niet! Je moet daar creatief mee aan de slag gaan! dit doet men door de jongeren meer te laten 

sporten. Anders zit je constant met disciplineproblemen. Dit verpest de sfeer in de klas. Een 

uitgangspunt is dus dat een disciplineprobleem ook een pedagogische kwestie is. Veel van die 

pedagogische problemen worden veroorzaakt door testosterongehalte van de jongens. Winch 

zegt dat is voor de geneeskunde. Dit is te kort door de bocht. Hij zegt dat omdat hij redenen 

tegenstelt tegen oorzaak. Het is ofwel redenen of oorzaak. Hij maakt er een duidelijk 

onderscheid tussen. Indien het een redenen is dan kunnen we het erover hebben in de sociale 

wetenschap en anders niet. Op het einde van het hoofdstuk wordt gezegd dat er ruimte moet 

gecreëerd worden om die oorzaken ook een plek te kunnen geven.   

Voorbeeld: ‘the form of life’.   

→ Datgene wat ons overstijgt heeft ook een invloed op ons handelen. In de middeleeuwen was 

dat het begrip van ‘eer’. Bij ons is dit output, kwaliteit en meten. Dat is iets waardoor we 

bevangen zijn. We vinden dit belangrijk. Wij stellen meer de vraag naar de nuttigheid van iets 

dan de middelleeuwen. Winch zal de laatste zijn om het niet mee eens te zijn. Maar ook hier is 

te weinig aandacht aan gevestigd.   

Volgende paragraaf: nagedacht over redenen en praktijk. Dit heeft alles te maken met betekenis 

voor Pieter Winch iets is dat je met anderen creëert. De betekenis ontvang je van de vorige 

generatie. VB: taal vanuit een bepaalde cultuur. En daarmee ga je samen aan de slag: iets aan 

toevoegt of weglaat. Betekenis ontvangen – betekenis stichten. De werkelijkheid heeft geen 

betekenis aan zich. Alle betekenis is in zekere zin ontstaan door de menselijke gemeenschap. 

Opgepast: dit is geen radicaal, individueel of reguliere constructivisme! De betekenis wordt niet 

individueel geconstrueerd. Dit wordt geconstrueerd door de uitwisseling tussen de verschillende 

generaties. Dus je wordt geboren in een betekenisvolle context. Jij en de andere gaan met deze 

betekenisvolle context aan de slag. Zo kan je zeggen dat alle betekenis door mensen gecreëerd 

is en niet aangetroffen wordt. Deze visie is niet gelijk aan de visie van von Glasersfeld.   

De werkelijkheid heeft betekenis aan zich (VB: aan een lucifer kan je je verbranden, als ik naar 

de zon kijk dan word ik verblind, als ik mijn oren blootstel aan te veel geluid dan word ik doof). 

Waarnemingen die we hebben van de werkelijkheid, die hebben natuurlijk met die 

werkelijkheid te maken maar ook met ons. We hebben zintuigen: ogen waarmee we geen 

infrarood kunnen zien en aan onze oren kunnen we pijn krijgen door hele hoge geluiden. Pijn 

kan je ervaren met (alle) zintuigelijke waarnemingen en dan heeft de werkelijkheid dus wel 

betekenis aan zich. Dat is wel minimaal.   

Om bepaalde ervaringen te hebben, moet je reeds concepten hebben. Dat is natuurlijk niet zo 

voor tandpijn en lichtfitsen die pijn kunnen doen.   

Heeft de werkelijkheid betekenis of niet?   

• Als de werkelijkheid betekenis aan zich heeft dan moeten we deze gaan zoeken.   

• Als we betekenis stichten dan kunnen we bijna elke betekenis stichten in dialoog met 

anderen. → De werkelijkheid heeft betekenis aan zich in zoverre ons biochemisch apparaat 



van een bepaalde structuur is waardoor de betekenis aan dat biochemisch apparaat wordt 

aangedaan.   

Dus: als we zintuigen hebben om te kunnen zien dan kunnen we pijn ervaren van een lichtflits.  

In deze zin heeft de werkelijkheid betekenis aan zich, maar dit is minimaal. Want vanaf het 

moment dat je in de biochemie begint te spreken over lichtflitsen of oorverdovend geluid of 

andere gevoelswaarde dan heb je woorden betekenissen, concepten en theorie (die komen uit 

de sociale praktijk).  Dus zelfs voor de positieve wetenschappen, die bepaalde dingen probeert 

te ontdekken ‘hoe wij aangedaan kunnen worden door de werkelijkheid’ en dus betekenis 

vinden en niet vinden. VB: je gezicht gaat sowieso kapot als je naar de zon blijft kijken, je wordt 

blind. Daar kan je niets aan veranderen.     

Winch heeft over het hoofd gezien: dat kleine momentje van causaliteit/oorzakelijkheid, die is 

er omdat wij een fysicochemisch wezen zijn. Daarvoor moet er in de sociale wetenschappen 

ook plaats in gemaakt worden en dat heeft Winch niet gedaan.   

Dus: verhouding tussen oorzaak en redenen is in het algemeen een tegenstelling, maar het is 

niet dichotoom. Er zijn elementen die van beide komen en die een plaats moeten gegeven 

worden.   

Tenslotte worden er ook nog enkele voorbeelden gegeven om te zeggen dat er zelfs in de 

wetenschap is het niet zo evident wat wij onder gezondheid verstaan. Waarom niet? Omdat een 

gezond functioneren in een orgaan kan je aanduiden, maar wat is gezondheid?  De gezondheid 

is niet alleen lichamelijke maar ook psychische gezondheid. Het gaat niet om zo lang mogelijk 

leven, maar om zo lang mogelijk kwalitatief leven. Ook voor de geneeskunde. (Dit is geen 

biochemie, daar kan je zeggen wat een gezond hart is) De mens is niet alleen zijn organen, maar 

de mens is ook een geheel. Dan is de notie van gezondheid een complexere noties dan iets wat 

eenvoudigweg op de grond van de biochemie kan aangegeven worden.   

→ Waartoe leidt dit nu? (Zie laatste hoofdstuk)   

Education research and what makes sense for us?   

Daar wordt eerst en vooral nog eens herhaalt dat de fout van Winch is het diametraal tegenover 

elkaar stellen van enerzijds redenen en anderzijds oorzaken. Vervolgens worden een aantal 

elementen herhaalt waaraan pedagogisch onderzoek aan moet voldoen en wat dit kan bieden. 

Het is niet zo dat pedagogische onderzoek geïnteresseerd is in de effecten van een bepaalde 

interventie. Het is niet omdat we vragen hebben gesteld bij het middel-doel denken dat er in 

pedagogische onderzoek helemaal geen plek zou zijn voor middel-doel denken. Wie een 

interventie in een klas of in een samenleving beoogt is wel degelijk geïnteresseerd in de 

resultaten daarvan. Voorbeeld: er is een enorm hoofddoekenverbod debat geweest in het 

onderwijs. Er zijn een aantal ministeries van onderzoek, die hebben ingegrepen. De Franse 

samenleving is er een enorm onderscheid tussen de staat en de kerk. De vrouwen die geen 

hoofddoek droegen werden uitgescholden als hoer, waardoor deze vrouwen zich minderwaardig 

voelden en dus ‘verplicht’ werden om een hoofddoek op te zetten. Ze konden dus niet meer 

leven hoe ze wouden. Daarom wouden ze dit verbieden. In Frankrijk is dit doorgevoerd: er 

mogen geen religieuze uitingen zijn op school.   



Waarom heeft men dat gedaan? Je kan dit op verschillende manieren lezen.  

• Radicaal pluralisme: iedereen mag zich uiten.   

Voorbeeld: je kan natuurlijk zeggen dat het extreemrechts is op het uiten van de moslims van 

hun geloof.   

• Minimalistische oplossing: niemand mag uiterlijke kenmerken hebben zoals tattoo…  

voorbeeld: maar ik denk dat er ook wel een serieuze mens zal rondgelopen hebben die 

als jeugdwerker in die groep van Moslims werkte en geconfronteerd werd met het feit 

dat ik u net heb verteld, namelijk dat vrouwen onderdrukt werden om te doen wat ze 

eigenlijk wouden doen. In Frankrijk heeft dit geleid tot een volledig verbod, ook voor 

katholieke.    

Het zijn niet alleen de hoofddoeken die een probleem kunnen zijn, maar wat doe je met een 

leerling die hakenkruisen op haar T-shirt heeft staan? Er zijn nog allerlei andere zaken die tot 

problemen zouden leiden.   

→ Dit uitgebreid voorbeeld vertelt hij om te zeggen dat: een sociale wetenschapper kan er zich 

niet van afmaken dat die geïnteresseerd is in het effect van die maatregelen. (Hetzij het verbod 

van het dragen van de hoofddoeken, hetzij een pluralistische invulling) Je hebt niet de luxe om 

te zeggen: we zullen wel zien wat dat geeft? Je bent natuurlijke geïnteresseerd in het effect. 

(Voorbeeld: de ministers van binnenlandse zaken en van onderwijs in Frankrijk waren 

geïnteresseerd in een uitsluitingseffect van de moslimvrouwen die ervoor kozen om geen 

hoofddoek te dragen. Effecten behoren tot het sociaalwetenschappelijk geheel waarvoor moet 

nagedacht worden.   

Er wordt gezegd om misschien beter te spreken van studie van educatie dan de studie van het 

pedagogische omdat je de term van wetenschap altijd het beeld oproept wat in de fysica en de 

scheikunde oproept. Dit is een ongewenste connotatie. Er zijn verschillende manieren van 

begrijpen en verstaan. Men kan verschillende * nastreven.   

Er wordt van alles gezegd over radicalisering. Dan zal je dus moeten verstaan wat jongeren in 

bepaalde contexten gebeurd. Je zal ook historisch inzicht daaraan moeten bijbrengen. Een 

bepaalde pedagogische problematiek heeft doorgaans meerdere dingen waar je aandacht aan 

moet geven. Dat wordt uitgedrukt: er zijn verschillende soorten van interesses.    

P. 47 heb je het vierde punt: de ambitie van dat pedagogische onderzoek is een verbetering van 

ons praktische inzicht in een bepaald domein van het spreken en het handelen. Dat is om korte 

metten te maken met de universalisering of de veralgemening. Dus: wie verwacht dat 

pedagogisch onderzoek de zaken gaan oplossen zoals dat in de fysica en scheikunde gebeurt 

die zal bedrogen uitkomen. Dus dat is de verkeerde verwachting. Het gaat over een verdiepend 

inzicht over het praktisch inzicht: het ethisch geladen. Dit is ook de opvatting van Aristoteles: 

hoe er ethisch gehandeld of gedacht moet worden, namelijk het kan nooit hetzelfde zijn als in 

de theoretische gespeculeerd wordt.   

Ten vijfde veronderstelt dit een dialoog tussen iedereen die betrokken is. Wie is allemaal 

betrokken? We nemen een lagere schoolklas dan zijn de betrokkenen: leerkrachten, ouders, 



kinderen, leerplanontwikkelaars, Hilde Crevtiz… daar moet er een dialoog tussen zijn. Dit 

betekent niet dat iedereen erover eens moeten zijn (iedereen heeft gelijk = eensgezindheid).   

Voorbeeld: “als een arts zegt tegen een alcoholicus: je kan beter geen bak met bier drinken op 

één dag.” De alcoholicus zegt: “ja, daar ben ik het niet met eens.”  Dan is er wel een dialoog 

geweest, maar geen eensgezindheid.   

Ten zesde wordt erop gewezen dat wetenschap altijd een mogelijke stance ondersteld. Dat er 

geen in de oude betekenis van ‘objectiviteit’ in de wetenschap, kan nagestreefd worden. 

Objectief betekent datgene wat wij in een sociale praktijk met elkaar delen. Een andere manier 

om dat uit te drukken is ‘Free of Bias’. Er is geen vooringenomenheid. Er zijn geen 

vooroordelen. Objectiviteit betekent natuurlijk niet vertellen van de werkelijkheid naar de modi 

van de werkelijkheid. Dit is een naïeve opvatting van de wetenschap. Dat begrip wordt op een 

aantal vlakken uiteengezet. De wetenschap is altijd waardegeladen. Alles wat wij zeggen en 

doen zit er altijd een ethisch, esthetisch… perspectief. Je kan die onderscheiden, maar je kan 

deze niet scheiden van elkaar. Dus het is heel belangrijk om u te realiseren dat wetenschappelijk 

onderzoek: als je mensen doet nadenken over bepaalde dingen, dan verander je de werkelijkheid 

voor die mensen.   

Als je vraagt om iets te vertellen over de kindermishandeling dan rakel je de verleden op en dan 

verandert de werkelijkheid. Dit is een perfomatieve interventie, die altijd normatief geladen is.   

In het nieuws staat dat dat Opel niet akkoord is met testen die gedaan worden omtrent de 

uitstoot. Ze zeggen dat deze niet objectief zijn. Dat wordt als scheldwoord gebruikt.   

Wetenschap is een kwaliteitslabel. Dit is noodzakelijk om te kwalificeren: wat je onder de 

wetenschappelijkheid verstaat. Tenslotte geeft wetenschap de mogelijkheid om een stapje terug 

te zetten om eens na te denken over: wat ben je in deze praktijk aan het doen? Vroeger had men 

in de jaren ’60 kritiek op wetenschap: wetenschappen hadden klamme handjes. De wetenschap 

moet de werkelijkheid kennen.   

Wetenschap moet u in staat stellen om afstand te nemen. Je bent geen vakbondsafgevaardigde 

of geen politieke partij die de belangen nastreeft. VB: er is een bepaalde persoon die jarenlang 

via het Ladeuzeplein naar het station ging. Dit was een omweg. Na 8 jaar zei een bepaalde 

persoon dat ze even goed langs de Maria Theresiastraat gaan. Op deze manier zou ze wel haar 

trein halen. Op deze manier neemt de persoon in kwestie afstand van de gewoonte die je hebt 

om bepaalde dingen te doen. Waarvan iemand op een bepaald moment zegt: weet je nu eigenlijk 

wel wat je aan het doen bent? We kunnen het ook anders doen. We kunnen bepaalde dingen 

nastreven en we kunnen bepaalde dingen gebruiken om dat doel te gebruiken. VB: we willen 

allemaal naar Rome, maar er zijn verschillende wegen tot Rome. Wetenschappen zouden je in 

staat moeten stellen om dit soort vragen te stellen en afstand te nemen.  VB: Als ik hoor dat 

mijn kleinkinderen in het kleuteronderwijs huiswerk krijgen, omdat ze bepaalde dingen 

verworven moeten hebben om in het eerste leerjaar te moeten volgen en dan moet de 

basisschool weer toerusten om te kunnen volgen in het secundaire onderwijs.   

VB: In Aarschot is een bepaalde school die de laatste speeltijd weglaat, omdat er veel tijd 

verloren zou gaan met het aandoen en het uitdoen van de jasjes. En als je dan langs de andere 

kant hoort dat de kinderen te weinig beweging hebben.   



Er moeten dus verschillende vragen gesteld worden. Deze vragen kunnen alleen gesteld worden 

als je een andere visie hebt omtrent ‘wat is pedagogisch onderzoek’ Er is geen methode die je 

kan volgen.   

 

 

Chapter 3: the idea of method 

We beginnen hoofdstuk 3 (The idea of method) te bespreken. We doen dit aan de hand van twee 

vragen:  

1. Welk argument of positie wordt ontwikkeld?  

2. Hoe gebeurt dat?  

Welk argument of positie wordt ontwikkeld?  

Men gaat wetenschap als overtuigingselement gebruiken. Men zegt dat het wetenschappelijk 

verantwoord is of wetenschappelijk bewezen. Het is lang niet eenduidig over wat onder 

wetenschap verstaan moet worden. Tot welke conclusie kwam hij over methode? Hij maakt een 

onderscheid tussen sociale en harde wetenschappen. Er zijn twee methodes om dit te benaderen. 

In de sociale/zachte wetenschappen gaat het om het begrijpen en in de harde wetenschappen 

gaat het om het verklaren. Het hoofdstuk neemt een duidelijk standpunt in over methode. Het 

spreekt als het ware een oordeel uit. Er wordt niet alleen aangegeven dat er verschillende 

methodes zouden kunnen zijn, maar er wordt nog iets radicaler gezegd. Niet altijd praten over 

de wetenschap maar over de kennis. Hoe linken we dit dan aan methode? Is er iets mis met 

methode? Kunnen daar opmerkingen over gemaakt worden? Is wetenschap alleen maar kennis 

die volgens een methode tot stand komt? Een bepaalde wetenschappelijke benadering geeft u 

een bepaald beeld van de werkelijkheid. Je kijkt door een bepaalde bril naar de werkelijkheid. 

Dit doet soms onrecht aan de werkelijkheid. Je zet een bepaalde bril op. Geeft het hoofdstuk 

kritiek op bepaalde methoden? Wetenschap wordt beperkt door een bepaalde puzzelactiviteit. 

Er is een bepaald probleem en je probeert dit op te lossen aan de hand van de wetenschap. Je 

probeert dit binnen het kader te verklaren. De wetenschap lost niet alleen bepaalde problemen 

op, maar brengt ook bepaalde problemen aan. Niet alleen een puzzel oplossende activiteit maar 

heb je ideeën al vanuit een ander standpunt gekeken. Het voorbeeld van in de tekst gaat over de 

teenagers die in verwachting zijn in Engeland. Als je het probleem probeert te zien in het kader 

van kennis en beschikbaarheid anticonceptie kan je dit misslaan, omdat er nog andere elementen 

een rol spelen. Je moet de dingen eens vanuit een kader bekijken. Op een bepaald moment heeft 

iemand het gedacht gekregen dat door mensen minimaal ziek te maken, ze weerstand kunnen 

ontwikkelen tegen een bepaalde ziekte. Dit is een soort van paradigmawissel in de geneeskunde. 

Vroeger isoleerde men de mensen die ziek waren en waarvan men een vermoeden had dat het 

besmet baar was, bijvoorbeeld de pest en melaatsheid. Ze wisten niet hoe en wanneer maar ze 

wisten dat het zou overgaan.  Iemand heeft ooit de idee gehad om mensen in te spuiten met een 

verzwakte vorm van de virus. Want niet iedereen die de pest had ging dood. 2 procent van de 

Afrikaanse bevolking wordt ziek van Aids. Hierdoor zouden ze misschien weerstand kunnen 

ontwikkelen. Dit vormt echter een technisch probleem want dan zou je een verzwakte vorm van 



dat virus moeten kunnen ontwikkelen. Dit is bijna een omkering van wat men normaal deed. 

Deze wetenschapper is niet gekomen met een oplossing voor het probleem, maar is op de 

proppen gekomen met een ander kader om het probleem te bekijken. Die idee (20ste eeuw) is 

een revolutionair idee. Draai het eens om en misschien werkt het wel. Wetenschappers zijn niet 

alleen goed in het kennen van het onderzoek in een bepaalde context, maar brengen ook 

elementen aan uit een andere context. Wetenschappers gaan ook ten rade met andere mensen, 

die met analoge problemen geconfronteerd zijn. In sociaal onderzoek moet alles 

gecontextualiseerd worden, je kan nooit zomaar een oplossing van plaats A toepassen op plaats 

B, maar het is interessant te kijken wat andere mensen al eens gedaan hebben. Dit haal je uit 

wetenschappelijke boeken, tijdschriften, congressen… Het beperkt zich niet tot een bepaald 

kader om een probleem op te lossen. Soms wordt er een ander kader aangeboden om op een 

andere manier naar het probleem te kijken. Dit geeft vaak dingen die je voordien nog niet gezien 

had. Dit wordt sterk in de tekst geargumenteerd. Is methode een goed ding of een slecht ding? 

Methode is iets waarop men zich blindstaart. We geven veel te veel aandacht aan het begrip 

methode. Je kan geen onderzoek, scriptie lezen of er is een hoofdstuk gewijd aan de methode. 

Als je de methode volgt, ga je te weten komen wat je wil weten. Dit is een naïef idee. Heel het 

hoofdstuk is hier een weerwerk tegen. Methode is niet altijd slecht, maar er bestaan meerdere 

methode die gevolgd kunnen worden. Er zijn bepaalde problemen die niet in het begrip methode 

vervat zitten. Bijvoorbeeld zoals het op een andere manier kijken naar dingen. Bij een methode 

is dat je een bepaalde weg hebt gevolgd om je doel te bereiken. Het hoofdstuk toont aan dat er 

zowel in kwantitatief onderzoek als in kwalitatief empirisch onderzoek dat er gezworen wordt 

bij een bepaalde methode, maar er zijn vragen de men onvoldoende stelt. Wat is de betekenis 

van de concepten? Welke betekenis wordt hiervoor uit de kast gehaald? Hoe worden conclusies 

rechtvaardig geargumenteerd? Als je een discours-analysis (methode in kwalitatief empirisch 

onderzoek) doet zijn er bepaalde stappen die je volgt. Veel auteurs doen het voorkomen dat als 

ze iets doen aan de hand van een methode, men tot wetenschappelijke valide inzichten gaat 

komen. Dit is niet altijd waar. Het is een bepaalde manier van de operationalisatie van de 

werkelijkheid. Het is een bepaalde manier om de werkelijkheid te bevragen. Een tweede punt 

dat gemaakt wordt naar het einde toe van de tekst, is dat ook al ben je bewust dat er meerdere 

methoden zijn en dat dit slechts een stukje van de werkelijkheid toont, moet je het op een 

oordeelkundige manier toepassen. Je kan niet zonder te oordelen. Voorbeeld: experiment in de 

labo context. Waarom heeft men dit gedaan bij mieren? Om hier iets over te weten te komen en 

dan te kunnen weerspiegelen op de mens. Het experiment kan volgens verschillende regels van 

de kunst gedaan zijn, hebben we dan meteen iets over de werkelijkheid gezegd? Over een klein 

stukje hebben we iets gezegd maar er is zo veel meer. Methode leidt tot een alibi om uw 

wetenschappelijke werkwijzen aan iets op te hangen, zonder verder na te denken over wat het 

eigenlijk gaat, de kwestie die je aan het bestuderen bent. Onder methode in de positieve 

wetenschappen wordt iets verstaan wordt dat sterk lijkt op een algoritme. Voorbeeld: wat je 

moet doen om de vierkantswortel te trekken. Je moet altijd bepaalde stappen zetten om tot een 

juiste uitkomst te komen. Het is het paradigmatische voorbeeld van wat men doet in de positieve 

wetenschappen. Voorbeeld experiment, RFT… Als ik dit doe, heb ik goed wetenschappelijk 

onderzoek gedaan. Dit wordt bevraagd in het hoofdstuk.   



Hoe doet men dat dan?  

Men zegt niet op de eerste plaats, dit is wat men gaat argumenten maar op het einde is er een 

conclusie. Hoe is men tot deze conclusie gekomen? Er wordt geargumenteerd. In de tekst wordt 

gezegd dat er een genealogische methode wordt gevolgd. Men verwijst naar Foucault in dit 

verband. Men laat zien in de geschiedenis waar het begrip wetenschap vandaan komt en wat dit 

oorspronkelijk betekende en wat dit is gaan betekenen, hoe men is beginnen zweren bij een 

bepaalde methode die men ontleend heeft aan een bepaald type van de wetenschap, wat de 

moeilijkheden waren, dat de auteurs zelf heel wat bedenkingen hadden bij de methoden en dat 

dat niet genoeg was. Het moet altijd oordelen. Ze geven een aantal voorbeelden uit de sociale 

wetenschappen, men noemt een aantal auteurs die nog bedenkingen hebben gemaakt en ze 

komen tot de conclusie dat in de sociale wetenschappen methode niet genoeg is. Ze zullen veel 

meer moeten doen, je zal ook moeten oordelen. Ook al is het duidelijker dat men in de harde 

wetenschappen een methode volgt, is er ook een creatieve input in deze wetenschappen. Harde 

en sociale wetenschappen staan niet lijnrecht tegenover elkaar. Er is niks mis met een methode 

maar het geeft een beperkt beeld weer van de werkelijkheid. Het is niet zo dat omdat je het via 

een methode hebt onderzocht dat je tot voor altijd geldende conclusies zal komen. Je kan nog 

tot andere conclusies komen.   

De tekst begint met een motto, waarom is dit motto een goed uitgangspunt voor dit hoofdstuk? 

Het uitgangspunt van het hoofdstuk begint met het feit dat er een obsessie is met wetenschap. 

Men gebruikt wetenschap als een kwaliteitslabel. Het komt vandaan uit de 16de  – 17de eeuw. 

In deze periode vind je allerlei ontdekkingen. Bijvoorbeeld de bloedomloop, hoe gassen zich 

gedragen, Galileo: zon in centrum, anatomie menselijk lichaam, microscoop. Er zijn allerlei 

dingen die in de wetenschap gebeuren. Deze wetenschappelijke ontdekkingen leiden tot 

‘awesome’. Het is geweldig om te zien dat er sprake is van een bloedsomloop. Wij nemen dit 

aan als waar maar er is een tijd geweest dat men dit niet wist. Er zijn ontdekkingen die de 

mensen een bepaalde kijk op de werkelijkheid geven, die ze voordien niet hadden. Een kijk die 

indruk maakt. Omdat men nadien dingen kon doen die men ervoor niet kon doen.  Men kan 

voorspellen waar de maan op een bepaalde tijd gaat staan. Dit kan met via de wetten van Newton 

en Kepler. Men kreeg een greep op de werkelijkheid. Begrijpen is de werkelijkheid grijpen en 

in staat zijn om deze werkelijkheid te manipuleren. Als je de maan goed bestudeert, kan je 

voorspellen dat het water hoger gaat staan op een bepaald moment. Er is eb en vloed maar er is 

ook een keer per maand veel hoger.  Als je verstaat hoe dit komt en dit geen toeval meer is, kan 

je maatregelen nemen. Er is de wetenschap die tevoorschijn komt met zeer merkwaardige 

resultaten en deze resultaten zorgen voor de mogelijkheid om in te grijpen in het menselijk 

bestaanswijze (bv. Ziekte, lijden, dood…). Om de oogst niet te laten mislukken of om ervoor te 

zorgen dat er geen hongersnood komt. Hoe moet je voedingsgewassen bewaren, zodat deze niet 

rotten? Men heeft allerlei dingen moeten ontdekken. Wanneer je op die manieren te werk gaat 

in de wetenschappen dan geeft u dat een zekere zekerheid van hoe de dingen in elkaar zitten. 

Dit is goed want op deze manier kan je dingen doen tegen honger, lijden, dood, … . Die 

zekerheid die wetenschap verschaft wordt dan in die periode (doordrongen van de christelijke 

beschaving) in verband gebracht met het Godsidee. De wetenschap dat zal zeker het principe 

zijn dat in de werkelijkheid werd gelegd. Via de wiskunde schrijft Descartes dat het hem het 

boek van de werkelijkheid zal openen. Als ik al die principes ken dan weet ik hoe de 



werkelijkheid in elkaar zit. God heeft deze werkelijkheid geschapen. De wetenschap leidt tot 

merkwaardige interessante resultaten. Het leidt tot het uitleggen van een bepaald principe van 

hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Datgene wat in de wetenschap gebeurde, noemden men nog 

geen wetenschap, maar ‘filosofia naturales’. Het is de natuurfilosofie en dit houdt op met 

bestaan in de 16-17de eeuw en wordt de wetenschap. Middeleeuws idee, alles is deel van de 

filosofie. Wat men deed in deze natuurfilosofie wordt gaandeweg wetenschap genoemd. 

‘Science’ heeft een beetje weg van wat in de fysica en de scheikunde gebeurt. Alles wat 

daarbuiten gebeurt is ‘arts of humanity’, maar geen wetenschap. Voor ons en voor de Duitsers 

is dat wel wetenschap. In het continentale gedachtengoed gebruikt men dit veel breder dan het 

Angelsaksische gedachtengoed. Hieraan verbonden is de methoden. Voor het eerst 

gepositioneerd bij Baken. (p. 51-…) Hij zegt dat je geen genie moet zijn, maar iedereen die een 

methode volgt, zal tot een wetenschappelijk valide inzicht komen. Dit heeft te maken met de 

algemene socio-culturele geschiedenis van de samenleving waarbij er steeds meer vrijheden 

aan de burgers worden toegekend. Voorbeeld: Afschaffing lijfeigenschap… (p. 52 staat een fout 

in de tekst – 3e alinea: Later in the … or at least anti-aegalitarean). Gaandeweg is men van de 

adoratie van de wetenschap overgaan naar de adoratie van een bepaalde methode. Dit kan 

toegepast worden door iedereen die die methode kende zonder dat daar een element van 

oordelen aanwezig is, niet alleen van gebruik maar ook de volledigheid van de methode. (p. 53 

zie je de conclusie: “This puts the matter …”). Er is altijd een oordeel nodig. Deze manier van 

formuleren is de Wittgensteiniaanse betekenispositie. In de tekst het calculus model van de taal, 

dat je dus al de regels kunt expliciteren, dat de regel in zijn eigen regelvorming de toepassing 

aangeeft van die regel. Dit is een element in de gedachtegang. Dit is van belang voor de sociale 

wetenschappen (p. 54) omdat je geen opleiding van sociale wetenschappen hebt, zonder 

methodologische cursussen. In deze cursus is er een reflectie over de methode. Je hebt een 

aantal methoden die je moet leren verwerven in de sociale wetenschappen.  Je hebt een adoratie 

van de wetenschappen en dus adoratie van de methoden en dit gaan we ook doen in de sociale 

wetenschappen. 2 uur over etnografie, 2 uur over dagboekanalyse, 2 uur over discourse analysis. 

Hier zijn de problemen mee verbonden die werden aangehaald. De tekst geeft dan een aantal 

uitspraken van sociale wetenschappen die analoge commentaren hebben gegeven over het 

begrip methode. De tekst begint ook met uiteen te zetten dat het in de wetenschap niet alleen 

aankomt op methoden maar dat je in de wetenschap ook moet leren om bepaalde dingen te zien. 

Voorbeeld: de glazenwasser, als je niet weet dat er een in de buurt is dan ga je er ook geen 

rekening mee houden. De wetenschap zorgt ervoor dat je aan alles al hebt gedacht. Niet alleen 

het probleem oplossen is het meest aangegrepen veld van wat de problemen exhaustief zijn. 

Voorbeeld 2: heel de discussie in de context van de universiteit waarbij dat studenten moeten 

voldoen om een studie aan te vangen en een bepaald doel te bereiken, ga je ervan uit dat je het 

doel kan expliciteren. Dit is het grote probleem bij een academische opleiding. Dit is het 

grootste probleem bij deskundigen die een academische opleiding hebben gevolgd. Je komt 

voor problemen te staan, waarvan je nog nooit gehoord hebt. Iemand die academisch gevormd 

is, zou deze problemen moeten kunnen oplossen. Dat is het verschil tussen een meer uitvoeren 

de taak en een verantwoordelijke taak. Als u later in het werkveld steeds meer problemen op u 

bord krijgt, waar je nog nooit van gehoord hebt, dan zal men ervan uitgaan dat iemand die 

academisch gevormd is die problemen kan aanpakken. Als je iets niet kan aanduiden dan kan 

je ook niet op een deductieve manier zeggen wat er in het curriculum moet zitten. Je kan niet 



aangeven wat de voorkennis moet zijn. De werkelijkheid plaatst ons voortdurend voor nieuwe 

problemen. Je kan u specialiseren in je master opleiding maar de kans dat je daar terecht gaat 

komen is heel klein en als je daar terecht komt zal je opnieuw geconfronteerd worden met 

allerlei nieuwe dingen. Van een academisch gevormde verwacht men dat hij doelbewust de 

problemen kan aanpakken, niet alleen herhalen wat is voorgekauwd. Dan komt het stukje van 

de retorische kracht van het begrip wetenschappen geïllustreerd wordt. Je ziet heel mooi in de 

EU documenten (p. 58) dat op den duur het gaat om het feit dat alleen experimenten u een 

antwoord gaat bieden. Je krijgt een verenging van een brede problematiek waarin bepaalde 

methodes gesitueerd gaan worden. Alleen maar kennis serieus geven als je er komt via die 

bepaalde methode (p. 59 – 2e alinea: quote). In het begin heeft methode veel goeds gedaan, 

maar ook veel kwaad gedaan. Het verengt uw blik. In de volgende alinea vindt u dan waarom 

dat dat problemen zijn. Het is bijvoorbeeld een enorme vraag of je in de pedagogische context 

allerlei voorwaarden, condities die een rol spelen, wel kunt expliciteren. Bedenking 1: Er moet 

altijd een afhankelijke en een onafhankelijke variabele zijn, er zijn verschillende interacties, het 

geheel is zodanig complex dat dit onmogelijk is. Bedenking 2: Er zijn nog andere dingen die de 

moeite waard zijn om te bekijken. De tekst trekt dan het geheel een beetje open door dus te 

zeggen dat wat we nu in het algemeen hebben gezegd over het universitair onderwijs dat dat 

ook geld voor het gebruik van skills, vaardigheden, het ontwikkelen van competenties aan het 

einde van de opleiding. Het wil niet zeggen dat je geen vaardigheden moet ontwikkelen, maar 

is dit genoeg? Natuurlijk moet je allemaal verstaan wat een standaarddeviatie is en wat de 

verklaarde variantie is bij een correlatie van 1,7.  Dit is niet genoeg. Er is meer nodig dan dat. 

Dilthey wordt opnieuw geciteerd dat hij met het idee ‘ways of understanding the human spirits’. 

Het is een manier om de menselijke denken/geest te begrijpen. Het komt in belangrijke mate 

aan op het ‘verstehen’ en niet alleen op het verklaren. Verklaren (causaal-analytisch) speelt wel 

een rol, maar het is beperkt.  

Natuurlijk zijn er voor bepaalde dingen belangrijke inzichten die verklaard worden en die een 

rol spelen. Bijvoorbeeld krijgen diegene onder ons die orthopedagogiek gaan doen, uitgelegd 

hoe de genetische overerving in elkaar zit. Waarom is dat van belang? Om de heel eenvoudige 

reden, zodat je weet dat je van het syndroom van down niet genezen kan worden. Er zijn dingen 

die verklaard moeten worden. Het gaat erom wat je gebruikt in welke context.  

Chapter 4: the nature of philosophy 

Nadat er in een aantal hoofdstukken naar voren is gebracht dat empirisch onderzoek een aantal 

beperkingen heeft. Kwalitatief of kwantitatief maakt niet uit. Er is gewezen in welke richting 

we het dan ook moeten zoeken. Dit zijn filosofische reflecties/posities. In hoofdstuk 4 wordt 

ingegaan op wat voor soort filosofie we op het oog hebben. Toegepast op de pedagogiek 

betekent dat, wat voor soort van wijsgerige pedagogiek moet dat zijn en wat moet deze 

aanbrengen, hoe moet deze eruit zien? Om deze discussie te starten wordt vertrokken van wat 

je al kent. Het is de gestalte die de handlangerspositie gekregen heeft in de context van het 

wijsgerig pedagogisch onderzoek. In hoofdstuk 1 bij Winch gezien dat er een bepaalde 

wijsgerige positie ontwikkeld is, de handlangerspositie, waarbij van de filosofie gevraagd wordt 

van de begrippen zo klaar en duidelijk mogelijk te maken. Als de begrippen duidelijk zijn, dan 

pas kunnen de wetenschappen beginnen. Zie het citaat van Locke. De filosoof moet rommel 



opruimen zodat de wetenschapper zijn werk kan doen. De idee van ‘concept clarification’ is in 

de 19de – 20ste eeuw ontwikkelt in verschillende stappen. Eerst naar de ideale taal en later de 

‘ordinary language philosophy’.  Dit betekent per auteur iets anders. Het uitgangspunt is dat de 

filosofie van educatie lange tijd een toepassing is geweest van religieuze of metafysische 

inzichten/posities (Plato, Kant, Rousseau, wat zij geschreven hebben moeten anderen in praktijk 

brengen). Dit moeten pedagogen en practici in de praktijk brengen. Wijsgerige pedagogiek was 

een soort filosofie van wijsgerige stelsels die toegepast werd op een bepaald probleem, op 

onderwijs of op opvoeding. Een soort van toegepaste antropologie. Hier zijn vragen bij gesteld. 

Is dit wel een verhouding van deductie? Wat moet er gebeuren met diegene die de 

uitgangspunten niet delen? Als u geen Hindoe bent, wat kan u dan doen met die inzichten van 

Boeddha?  

Misschien hebt u wel vragen bij de wedergeboorte. Wat kan je doen met de inzichten als je dit 

niet deelt? Zo is filosofie iets anders geworden. Het is een second order discipline. Het stelt 

vragen over de vooronderstellingen van bepaalde concepten, praktijken, beleid, … Het is niet 

meer een deductie verhouding (algemeen naar particulier), maar we gaan kijken naar wat ze 

onderwijs en opvoeding noemen en wat zijn er de vooronderstellingen van. Zijn deze 

vooronderstellingen legitiem of kunnen we daar kritieken op uiten? (P. 63 – ‘What distinguises 

the philopsopher’). (P. 64 is een klassieke definitie). Wat de filosofie zogezegd zou moeten 

doen is een soort fundering geven, vooral epistemologisch, van datgene wat in opvoeding en 

onderwijs gebeurt. Men noemt deze benadering fundamenteel. Men doet een onderzoek naar de 

vooronderstellingen, komt tot bepaalde conclusies en we kunnen uit deze conclusies bepaalde 

inhouden halen. Rechtvaardiging van bepaald curriculuminhouden. Welke dingen moet het 

onderwijs bieden? Al die verschillende dingen die een antwoord bieden op de vraag: ‘Wat is de 

moeite waard in het leven?’ Er is een historische dimensie en een morele dimensie en u moet 

daar allemaal in ingeleid worden. De filosofie geeft je een fundering op grond van wat je je 

curriculum moet baseren en dus wat onderwijs moet zijn. Er zijn bepaalde vooronderstellingen, 

zijn deze de correct? Je neemt in je oordeel een bepaalde filosofische/wijsgerige positie in. 

Wanneer zeg je dat een concept voldoende gedefinieerd is? Je draait altijd in een soort van 

cirkel (zie vb. hoe laat is het op de zon). In de zuivere rationaliteit iets aantonen maar dat is 

natuurlijk niet waar. Wanneer zeg je dat een concept voldoende gedefinieerd is? Wanneer zeg 

je dat het op rechtvaardiging steunt? Deze eisen dat je een bepaald criterium toepassen. Je draait 

altijd een soort van cirkel. Je kan alleen maar een ander fundamenteel iets beoordelen vanuit je 

eigen form of life. Je kan niet tegelijkertijd een Boeddhist en een Katholiek zijn. Als je niet 

gelooft in de reïncarnatie dan zal je dat van wat Hindoes huldigen niet aannemen. Het feit dat 

je dit niet aanneemt, doe je vanuit het inzicht dat er geen reïncarnatie is (een ander principe). Er 

is altijd een criterium nodig wanneer je andere criteria gaat beoordelen. De idee van rationaliteit 

dat rationaliteit in zich heeft, is altijd socio-cultureel gesitueerd. De discussie tussen wie er 

gelijk heeft, kan je niet beslechten. Ze gaan allebei uit van onverenigbare vooronderstellingen. 

Je kan niet bepalen wie gelijk heeft. Iemand die gelooft in reïncarnatie heeft ongelijk vanuit het 

Katholieke posities, maar niet vanuit het Boeddhisme. Je gebruikt altijd een criteria om een 

ander criteria te beoordelen. Een zuivere rationaliteit of belangeloos denken, dat alleen via zijn 

eigen principes zou ontwikkelen, dat is een fata morgana (p. 65: ontwikkeling van een 

standpunt). Andere invullingen van de wijsgerige pedagogiek worden voorgesteld. Het moet 



drie verschillende dingen doen. Je moet kijken naar de vooronderstellingen die impliciet zijn, 

onderscheidingen in praktijken, maar in dat laatste kan de filosofie niet de scheidsrechter zijn, 

er zijn bijdragen van andere wetenschappen mogelijk. Filosofie moet ook nadenken of er geen 

betere opvattingen over opvoeding gegeven worden. Het is een veel breder plaatje dan ‘the 

underlabourer conception of philopsophy’.   

In de tweede sectie van hoofdstuk 4 wordt er ingegaan op de verhouding van onderzoek van het 

pedagogische en wat de aanbreng kan zijn van het wijsgerige. In pedagogisch onderzoek komt 

het niet alleen aan op deductie, puzzelmetaforen, conceptuele onderscheidingen maar ook op 

nieuwe manieren om naar de dingen te kijken. Dit kan geput worden uit de filosofie, kunsten, 

literatuur. Het gaat er altijd om een zekere inzichtelijkheid te bereiken. Het ene uiterste is dat 

alles veralgemeenbeer en universeel is, dit gaat niet omwille van de contextualisering. Het 

andere uiterste; het inzicht is alleen maar particulier, het inzicht is alleen in dit particulier geval. 

Hier zijn we niets meer, want we willen iets beters doen morgen. De twee extremen die 

vermeden moeten worden is algemeenheid en universaliteit aan de ene kant en aan de andere 

kant kan je nooit iets inzien in een particulier geval. Elk geval in de toekomst zal anders zijn 

dan datgene wat we nu bestuderen. Het is iets tussen de twee in. Er wordt de conclusie aan 

verbonden dat wat de wetenschap gaat bieden geen eens en voor altijd geldend antwoord is, 

maar het is inzicht in de rationaliteit van een bepaald sub domein, fragmentair. Het is niet het 

overkoepelende (visie scheikunde) of het particuliere (literatuur), maar over een bepaald iets 

kan je wel iets meer te weten komen dan wat we al weten. Dit is beperkt, men moet bescheiden 

zijn, en fragmentair. Een nieuwe situatie is deels gelijk en deels verschillend. Er wordt gewezen 

op de moeilijkheden waarmee methoden verafgood worden. Methodolatrie is de verafgoding 

van de methoden in plaats van over datgene na te denken van waar we eigenlijk mee bezig 

zouden moeten zijn. In de volgende sectie wordt uitgelegd wat dan binnen het 

Wittgensteiniaanse kader onder filosofie wordt verstaan. Dit is niet zo simpel. Er wordt ook om 

de haverklap bepaalde secties uit de ‘Investigations’ geciteerd en er wordt wat commentaar bij 

gegeven. De ‘Investigations’ kunnen gezien worden als een aanval op de metafysica. Dit is het 

idee dat je essenties kan uitzeggen. Je hebt noodzakelijke en voldoende voorwaarden nodig om 

een bepaald concept weer te geven. Dit moet je ook kunnen aangeven, dat is essenties uitzeggen. 

Dit gaat niet. Als je het woord spel, werk wil definiëren dan lukt dit niet. Bijvoorbeeld, werken 

is iets waarbij je geld verdient. Terwijl u ook naar het werk kan gaan zonder er iets aan te 

verdienen. Zo geld dit voor elk subjectief, bijwoord, adjectief… hierbij is het niet mogelijk om 

de essentie uit te zeggen. Heel Winch moet beschouwd worden als een grote aanval op die 

metafysische positie die in allerlei vormen in de geschiedenis van de wijsbegeerte naar voor is 

geschoven. Wat moet je wel doen om iets te verstaan? Je moet beschrijven en je moet afzien 

van het gebruik van theorieën. Je moet naar het particuliere gaan en dan zal de betekenis 

duidelijk worden. In de context van het taalspel wordt het duidelijk wat een bepaalde betekenis 

is van woord. Een andere manier om dit uit te drukken (p. 69 – midden eerste alinea). Als je 

kijkt naar het gebruik van een woord, kijk je niet alleen naar het unieke, particuliere gebruik. 

Want om dit particuliere gebruik te verstaan moet je hiervoor het normale gebruik in je 

achterhoofd hebben. Er is aandacht voor het particuliere om de precieze betekenis in die context  

te kennen maar om dat te kunnen moet je dus de normale betekenis van het woord kennen. Je 

hebt opnieuw de tussenpositie. Niet persé u noodzakelijke en voldoende voorwaarden maar 



elementen van het particulieren naar boven brengen door het normale gebruik ervan. Dan zal je 

inzien dat bepaalde problemen verdwijnen. Het meest radicale probleem verdwijnt en dat is 

natuurlijk dat je inziet dat je niet kan zeggen hoe laat het is op de zon. Of je de vraag stelt, wie 

heeft er gelijk de Moslims of de Katholieken? Dit is een nonsensvraag. Een nonsensvraag is 

een verkeerde vraag. “Een aap kan meer vragen stellen dan dat een mens kan antwoorden.” Je 

kan wel vragen stellen, maar dit betekent niet dat een vraag een goede vraag is. Soms is er een 

vraag waar geen antwoord op mogelijk is. De filosofie zal je duidelijk maken dat je bepaalde 

vragen niet mag stellen en dat je andere vragen moet stellen. Ze moeten altijd beantwoordbaar 

zijn in het normale taalgebruik. Dat is iets heel eigenaardig want heel de wetenschap zit vol met 

wetenschappelijke termen. Waarom zegt men dat dan? Een technische term in de wetenschap, 

epistemologie, standaarddeviatie, factoranalyse, versnelt de communicatie. Je moet dit niet 

altijd opnieuw uitleggen. We vervangen ingewikkelde uitleggen door een woord. Vervolgens 

weet ook iedereen wat er mee bedoelt is. Het is ook om met minder woorden meer te kunnen 

uitleggen. Als ik mutatie wil uitleggen, heb je woorden nodig uit de dagdagelijkse taal. Elk 

technisch apparaat wordt uitgelegd door gebruik te maken van woorden uit de dagdagelijkse 

taal, de ordinary. We moeten dus teruggaan naar de dagdagelijkse taal. Wat is het resultaat van 

deze wijsgerige interventie? Bepaalde problemen houden op met bestaan. (p. 69) De echte 

ontdekking is inzien dat ik bepaalde vragen niet kan stellen, dat ik daarmee moet ophouden. Er 

is geen methode, maar Wittgenstein heeft wel een methode gevolgd. Dit om in te zien dat 

bepaalde vragen geen goede vragen zijn. Hij heeft dat gedaan door te kijken naar particulieren 

gevallen en betekenisonderscheidingen aan te geven. Bijvoorbeeld: men zegt soms dat je moet 

synthetiseren of dat je een probleem moet analyseren. Dit betekent dat in je hersenen een 

bepaalde activiteit gaande is. Een bepaalde methode die je moet volgen om tot een synthese of 

een analyse te komen. Dit is fout. Analyseren en synthetiseren zijn resultaatwerkwoorden. Het 

is iets dat we beschrijven vanuit het resultaat en niet vanuit de activiteit die je aan het doen bent. 

Alsof dat wanneer ik tegen u zou zeggen: ‘maak een synthese’, dat u hersenen om een bepaalde 

manier moeten werken, anders dan wanneer je bijvoorbeeld wil begrijpen wat de werkelijkheid 

is. Alsof wat ik ook doe, jullie zullen begrijpen wat je zou moeten begrijpen. Onderwijzen is 

een werkwoord van proberen. Er is geen enkele onderwijsmethode die in 100% van de gevallen 

ervoor zorgt dat al de studenten het begrijpen. Onderwijzen heeft niet te maken met resultaten 

maar is een proceswerkwoord. Het heeft dus de karakteristieken van een proceswerkwoord 

namelijk proberen. Er zijn heel wat woorden die iets suggereren wat niet gesuggereerd mag 

worden. Dit heeft te maken met het feit dat taal altijd een afstand creëert van het particuliere. 

Als ik zeg: ‘daar staat een vuilnisbak’, dan gebruik ik een abstract begrip vuilbak om iets te 

zeggen over het particuliere. Een emmer en een vuilnisbak kunnen heel veel gedaanten hebben. 

Als ik deze woorden gebruik, gebruik ik ze altijd in de algemene betekenis van het woord 

gebruik en dit doet onrecht aan het particuliere. Ik spring altijd verder dan dat mijn stok lang is. 

Taal is altijd afstand en abstractie. Je valt niet met dingen samen. Je moet altijd algemene 

betekenissen gebruiken om iets particulier te zeggen. Dit doet onrecht aan het particuliere. Dit 

is rood maar welk rood? Rood is niet altijd echt rood. Taal is altijd meer zeggen dan je zou 

kunnen zeggen. Om dat probleem op te lossen moet je gaan naar het particuliere. Er is niet één 

methode, maar er zijn verschillende methodes zoals therapieën. De therapie is hier, dat je 

erachter komt dat je een domme vraag stelt. Er zijn dus meerdere methoden. Als je dit zegt, zeg 

je evengoed er zijn geen methoden. Je kan dus vanalles doen waardoor je de ruimte opnieuw 



opentrekt. Een andere manier om te beschrijven wat er in de filosofie/wijsbegeerte gebeurt is 

de vlieg helpen om uit de vliegenvanger (glazen recipiënt met een smalle hals, een reservoir 

met suikerwater, de vlieg kan er in maar niet meer terug uit)  te geraken. Dit is met andere 

woorden laten zien hoe bepaalde problemen schijnproblemen zijn en dus geen oplossing zouden 

kunnen bieden. Dit is niet de enige manier waarbij dit gekarakteriseerd wordt bij Wittgenstein. 

Er worden twee andere manieren aangegeven (p. 70.) “A new way of looking at things.” Je gaat 

naar dingen kijken op een andere manier. Zodanig dat je nu dingen gaat zien die je ervoor niet 

kon waarnemen. En nog een derde manier. Betekeniselementen die bijgebracht worden bij een 

bepaalde situatie. De tekst gaat verder met te laten zien hoe in deze opvatting de betekenis komt 

van de elementen van het geheel en niet omgekeerd. In een kwantitatief model (denk aan de 

vectoren) wordt de betekenis van het geheel afgeleid, som van de delen, hier worden de delen 

afgeleid uit het geheel. Er worden voorbeelden gegeven, vragen die een aanleiding geven om 

verkeerd begrepen te worden. Een interessant voorbeeld is: ‘Ik ben op zoek naar mezelf.’ 

Wanneer zal je het herkennen dat je het gevonden hebt? Wat betekent het op zoek gaan naar 

zichzelf? Dit is een soort van droombeeld of een hersenschim. Er is de suggestie dat je een 

antwoord kan vinden, maar er is geen antwoord op te geven. Wat kan de filosofie doen? Drie 

dingen: wijzen op verkeerde vragen, nieuwe betekenisdimensies aanreiken vanuit de literatuur, 

de poëzie en de kunst, nieuwe manieren om naar de dingen te kijken aanduiden en om te laten 

zien dat bepaalde ontwikkelingen (bv. In de praktijk) geen goede ontwikkelingen zijn. Er zijn 

twee voorbeelden (p. 72), maar er wordt maar 1  uitgewerkt. Een project om door analyse van 

tekst een onderscheid te kunnen maken tussen goeie wetenschappelijke artikelen en slechte 

wetenschappelijke artikelen. Hier wordt dit zeer kritisch belicht, maar men probeerde een 

software  te ontwikkelen zodanig dat de computer teksten kon analyseren op een bepaalde 

manier en op grond van karakteristieken kon beslissen of het een goed of slecht artikel was. Dit 

is faliekant afgelopen.  We moeten iemand hebben die oordeelt over is dit nu een relevante 

bijdrage of niet en dat het niet gaat over enkel formele karakteristieken die met behulp van 

bepaalde software kunnen opgespoord worden. Het tweede voorbeeld dat niet wordt uitgewerkt, 

heeft betrekking op al de nonsens binnen de neurowetenschappen. Waarbij dat de illusie is dat 

we de activiteit van het brein zouden zien. U ziet geen werking van de neuronen, wat u ziet zijn 

bepaalde statistieken die gevoed worden door bijvoorbeeld de hoeveelheid bloed die door de 

cortex op dat moment aanwezig is. Dit zijn allemaal afgeleiden, het is niet zo dat we een foto 

zien van de hersenen met geel, rood, groen, blauw… en dat we dan effectief de hersenactiviteit 

zien. Hersenactiviteit is activiteit tussen neuronen en deze worden niet gevisualiseerd. Wat niet 

wil zeggen dat er in de wetenschap geen plaats is voor een neurowetenschappelijke benadering. 

Maar deze hoort misschien eerder thuis binnen de geneeskunde. Er zijn verschillende wegen 

die naar Rome leiden. Er is niet één methode die gevolgd wordt, maar er zijn meerdere 

methoden. Je kan een kwantitatief onderzoek doen of een kwalitatief onderzoek doen, je telkens 

belangrijke elementen van een betekenis naar voren laten komen. Maar het is ook niet zo dat 

iedereen in Rome wil geraken. Je hebt eigenlijk twee problemen met het begrip methoden. 

Methoden suggereert dat als je ergens moet geraken, je één methode zou moeten volgen, dat is 

fout, maar ook suggereert het dat je allemaal op hetzelfde wil uitkomen. De realiteit heeft meer 

te bieden dan de filosofie. In de tijd dat het nog noemde ‘Man bijt hond’, was er een journalist 

van TV1 die op weg is gegaan van Vlaanderen naar Compostella. Hij kwam iemand tegen op 

een 30-40 kilometer van Compostella maar deze loopt in de tegengestelde richting. De persoon 



woonde in Compostella dus ging niet op bedevaart naar Compostella. Niet iedereen wil in Rome 

aankomen. Het begrip methode suggereert dat je allemaal dezelfde methode zou gebruiken maar 

ook dat we allemaal dezelfde doelen zouden moeten nastreven bij het volgen van deze methode. 

Dit is een van de grote problemen. In hoofdstuk 11-12 zal er van alles vertelt worden over het 

opvoeden van kinderen in de thuiscontext en over geluk. Geluk wordt op een bepaalde manier 

geoperationaliseerd. Want dat is een bepaalde manier om naar problemen te kijken. Er zijn ook 

andere manieren om naar dingen te kijken en dit komt niet allemaal op hetzelfde aan. In het 

laatste punt wordt er gezegd dat opvoeding en onderwijs een bijzondere complexe 

aangelegenheid is waarbij allerlei elementen een rol bij kunnen spelen. Het is dan absurd om te 

focussen op één of enkele elementen. En dan de indruk hebben dat men daarbij recht heeft 

aangedaan aan al die zaken die een rol spelen in de pedagogiek. Er is niet alleen effectiviteit (p. 

74: uitleg begrip). Nuttigheid op zich een bepaalde manier is om met de werkelijkheid om te 

gaan. Het is niet de enige manier en het is omdat het werkt dat het gerechtvaardigd is. Het is 

bijzonder parallel aan dat wat je bij Winch (p. 55-57) vindt, waar het gaat over Achilles en de 

schildpadden. Wat is point van een bepaalde activiteit. De point van het onderzoek van het 

pedagogische is om de pedagogische werkelijkheid ter sprake te brengen, zoveel mogelijk 

facetten. De notie van Winch, wat is nu werkelijk en hoe komen we dit te weten? Dit is de 

centrale notie in het pedagogische onderzoek. Wat is werkelijk voor wie? Niet om tot dat soort 

domme dingen te komen als iedereen zijn eigen waarheid. Verschillende actoren in de 

werkelijkheid kunnen bezig zijn met verschillende aspecten van die werkelijkheid.   

Conclusie: a new way of looking at things, dat is iets wat we van de filosofie kunnen vragen. 

Nieuwe dimensies die voorheen voor ons nog geen betekenis hadden. Deze nieuwe manieren 

om naar de dingen te kijken zijn nieuwe manieren om met elkaar en met de wereld om te gaan. 

Het gaat om aspecten waarvan u zich nog niet bewust was op een bepaald moment. Die door 

een wijsgerige analyse verduidelijkt worden, wat u nieuwe dimensies geeft om met de 

pedagogische werkelijkheid om te gaan. Dit zijn nieuwe uitdagingen, dat nieuwe vragen 

oproepen die we beantwoorden in het eeuwige proces waarbij we helaas meer vragen kunnen 

stellen dan antwoorden geven.  

Chapter 5: the art of research 

De twee hoofdstukken 5 en 6 zijn niet van de gemakkelijkste en ze zijn moeilijker geschreven 

dan andere. Wat in de hoofdstukken geargumenteerd wordt is ook niet voor de hand liggend. 

(p. 77) Daar vind je een stukje tekst van een zeker Lair en die schrijft: ‘Question: Which is 

more precise …’ De problematiek die hier aan de orde wordt gesteld is dus: Wat is het meeste 

precies. Datgene wat in de fysica gebeurd, wat in de scheikunde gebeurd of datgene wat in een 

literair werk gebeurd. Is het soort van preciesheid dat nagestreefd wordt in de analyse van een 

literair werk bijvoorbeeld, is dat van dezelfde orde als dat wat u doet in de context van fysica, 

scheikunde, sterrenkunde en natuurlijk de manier waarop de vraag hier gesteld wordt, kun je al 

vermoeden wat het antwoord is. Neen. Het antwoord is natuurlijk ‘Neen’, maar dat heeft niets 

te maken met feit dat de analyse van een gedicht of een roman of een film, dat die niet precies 

zou kunnen zijn, alleen dat datgene wat precies is, wat accuraat is, wat een goede analyse is, 

iets anders betekent in de context van een literair werk of in de context van de fysica. ‘The 

question is ridicoulous …’ Dus dat is een aanduiding dat wat een goede analyse is, wat precies 



zijn is, moet bepaald worden door de context van onderzoek, door de vragen die gesteld worden 

en door de discussie die daar gevoerd wordt en niet alles moet op één en dezelfde schaal gezet 

worden. Je hebt je nu misschien wanneer je dat gelezen hebt, afgevraagd waarom is dat nu 

relevant voor pedagogisch onderzoek. Wel omdat we natuurlijk de kwestie wat pedagogisch 

onderzoek is, precies op die manier ook aangepakt hebben. Pedagogisch onderzoek kan causaal 

analytisch onderzoek zijn. Hoe is de stijging van het testosteron gehalte bij mannelijke pubers 

van 14 jaar een element om te begrijpen wat op school gebeurd, bijvoorbeeld. Er zijn meer 

problemen met discipline bij jongens dan bij meisjes. Dit heeft onder andere iets te maken met 

de testosteronniveaus. Maar er zijn allerlei andere vragen die men kan stellen en die misschien 

meer lijken op de vragen wie ge in kunst, in romans, omtrent romans, omtrent gedichten in het 

algemeen kunt stellen. Vandaar dat die hoofdstuk opent met de zin (p. 77) ‘In this chapter we 

argue that sound knowledge …’ Dat is dus kennis, maar kennis waarop je kan vertrouwen.  

‘Our secure understanding …’ Kennis is iets waarop we kunnen vertrouwen. Het is niet één 

soort model, bijvoorbeeld het model van kwantitatief empirisch onderzoek. Kennis kan 

verschillende manieren krijgen, aanbod gebracht worden en vergaard worden. ‘Or to put this 

…’ Van de rationele instemming of de instelling van redelijke mensen. Dus het gaat er niet om 

dat gelijk welke gedachte een gedachte kan zijn waarop je verder kan bouwen, het gaat er ook 

niet om om wat één iemand zegt, maar door de andere volkomen wordt afgewezen, iets is 

waarop je per definitie verder kunt bouwen. Maar langs de andere kant is het evenmin dat er 

altijd een bepaalde methode gevolgd moet worden om tot inzicht te komen, begrijpen te komen 

van de werkelijkheid. Dat is iets dat zal ontwikkeld worden. Dit wordt in dit hoofdstuk vooral 

ontwikkeld door te kijken naar wat in de context van analyses van gedichten gebeurd en 

uiteindelijk wordt het toegepast op een paar pedagogische vragen. Dus, die gedachte wordt nu 

verder gepreciseerd. Ik heb dat ook een aantal keer gezegd. Door de populariteit van een bepaald 

type van wetenschappelijke benadering en van wetenschappelijke vraag en ook de retorische 

kracht daarvan dus door het feit dat dat zulke invloed heeft en dat men blijkbaar zoveel vermag 

in bepaalde wetenschappen worden er een soort van uitstraling gegeven van de idee dat een 

bepaald type van onderzoek paradigmatisch moet zijn voor alle onderzoeken. Dat is hier wat 

bedoeld wordt met de retorische kracht. Dus, dit is geen pleidooi om te zeggen dat men bij de 

fysica via introspectie moet gaan werken. De fysica heeft eigen methoden en die moeten 

gevolgd worden wanneer je fysica begrijpt. De vraag is of deze methode kan en mag 

gepubliceerd worden in andere types van onderzoek. Waarom gebeurt dat? Wel omdat in de 

fysica en de scheikunde grote verwezenlijkingen zijn bereikt en dat men vandaar een indruk 

zou kunnen hebben: ‘Dan moet men maar overal zo te werk gaan.’ Dus, de laatste zin paragraaf 

(p. 77) en ik zal proberen dit hoofdstuk telkens met zo elementen uit de tekst te analyseren, 

omdat laten we zeggen het analytisch argument dat ontwikkeld wordt in het hoofdstuk dat heb 

ik u nu al gegeven, maar dat wordt geïllustreerd telkens met bepaalde facetten verder en verder 

toe te lichten. Dus, de laatste zin (p. 77) luidt: ‘The purpose of this chapter is to show that the 

standards of science are not ...’ Let op de formulering. In een vak als dit, zoals in andere 

reflexieve vakken, is elk woord en elke komma belangrijk. Dus kijk goed naar welke concepten 

dat hier gebruikt worden en hoe genuanceerd dat er geoogd is om uit te drukken wat men 

eigenlijk wil zeggen. ‘… the only sound standards …’. Herinner u wat ik u in het begin heb 

gezegd: de bedoeling van de wetenschap is van een zicht te krijgen op de werkelijkheid als 

geheel. Hoe hangt dit samen? Een manier om dat zicht erop te krijgen, is door zoiets als de 



fysica of door zoiets als de wiskunde. Getallen helpen u enorm om greep te krijgen op de 

werkelijkheid. Laat mij een eenvoudig voorbeeld geven. Als je weet dat ge van dit boek vijf 

bladzijden vijf bladzijden per uur kunt studeren, dan weet je hoeveel uren je daarmee bezig kunt 

zijn. Als je weet dat je elke dag drie liter water moet drinken, dan weet je wanneer je ergens 

naartoe gaat waar geen water is, hoeveel water je moet meenemen. Het tellen geeft u greep op 

die werkelijkheid. De fysica en de scheikunde, al dit geeft u bepaald inzicht in hoe de dingen 

samenhangen. Nu is natuurlijk de grote vraag: Hoe moeten wij in de pedagogiek te werk gaan 

om inzicht te krijgen op hoe de dingen daar samenhangen? Dat is de vraag die hier herhaaldelijk 

wordt opgenomen, omdat we natuurlijk in het zog zitten van de 18e eeuwse verlichting die 

geleid heeft tot een positivistische psychologie, sociologie en pedagogiek en die daardoor een 

bepaald soort van benadering prioritair acht. Het hele boek is dus een soort van charge om te 

zeggen: ‘Er is meer dan dat.’ Dat wordt hier dus geïllustreerd. Waarom? Hoe dat dat dan in 

elkaar zit en zoals  gezult zien in de allerlaatste twee hoofdstukken, wat dat dan oplevert voor 

concrete topics van onderzoek. Hoe wordt er nu gestart? Er wordt gestart met de idee van 

Darwin ‘The survival of the fittest’. Het is interessant om te weten dat hij zelf ‘The origin of 

species’, dat hij dat niet voorstelt als een wetenschappelijke theorie, maar dat hij dat voorstelt 

als een casestudie. Een studie van een aantal gevallen om te begrijpen hoe de dingen moeten 

samen gedacht worden. Dat is geen theorie. Hij doet ook geen experimenten. Hij beschrijft en 

in zijn duiding . Herinner u dat er twee soorten van theorieën zijn, wel in de duiding die hij 

heeft waren allerlei missing links. Hij heeft natuurlijk bepaalde overgangsvormen tussen 

diersoorten gevonden, maar er was heel veel op dat moment nog niet gekend en er zijn 

inmiddels nog veel meer fossielen gevonden die duiden op die overgangsvormen. Bijvoorbeeld 

de beweging van de tektonische platen, het DNA enzovoort, waren allemaal dingen die op dat 

moment niet bekend waren. U hebt wellicht allemaal in het secundair onderwijs het voorbeeld 

van die vlinders gehoord in de context van biologie of genetica. Als je iets hebt waarin 

koolmijnen zijn, daar wordt dus veel stof geproduceerd, als je daar twee kleuren van vlinders 

uitzet, witte en zwarte, dan zul je na een tijd vaststellen dat er nagenoeg geen witte vlinders 

meer zijn. Waarom niet? Dat is heel simpel, omdat die witte vlinders enorm opvallen end dus 

gemakkelijk worden opgegeten door vogels. Dat is eigenlijk het model dat Darwin hanteert om 

de evolutie uit te leggen.  

Survival of the fittest . ‘The fittest’ betekent niet fit zijn. Het is niet de sterkste. To fit betekent 

je aanpassen. Survival of the fittest betekent wie gaat overleven, welke soort gaat overleven? 

De soort die zich gaat aanpassen aan de omstandigheden waarin men zich bevindt. Natuurlijk, 

op dat moment wist men al wel iets van overerving, maar nog niet zo geweldig veel. Hoe komt 

er nu een nieuw subcategorie tot stand? U weet allemaal dat het antwoord daarop is: door 

mutatie. Wat is een mutatie? Mutatie is eigenlijk een defect. Een defect in de overerving. 

Normaal gezien krijg je dus een eicel en een zaadcel die homozygoot zijn, die komen samen en 

vormen een zygote en de dubbele helix ontwikkelt zich en deelt zich telkens opnieuw naar 

andere cellen van dat organisme. Als daar nu ergens een fout optreedt in die deling, dan kan het 

zijn dat het specimen niet levensvatbaar is en sterft. Het kan ook zijn dat dat niet het geval is en 

zo ontstaat er eigenlijk een populatie van allemaal zwarte vlinders met af en toe een witte 

vlinder, wat eigenlijk een defect is in de overerving. Die gaan vooral opgegeten worden, terwijl 

als je dus in een veel lichter gekleurd landschap, daar zullen de zwarte vlinders worden 



opgegeten. De nieuwe soorten ontwikkelen zich in interactie met de omgeving en dat betekent: 

‘Welke soorten gaan er overblijven?’ Diegene die zich zo goed mogelijk hebben aangepast aan 

die omgeving. Zo eten panda’s bamboe, maar dat is oneigenlijk voor beren om bamboe te eten. 

Dat was in de regio waar die geleefd hebben wellicht de enige mogelijkheid om te overleven. 

De overleving van het individuele dier en de overleving van de soort. De panda’s die dus een 

spijsverteringstelsel hadden ontwikkeld zodat ze bamboe konden verteren, die overleven en na 

een tijd zijn de andere gewoon verdwenen. Dat is survival of the fittest. Nu Darwin heeft dit 

voorgesteld als een soort duiding. Er zijn uiteraard geen experimenten die ge kunt doen. Dat 

duurt veel te lang en dat is evident bij zoogdieren. Natuurlijk zijn er wel specimen waar dat je 

dit soort experimenten in deze context wel kunt doen, maar dat wist Darwin natuurlijk nog niet. 

De fruitvliegen, waarom zijn dat interessante specimen? Omdat deze zich zo snel voortplanten. 

Je kan natuurlijk heel snel tientallen, honderden generaties kan hebben en dat je deze kan 

opvolgen. Bij mensen duurt dat langer natuurlijk. Darwin heeft het voorgesteld als een theorie. 

Nu deze theorie botste met bijvoorbeeld de interpretatie van het geheel dat we vinden in de 

Bijbel. Hoe we dit ook lezen, namelijk letterlijk als het feit dat God zes dagen bezig is geweest 

met de schepping en de zevende dag rustte, dan wel als ge opvat als een soort van creationisme, 

dat er constant door Goddelijke interventie die soorten ontstaan. Deze duiding botst daar 

natuurlijk mee. Dit heeft niets meer te maken met een goddelijk ingrijpen. Het heeft te maken 

met aanpassen aan de situatie waarin men zich bevindt. In sommige overleveringen, religieuze 

overleveringen, zal je zelfs vinden dat de schepper ook die fossielen heeft gecreëerd. Ik wil het 

absoluut niet belachelijk maken. In de Joods orthodoxe interpretatie is het voor hen wel degelijk 

zo dat alles op dat moment, 5000 jaar geleden, gecreëerd is. Om tegemoet te komen aan de 

fossielen die met onze dateringsmethode, die teruggaat op de theorie van Einstein over hoe oud 

iets is, kan men zeggen ‘Ja, maar die fossiel is 5000 jaar oud enzovoort’. Uiteraard, die Joods 

orthodoxe aanvaarden dan niet. Dan zitten we met het probleem: ‘Waar komen die fossielen 

vandaag?’ Die zijn ook geschapen op het moment 5000 jaar geleden. Dit is een voorbeeld van 

een duiding. Een duiding is een antwoord op hoe worden de dingen samen gezien. Het 

interessante over duidingen is dat je daarover kunt discussiëren, wat je dus een legitieme 

duiding vindt, maar je kan niet zeggen die een duiding kan je niet aanvaarden want die volgt de 

principes van de wetenschap niet. Of je al dan niet een principe van de wetenschap moet volgen 

is op zich reeds een bepaalde manier waarop je denkt dat alles samenhangt. De causaliteit, het 

kwantitatieve empirische onderzoek, die manier om naar de werkelijkheid te kijken, is niet dat 

daar geen vooronderstellingen zijn. Daar zijn ook vooronderstellingen.  Het is niet zo dat je kan 

zeggen ‘Ja, maar die Joods orthodoxen hebben het allemaal verkeerd.’ Ze denken dat ze fysica 

en scheikunde bedrijven, maar ze doen het op een manier dat niet klopt. Dit is niet zo. Het is 

punt is dat een wetenschappelijke duiding wordt geplaatst tegenover een andere duiding, 

waarover je dus met elkaar, met alle redelijke mensen, kunnen het daarover met elkaar hebben 

wat een legitieme duiding is. Het is een beetje dezelfde discussie die je kan hebben met iemand 

die Boeddhistisch of Hindoe is. Die gelooft in de reïncarnatie. De meeste onder ons geloven 

daar niet in en dat je zou zeggen we gaan nu eens met wetenschappelijk onderzoek beslechten 

of er sprake is van reïncarnatie of niet. Dat gaat niet. De wetenschappen is een benadering van 

de werkelijkheid. Diegene die nog Katholiek gevormd zijn, u weet dat er iets geweldig 

merkwaardigs in de context van de eucharistieviering gebeurd. Dit heet de transsubstantiatie. 

De transsubstantiatie is dat het brood en de wijn, lichaam en bloed van Christus wordt door de 



consecratie. Deze woorden worden gevolgd door de uitdrukking ‘misterium fideli’, mysterie 

van het geloof. Dat is zeer belangrijk, want men weet wat Christus zei: ‘Doe dit om mij te 

gedenken’. Dit is een van de kernelementen van het Christelijk geloof. Nu als je dat bloed wil 

zien, zou je kunnen denken we leggen nu een druppel van die miswijn onder de microscoop en 

we kijken wat er gebeurt als de priester die woorden uitspreekt. Er zal natuurlijk niets gebeuren. 

Dat brood wordt geen menselijk vlees. Dat is juist niet het punt. Het punt is dat dat behoort tot 

het geloof, tot de duiding. Dat heeft natuurlijk te maken met de zondeval, de erfstonde, met het 

feit dat de zoon van God op aarde is gekomen. Je hebt een duiding tegenover een andere duiding. 

Dat is wat hier gebeurd. Ik besteed hier nu veel aandacht aan, omdat in de rest van het hoofdstuk 

worden dus voorbeelden gegeven en wordt er eigenlijk opgeroepen om pedagogisch onderzoek, 

om daarin ook andere stappen te zetten dan de klassieke stappen die men zet in het kwantitatief 

of kwalitatief empirisch onderzoek en om ook andere elementen in te brengen. Het inbrengen 

van de andere elementen is dezelfde beweging die gemaakt wordt. Het is heel belangrijk dat je 

die tegenstelling tussen die duidingen goed begrijpt. Nogmaals, het gaat om een rationele 

discussie tussen de mensen, niet omdat één iemand het denkt. Het gaat over wat er gebeurt, 

bijvoorbeeld wanneer je een literaire kritiek schrijft van een roman of wanneer je een discussie 

hebt met elkaar over een film en wat die film voor u betekende enzovoort. Het is ook niet eerder 

wat je zegt. Je kan verkeerde dingen zeggen als je dingen verkeerd herinnert over die film. Er 

zijn meerdere mogelijke interpretaties. Er zijn meerdere mogelijke interpretaties en dingen die 

de film u heeft gezegd en die bepaalde dingen oproepen, die u de werkelijkheid op een andere 

manier laten zien. Daarover gaat het. Dit wordt uitgelegd op p. 7879. Dan komt daar iets raar 

over Descartes. Dit is een heel cruciaal inzicht. Het boek is geschreven voor de 

wetenschappelijke gemeenschap, vandaar dat de positie van Descartes wordt uitgelegd. 

Descartes, behoort rond het type van rationalistisch filosoof, heeft het volgende verhaal verteld. 

Je zit voor het haardvuur en je vraagt nu af of dat wel echt brandt, dan wel of dat dat een droom 

is. Hoe doe je dat? Hoe los je dat probleem op? Je loopt naar het vuur, je voelt eens het is warm 

en je bent overtuigd dat het brandt. Maar tweede stap. Het zou kunnen zijn dat je droomde dat 

je naar het haardvuur liep en dat je in je droom de conclusie krijgt: het haardvuur brandt. Dat is 

natuurlijk juist, want je bent aan het dromen. Misschien heb je die ervaringen ’s ochtends wel 

eens als je wakker wordt, tussen volledig wakker zijn en slapen. Een beetje een waaktoestand, 

dat je de ervaring hebt dat je denkt dat je je al aan het wassen en aankleden bent, maar dat je 

nog in bed ligt. Dat is waar Descartes over spreekt. Hoe kun je te weten komen of dat je aan het 

dromen bent dan wel of dat je wakker was. Dit is de tweede stap. Descartes zegt je neemt een 

naald je prikt u. Als je niet wakker bent, dan zal je wel wakker worden en dan is het duidelijk 

of je aan het dromen bent of niet. Nu komt er een derde stap en deze is heel belangrijk. Het kan 

ook zijn dat je denkt dat je u geprikt hebt, maar heb je u niet geprikt waardoor dat je niet weet 

of je droomt of wakker waart, waardoor je weer opnieuw niet kunt vaststellen of het haardvuur 

echt brandt. Met andere woorden het kan zijn dat er een idee ontstaat in uw cortex die maakt 

dat je denkt dat je uzelf prikt om te zien of je wakker bent. Die idee kun je even goed opvatten 

als een element van dromen, maar natuurlijk als je gezegd hebt door het prikken van de naald 

en wakker worden is geen weerlegging meer, want je kan ook dromen dat je uzelf prikt 

enzovoort. Dan is daar geen einde meer aan. Je zit in een regressie. Je kunt niet meer op geen 

enkele manier meer vaststellen of je de juiste waarnemingen hebt of niet. Nu Descartes doet dit 

een beetje anders. Die doet dat via het zogenaamde ‘malin génie’. Je hoeft daarvoor helemaal 



het theologisch kader niet mee te nemen. Wat is de conclusie van Descartes? Ik denk, dus ik 

ben. ‘Cogito ergo sum.’ Waarom? Omdat het enige wat je niet meer ontkennen is het feit dat je 

dacht. Ook dromen is een vorm van denken. Je bent niet misschien niet meer zeker of het licht 

brandt, maar wat er overschiet is een denkende substantie, de ‘res cogitans’. De ‘res extensa’, 

dat wil zeggen de dingen die uitgebreider bestaan waarvan je waarnemingen hebt, daar is een 

heel sceptische twijfel over. Dat is de illusie die Descartes maakt. Wat wordt daar in de tekst 

mee gedaan? Wel er wordt gezegd dat als je in uw benadering van de fenomenen die je wil 

verstaan, al die dingen tussen haakje zet die in ons normale spreken overtuigen dat dat bestaat, 

dan hou je niets meer over. Dan kan je niets meer zeggen. Laat ik een eenvoudig voorbeeld 

geven. Wellicht hebben heden ten dage veel mensen angst om naar een luchthaven te gaan of 

zijn bevreesd voor wat er mogelijker wijze zou kunnen gebeuren in een luchthaven. Als je van 

tevoren zegt we kunnen het in de wetenschap alleen hebben over datgene wat we kunnen 

waarnemen en aangezien je niet kan waarnemen waarom je angst zou moeten hebben van een 

luchthaven. Je kan wel denken dat er iets zou kunnen gebeuren, maar je kan niet waarnemen 

dat er iets zou gaan gebeuren, dan sluit je hele regionen van de inzichtelijke werkelijkheid uit. 

Dus, als uw twijfel aan datgene wat is een Descartesiaanse twijfel is, dan hou je niets meer over. 

Je houdt zelfs geen onderzoek meer over. Je kan over waarnemingen niets zeggen, volgens 

Descartes. Je kan alleen maar spreken over wat je denkt en dit doet Descartes dan ook. Descartes 

heeft de zogenaamde ‘ideés claires et destinctes’. (p. 79) Het begin van de laatste alinea: ‘Part 

of the problem is that in these examples …’ Het gaat niet om onbereikbare idealen van criteria. 

Het gaat om een zekere gestrengheid van denken in bepaalde contexten. Het gaat dus om het 

soort van evidentie, het soort van inzichten dat je in de discussie toe zult laten of de dingen 

waarover je het kunt hebben. Daarmee zijn we gekomen p. 80. De paragraaf die daar volgt 

wordt over de epistemologie gesproken, de kenleer, als zijnde een ‘foundational enterprise’. 

Dat je in het kennen zou moeten gaan naar absolute fundamenten en dat alles wat je doet dat je 

dat daar verder op opbouwt. Dat kunnen elementen zijn van de rationale traditie die tot het 

denken verhoorden of dat kunnen in de empirische traditie elementen zijn die tot de waarheid 

behoren, maar beide zaken zijn eigenlijk, daarvan is gebleken dat deze niet klopte. Waarom 

niet? Omdat we als mensen reeds in een betekenisvolle wereld leven. De betekenisvolle wereld 

waarin we leven is geen abstracte notie. Het  zijn de dingen die wij de moeite waard vinden om 

te doen. De onderscheidingen die in de taal uitgedrukt zijn en die ons overgeleverd worden van 

de vorige generaties, met andere woorden de taalspelen of de sociale praktijken. Daarin zit reeds 

betekenis. Dus de epistemologie moet worden opgevat als een fundamentele discipline. Je moet 

rekening houden met het feit dat we reeds gesitueerd zijn in betekenissen (Gadamer). Het 

voorbeeld dat hier in de tekst ontwikkeld wordt is dus het T&P project, maar dit spreekt op zich. 

Het T&P project wijst erop dat het niet alleen kan gaan om kwantitatief analytisch onderzoek, 

maar dat dingen in de context geplaatst moeten worden in discussies over beleid enzovoort. De 

tekst behandeld dan, vanuit een analyse die door een zeker Law ooit is gemaakt, een aantal 

elementen die tot die betekenis behoren waar we in de fundamentele benadering geen plaats 

voor hebben. Het eerste element vindt u pagina 83, dat is dat de sociale werkelijkheid bijzonder 

gecompliceerd in elkaar zit, dat daar altijd allerlei betekenissen door elkaar gaan. Hij gebruikt 

daarvoor het woord ‘mess’. Dat is geen ordelijk geheel waarin je al die dingen kunt 

identificeren, maar al deze zaken lopen door elkaar. Wat men in de fysica doet, hoe 

gecompliceerd ook, we proberen altijd een afhankelijke en onafhankelijke variabele in verband 



met elkaar brengen. We kunnen deze allemaal identificeren en we brengen die in verband met 

elkaar. Zo zit dat niet in elkaar in de geleefde werkelijkheid. In de geleefde werkelijkheid, denk 

aan de ‘family ressemblances’ van Wittgenstein, lopen betekenissen door elkaar. Zijn er nu 

goede en slechte mensen of hoe zit dat? Ja dat is eigenlijk een verkeerde vraag. Er zijn geen 

goede of slechte mensen. We hebben allemaal een aantal vermogens en we stellen allemaal een 

aantal handelingen en ook mensen die we slecht noemen, kunnen af en toe goede dingen gedaan 

hebben, zoals sommige van de beulen van Auschwitz in hun thuissituatie een heel ander leven 

leiden en ook hun kinderen op de schoot namen. Je kan als iemand die veel slechte dingen doet, 

ook goede dingen doen. Een van de goede dingen die Hitler heeft gedaan, is het aanleggen van 

autostrades. Hij heeft dit wel om een slechte reden gedaan, namelijk om troepen te verplaatsen, 

maar het was een goed idee. Goed en slecht loopt allemaal door elkaar in het sociale, in de 

geleefde praktijk, in de betekenissen, of denk aan waar ik mee begonnen ben de vorming, 

opleiding en onderwijs. Je kan dit niet zomaar uit elkaar trekken. Deze lopen uit elkaar. Dus de 

sociale wetenschap, de betekenis, is een mess en wat er voorgesteld wordt om die mess te 

ontwarren is een volkomen geordend geheel, maar als dat een mess is, als dat dus een 

rommelhoop is, dan kun je natuurlijk met een benadering die dat dat volledig uit elkaar wilt 

trekken geen recht doen aan die situatie die u precies wilt analyseren. Wetenschappelijk denken 

is allemaal heel ordentelijk enzovoort, maar als datgene wat gij moet ontwarren een mess is, 

dan heeft het geen zin om methodes die de vooronderstellingen dat je dat kan ontwarren te 

gebruiken om recht te doen aan datgene wat je nu eigenlijk wil analyseren. Uw methode in de 

wetenschap kan maar zo precies zijn als datgene wat jij wilt analyseren toelaat om precies te 

zijn. Dat is het argument dat hier ontwikkelt wordt. De andere twee zijn een beetje simpeler. 

Het tweede element waar Law het over heeft, is dat de wetenschap zelf iets teweeg brengt. De 

wetenschap is performative. De wetenschap legt een sjabloon als het ware op de werkelijkheid 

waardoor het een werkelijkheid doet ontstaan, een manier om naar de werkelijkheid te kijken 

die je niet zomaar vindt in de werkelijkheid. De wetenschap brengt iets tot stand en creëert als 

het ware een werkelijkheid. Het derde punt dat u pagina 83 aankrijgt is het feit dat er andere 

verhoudingen zijn die we kunnen hebben ten aanzien van de werkelijkheid. Je kan de dingen 

rondom u willen begrijpen, de samenhang ervan zien, maar je kan ook proberen te zien hoe jij 

een relatie hebt met de dingen rondom u. Ik denk dat er nagenoeg niemand is die niet een 

bijzondere ervaring heeft waarin hij of zij wandelt op paadjes tussen de bergen in Zwitserland 

en Oostenrijk. Heel wat mensen krijgen religieuze gedachten wanneer ze naar dat soort van 

landschappen kijken. Dit is awesome. Het is ontzagwekkend. Wel uw verhouding met die berg 

is een andere verhouding dan een kenverhouding. Er zijn andere woorden die duidelijk maken 

wat uw verhouding is, dan is er sprake van ‘being sensitive too’, gevoelig zijn voor de 

schoonheid van de natuur bijvoorbeeld of de wreedheid van de natuur. Dat is er ook. Roofdieren 

en prooien en er zijn veel soorten. Er zijn veel soorten van prooien. Kikkers zijn ook roofdieren. 

Ze eten ook andere beestjes op. De verhouding tot de natuur is een andere verhouding dan een 

kenverhouding. Dat moet natuurlijk in het onderzoek tot uiting komen. Dan zitten we op 

paragraaf 2, pagina 84 en volgende en daar wordt het een ander vertelt over de romantiek. De 

bedenkingen die tot hiertoe gemaakt zijn, zouden de indruk kunnen geven dat het gaat over een 

soort van romantische houding ten aanzien van de werkelijkheid, maar daarover gaat het 

natuurlijk niet. Overigens zijn er allerlei moeilijkheden als je het over romantiek zelf moet 

hebben. Er zijn allerlei definities en invullingen van gegeven. Het gaat erover dat we bepaalde, 



op een creatieve manier, duidingen, elementen aan de orde stellen. Dat is het leren omgaan met 

de werkelijkheid die niet een betekenis heeft. Er zijn meerdere manieren om u ten aanzien van 

de werkelijkheid te verhouden en dus ook meerdere manieren om die betekenis van de 

werkelijkheid ter sprake te brengen. Op pagina 86 wordt een bepaald gedicht geanalyseerd. In 

de analyse die geboden wordt precies aangegeven dan dat het niet gaat om de betekenis van het 

gedicht, maar allerlei retorische elementen die gebruikt worden om een meerduidigheid van 

betekenissen een kans te geven. Het is een onnozele vraag om de vraag te stellen wat heeft die 

dichter hier nu eigenlijk bedoeld. De dichter heeft precies bedoeld wat die zegt. Maar wat dat 

aan betekenissen oproept, is meerduidig. De tekst laat u zien hoe zelfs door het schema van het 

ritme bepaalde betekenissen gealludeerd worden en het gaat in het algemeen over de vele 

mogelijke duidingen die eigenlijk hier mogelijk zijn en die legitieme duidingen kunnen zijn. 

Het gaat niet over nonsensduidingen. Het is niet omdat sommige duidingen niet kunnen, dat er 

maar één duiding zou zijn die de moeite waard is om een duiding genoemd te worden. Er zijn 

meerdere manieren mogelijk om de werkelijkheid waarin ge u bevindt ter sprake te brengen. 

Dus ook om die betekenissen te analyseren, te onderzoeken in de benadering van het 

pedagogisch onderzoek. Vandaar dat we dus zeggen in de tekst pagina 87 onderaan: 

veronderstel nu eens even dat je dat gedicht niet leest als een gedicht, maar als een resultaat van 

onderzoek. Gedichten kunnen het resultaat zijn van het denken van iemand, van het onderzoek 

van iemand dus over verschillende aspecten van de werkelijkheid. Het is niet toevallig dat er in 

de tekst gesproken wordt over Proteus, de zoon van Poseidon. Waarom? Omdat het bepaalde 

beelden oproept die de auteur van dat gedicht aan de orde wil stellen om een bepaalde duiding 

van de werkelijkheid een ernstige duiding te noemen. Het beeld hier is precies gekozen omwille 

van de meerdere lagen, omwille van de verschillende soorten van betekenissen en om de 

verschillende betekenissen een plaats te kunnen geven. Wat is dan een goede kritische studie 

van een gedicht of van een roman? Een goede kritische studie is een dat zegt ‘This is so, isn’t 

it? Yes, but …’ Een goede kritische studie van een film, een roman, een gedicht, … is een 

duiding die gegeven wordt, maar die openlaat dat er ook andere duidingen kunnen gegeven 

worden. Jij focust u toevallig op een bepaalde duiding, namelijk die het bij u oproept. De meeste 

gedichten zijn die de moeite waard zijn om te lezen meerdere duidingen oproepen zonder 

duidelijk te kiezen voor het ene of voor het andere. Dus een openheid om eigenlijk ter sprake 

te brengen en dus ter discussie te stellen welke betekenissen opgeroepen worden door een 

bepaald work of art. Wat is dan de conclusie? De conclusie is natuurlijk dat als je zoiets wil 

bereiken, die meerdere duidingen, dat je niet kan zeggen dat je één welbepaalde methode moet 

volgen, want voor een methode volgen, is het onderscheid accepteren tussen vorm en inhoud. 

Je moet een inhoud op een bepaalde manier benaderen. Wat is nu voor de hele analyse duidelijk 

geworden, is dat zonder dat je de inhoud ter sprake brengt, je eigenlijk niets kan zeggen. Het 

gaat niet alleen om het schema van het ritme, het gaat om het schema van het ritme 

gecombineerd met het gedicht, met de inhoud die ter sprake wordt gebracht in het gedicht. Zo 

gaat het ook in de wetenschap niet alleen over een bepaalde methode, maar over de 

geeigendheid van bepaalde dingen via bepaalde methoden, meerdere manieren ter sprake te 

brengen en natuurlijk kan ook één van die manieren zijn associatief denken.   

Conclusie: De conclusie wordt begonnen op pagina 89. De conclusie herhaald eerst en vooral 

nog eens door te zeggen het gaat om zaken waarin we vertrouwen kunnen hebben, niet om een 



mirror of reality, niet om een punt op punt relatie tussen wat ik zeg en wat in de werkelijkheid 

het geval is want daar zijn allerlei problemen mee verbonden, maar om zaken waar die 

interessant kunnen zijn, die een interessant nieuw beeld op een aantal problemen te kunnen 

bieden. Daar worden dan enkele voorbeelden van gegeven. Een eerste voorbeeld is dat men 

heel dikwijls zegt: onderwijs is een investering in de toekomst. Het kan misschien duur zijn, 

maar het kan geweldig veel geld kosten om een bepaald soort van onderwijs te volgen, maar je 

zal later heel veel kunnen verdienen als je dit of dat diploma hebt. Dit kan best waar zijn, maar 

het is niet de enige manier waarop je naar education kan kijken. Education is vorming, billdung, 

iets wat je doet voor jezelf, onafgezien van of dat nu opbrengt of niet opbrengt. Dat is een andere 

manier om naar education te kijken dan alleen maar: we kunnen daarmee bepaalde problemen 

in de arbeidsmarkt oplossen of we kunnen er voor zorgen dat op die manier het BNP gaat 

stijgen. Hoe belangrijk dit allemaal kan zijn, het is niet de enige het is niet de exclusieve manier. 

Het tweede voorbeeld dat gegeven wordt (p. 91) is het voorbeeldje van ‘the history boys’ en 

namelijk het feit dat iedereen zo blij is dat ze zijn E-levels heeft gehaald en dat hier de vraag 

kan gesteld worden: ‘Was dit wel allemaal belangrijk?’ ‘Was dat het enige waartoe het 

onderwijs u toe gebracht heeft?’ Het soort van afstand. Het is geen of of. Natuurlijk zijn die E-

levels op zekere hoogte belangrijke, maar als dat het enige is, zitten we in een doel-middel 

denken met een oneindige regressie. Ik doe A voor B, waarom doe ik B? Voor C, enzovoort. 

Waarom doe je dit nu eigenlijk allemaal? Is er nu niets op zich de moeite waard. Is het alleen 

maar waard als een middel voor iets anders? Als we kijken naar het pedagogische, het 

opvoedende, het onderwijs is het goed dat we misschien ook dat soort van vragen stellen, niet 

alleen vragen die gevat zitten in een middel-doelredenering. Een volgend element dat aan de 

orde wordt gesteld is het feit dat natuurlijk de maatschappelijke realiteit waar wij ons op richten 

geen stabiele realiteit is. Die realiteit veranderd en die realiteit biedt altijd voor- en nadelen. 

Bepaalde dingen die goed zijn en bepaalde dingen die niet zo goed zijn. Zo laat het gsmgebruik 

toe dat je niet meer heel precies moet afspreken waar je iemand gaat zien, want dat je op die 

moment zelf natuurlijk kunt bellen en kan zeggen: ‘Waar sta je ergens aan de beurs?’ Dat heeft 

ook nadelen. Het heeft ook de mogelijkheid dat je op het laatste moment uw afspraak afzegt en 

dat je u minder geeft in de afspraak die je maakt, omdat je weet dat je het op het laatste moment 

kan veranderen. Hetzelfde met twitteren. Twitteren is interessant, maar je hebt wel maar 140 

karakters om iets zeggen. Dat betekent dat je heel ongenuanceerd bepaalde dingen moeten 

zeggen. Twitteren heeft voordelen. Je kan een bepaald iets de wereld insturen, maar je ook 

ontzettend mis begrepen worden omdat je geen alinea kan schrijven. De sociale realiteit 

verandert en deze verandert constant en er wordt al te veel in onderzoek uitgegaan dat het gaat 

om een stabiele realiteit waarbij we voor eens en voor altijd kunnen vaststellen hoe het in elkaar 

zit, zoals we dat kunnen doen voor de zwaartekracht. Dit heeft consequenties. Er wordt dan 

verder betoogd voor de wijze van onderzoek doen en de wijze van de manier waarop het 

onderzoek voor te stellen. (p. 92) Wat de werkelijkheid kan betekenen ook kan overgedragen 

worden naar de volgende generatie via sprookjes, waarin allerlei mythische figuren bepaalde 

duidingen van die werkelijkheid belichamen, zonder dat je volledig kan expliciteren waarover 

dat dat nu eigenlijk gaat. Het zijn allemaal voorbeelden waarbij dat belangrijke dimensies voor 

ons bestaan naar boven gebracht kunnen worden. Het gaat hem niet om om te beweren dat dat 

geen goed onderzoek zou zijn (kwantitatief onderzoek). Het gaat alleen om te zeggen dit is een 

manier om het te doen, maar er zijn ook andere dingen die ter sprake moeten gebracht worden 



en die zijn veel meer het voorwerp van arts en van humanities in het algemeen. Het gaat erom 

om je niet te laten dringen in een bepaald empirisch framework om onderzoek over te doen. Het 

gaat over welke concepten, welke alternatieve concepten, welke alternatieve lezingen zijn er 

mogelijk om een opvoeder, een onderwijzer te verstaan. Daarover gaat het. Het gaat niet alleen 

over de duiding. Het gaat over het feit dat jij als pedagoog wil begrijpen wat dat voor iets is, 

opvoeder/onderwijzer, welke dimensies er daar allemaal zijn en daarvan is het klassieke 

pedagogisch wetenschappelijk onderzoek slechts één mogelijke variant. Er zijn meerdere 

conceptualiseringen, dingen, meerdere betekenissen, meerdere werkelijkheden en dus meerdere 

duidingen mogelijk. Dat wordt hier geargumenteerd met allerlei voorbeelden en uiteraard ook 

met theoretische argumenten.   

Chapter 6: language, truth and meaning 

 ‘Theories of meaning’ zijn betekenistheorieën (duidingen). Je kan dit niet empirisch toetsen. 

‘Theories of meaning can be placed …’ Een opvatting over wat betekenis is, heeft twee 

extremen. De ene extreem is betekenis komt van de andere. Je groeit in de taal. Taal is er al 

voor dat je zelf geboren bent, dus de betekenis komt alleen van de andere. Maar als de betekenis 

alleen van de andere komt, hoe kun je dan iets zeggen? Het andere extreem is dat betekenis 

alleen van het subject komt. Maar als het subject met datgene wat het zegt een betekenis ter 

sprake brengt met woorden die voor de andere geen betekenis hebben, dan kan het subject niets 

zeggen. Dat is een ander extreem. Daarmee de volgende zin in de tekst is dat beide extremen 

gevaarlijn zijn en problemen hebben. Dus weet natuurlijk dat in de positie van Wittgenstein en 

Winch betekenis zich tussen deze twee bevindt. Of anders uitgedrukt: zowel de andere als ik 

zijn constitutief voor de betekenis. Wittgenstein geeft ergens het voorbeeld: Ik weet dat je geen 

zaken meer in je hoofd hebt. Iedereen zegt dat, maar ik zeg het ook. Dus daar staat een 

vuilnisbak. Iedereen zegt dat, maar jij zegt ook dat dat er staat. De andere zeggen dat, maar jij 

vindt je in de betekenis van de andere en je beaamt de betekenis van de andere. Het is dus de 

andere en ik. Het is de wereld en ik. Je drukt betekenis uit en ik heb misschien al eens gezegd 

dat naarmate je hierover nadenkt dat het eigenlijk bijna onbegrijpelijk is dat mensen elkaar 

kunnen verstaan. Je hebt een bepaalde gedachte. Deze druk je uit in woorden en je hebt het over 

iets in de werkelijkheid. Diegene die het hoort, moet deze werkelijkheid kennen, moet de 

woorden kennen en moet dan kunnen denken en jullie moeten nog allebei hetzelfde denken en 

dan versta je elkaar. In plaats van te wijzen op de defecten in de communicatie, zou je de 

communicatie omgekeerd kunnen benaderen als wonderlijk dat mensen er in slagen dat 

alhoewel ze een gedachte willen uitdrukken de anderen dat nog kunnen verstaan ook. Je zou dit 

op een andere manier kunnen benaderen. Dit hoofdstuk gaat vooral over allerlei zaken die 

verband houden met hoe geeft het individu betekenis? Dus niet over de taal en het 

intersubjectieve voorafgaand aan de individuele betekenisgeving, maar hoe het individu in staat 

is om betekenis en om nieuwe elementen in die betekenis ter sprake te brengen. Dat is bijzonder 

complex en er wordt daar in één zin verwezen naar een centrale gedachte uit de ‘Philosophical 

Investigations’ van Wittgenstein en dat is het zogenaamde ‘private language argument’. Dit is 

cruciaal om het volgende te verstaan. Het is het zogenaamde ‘beatle in the box’. Veronderstel 

dat jij geboren wordt op een eiland en onmiddellijk na de geboorte, onmiddellijk verdwijnen 

alle mensen. Je bent alleen op het eiland en laten we even aannemen dat je kunt overleven. Je 



kan wonen bij een wolf of zoiets. Het is een fictief voorbeeld. Dus je wordt geboren op een 

eiland en je bent daar moederziel alleen? Kun je dan een taal ontwikkelen? Er zijn geen andere 

die spreken dus je zou kunnen zeggen neen. Maar je zou ook kunnen zeggen ja maar dit individu 

begint te denken en ziet een boom en vuur en water en ontwikkelt allerlei geluiden, want wat is 

taal anders dan geluid, en een bepaald geluid wijst voor u op een boom en een ander geluid 

wijst voor u op water, een ravijn. Er ontstaan in uwe kop betekenissen. Nu als je gisteren iets 

bedacht hebt, hoe weet je dan dat je aan hetzelfde denkt? Met andere woorden, waar komt de 

constantie van betekenissen vandaag? Hoe weet je dat het hetzelfde geluid is dat je maakt bij 

een boom? Er is niemand die je kan corrigeren he! Dus als je alleen op een eiland zit, kan je 

geen taal ontwikkelen. Dit is de conclusie. Nu laat ik even ter zijde het bijzonder ingewikkelde 

probleem van hoe dat talen ontstaan zijn. Het gaat over: Kunnen we allemaal een eigen taal en 

een eigen betekenis ontwikkelen? Dat kunnen we dus niet. Want als je een bepaalde betekenis 

ontwikkelt op eiland A en ik zit op eiland B en we roeien allebei over het water naar elkaar en 

we komen elkaar tegen, hoe weet ik dan dat jij met hetzelfde geluid aan hetzelfde denkt dan 

waar ik aan denk? Er is geen enkele manier waarop je kan checken dat als je een bepaald geluid 

maakt je naar hetzelfde wil verwijzen als waar ik naar wil verwijzen. Je kan dit niet controleren. 

Dit noemt het zogenaamde ‘private language argument’. Dit wil zeggen een privétaal kun je 

niet ontwikkelen. Niet alleen omdat je niet zou kunnen communiceren met elkaar, maar omdat 

je zelf de betekenis van een bepaald ding niet constant kunt houden. Je kan op elk moment een 

ander facet van die betekenis op het oog hebben wanneer je iets zegt. Als je met een Chinees 

wil communiceren, maar je kan elkaar niet begrijpen, dan is er ook geen communicatie. Als je 

met de Chinees in dit auditorium bent en er zijn geen woordenboeken en geen andere taal dan 

kan je nooit met die Chinees communiceren. Je kan geluidjes maken, maar je kan niet weten 

waarover het gaat. Denk aan het voorbeeld van Winch over je vliegt over een berg. Je kan altijd 

denken dat je het over iets anders hebt. Vandaar dat Winch zegt, en Wittgenstein, het is in het 

gebruik, vanaf het moment dat je het begint uit te wisselen, dat je elkaar kan corrigeren. Maar 

zonder het gebruik is er geen mogelijkheid waarbij jij kan weten of de andere precies verstaat 

wat jij op het oog hebt. De betekenisgedachte zit in je hoofd. Het is veel radicaler dan dit. Niet 

alleen zal je niet kunnen communiceren met de andere en kan je geen taal ontwikkelen, je zult 

ook bitter weinig betekenissen ontwikkelen. Je zult wellicht de betekenissen ontwikkelen zoals 

dat vuur je doet verbranden. Het zijn maar minimale situaties waarin de betekenis vanuit het 

fysiochemische duidelijke is. Je zult niet de betekenis van medelijden, schuld, … hebben. De 

‘beatle in the box’ of ‘het private language argument’ is een argument tegen die individuele 

mogelijkheid om betekenis en taal te ontwikkelen. Mensen die hier wel in geloven, noemen we 

solipsisme. Solipsisme is de positie waarbij er vanuit gegaan wordt dat iedereen een eigen taal 

en betekenis ontwikkelt en dat je achteraf de betekenissen op elkaar afstand en op deze manier 

in staat bent tot communicatie. Dit is radicaal tegenovergesteld aan de Wittgensteiniaanse 

positie. Dit is meer centraal om wat er gaat komen te verstaan. Dus dit hoofdstuk gaat over één 

poot van die tegenstelling die we gemaakt hebben, namelijk ‘Waar komt de betekenis van het 

individu vandaag?’, ‘Hoe moet daar mee omgesprongen worden dat tegelijkertijd dat individu 

iets zegt over de werkelijkheid en mogelijkerwijs iets toevoegt over de werkelijkheid, natuurlijk 

in de woorden en betekenissen die al bestaan, waar komt dit vandaan?’ Er zitten verschillende 

elementen in de tekst die we elders hebben tegengekomen. Om te beginnen wordt hier om de 

kwestie gediscussieerd: de tegenstelling tussen de particulier en de tegenstelling tussen het 



algemene. Dit heeft ook met betekenissen te maken. Is betekenis iets dat alleen 

universaliseerbaar is of kunnen er particuliere aspecten zijn aan de betekenis?  Die problematiek 

wordt ook aan de orde gesteld. Het geheel wordt dan verbreed door naar de positie van Charles 

Taylor te kijken.  

Charles Taylor is iemand die niet spreekt over taal en sociale praktijken en schrijft het volgende 

(p. 97 – kleiner gedrukt) ‘To be a full human agent …’ Dus een actor zijn, een persoon, een 

zelf, een subject is bestaan in een gehele ruimte die bepaald wordt door een waarde 

onderscheiding. Dit wil zeggen waarin de dingen allemaal eender zijn voor ons. ‘and recieved 

at lieast partial answers …’ Dus waar komen onze betekenissen vandaag? Onze betekenissen 

komen natuurlijk van anderen. Maar het zijn betekenissen die wij ons hebben eigen gemaakt en 

waar we ons mee geïdentificeerd hebben. Ze zijn voor ons een uitdrukking zijn van datgene wat 

aan de orde is. Ze kunnen wel van de anderen en van de wereld vandaag komen, maar ze worden 

op een bepaald moment onze betekenissen. Natuurlijk leert een éénjarige en een tweejarige dat 

daar een vuilnisbak staat en dat je dat uitdrukt met de woorden ‘Daar staat een vuilnisbak’, maar 

moest er geen staan, dan zou hij zeggen dat er geen vuilnisbak staat. Je moet goed zien wat er 

gebeurd. Iedereen zegt ‘Daar staat een vuilnisbak’, maar ik zeg dat ook. Het is de twee. De twee 

elementen zijn constitutief om tot betekenis te komen. Niet alleen wat anderen zeggen, maar 

wat ik ook zeg. De betekenis van de anderen, daar word je in ingeleid. Vandaar dat Taylor de 

illusie maakt ze komen van de cultuur, maar ze zijn niets is dat wij ons eigen hebben gemaakt, 

waarin we ons geplaats hebben en waar we dus ook verantwoordelijk voor zijn en ons in 

plaatsen. Die allusie naar Taylor is belangrijk, omdat het nog eens op een andere manier 

benadrukt dat mensen betekenisgevende wezens zijn en dat betekenis voor mensen te maken 

heeft dat ze samen met andere spreken en dingen doen. Een van de voorbeelden om dit absoluut 

duidelijk te maken is het begrip schaamte. Je kunt maar beschaamd zijn wanneer er andere zijn 

en waarin er een zekere betekenis is die je aspireert. Iets wat je wil zijn in de ogen van de andere, 

zonder die andere heeft het begrip schaamte geen enkele betekenis. Dus als jij alleen op uw 

eiland rondloopt en je hebt een vel rond uw middel hangen en je doet in uw broek en er loopt 

geen kat rond, kun je niet beschaamd zijn. Het begrip beschaamd zijn, zal zelfs niet bestaan. 

Het zal misschien vervelend zijn, maar je kan niet beschaamd zijn. Beschaamd zijn ben je alleen 

in de ogen van de andere, van die anderen om wie je geeft en van die anderen waarbij je iemand 

wil zijn. Het is makkelijker om beschaamd te zijn tussen uw vrienden dan in een anonieme stad. 

Voor andere elementen is het zo dat wanneer je bij je vrienden zijt, ge niet beschaamd hoeft te 

zijn. Maar wat onoverkomelijk is, is de relatie die je hebt tot de andere. Om die betekenissen 

gaat het natuurlijk in het pedagogisch onderzoek. Het kan dus niet alleen gaan om, het standpunt 

van Polkinhorne wordt hier herhaald (p. 98), namelijk wat is het een analyse van narratieven of 

een narratieve analyse in empirisch onderzoek. Wel het is geen grootst gemene deler. Waarom 

niet? Nu wordt er nog een auteur ingevoerd om dit duidelijk te maken. Het gaat hier niet over 

een andere positie, maar het gaat telkens om dezelfde positie die op een andere manier verder 

toegelicht wordt. Dat is namelijk de positie van Ricoeur die wat betekenis betreft zegt: de mens 

ziet zichzelf als een soort verhaal en als je vraagt ‘Wie ben je?’ dan krijg je typische antwoorden 

in de zin van een verhaal. Hoe is dit verhaal opgebouwd? Dit is opgebouwd met betekenissen 

die we met elkaar delen, met mijn eigen plot, constructie van die betekenissen en ten slotte met 

een bevraging van die fundamentele elementen van die betekenissen. Dat is wat uitgedrukt 



wordt in de verschillende elementen van de mimesis. Dus een soort van configuratie waarbij ik 

uitdruk wie ik ben, met behulp van een reeds gegeven betekenis, met behulp van de constructie 

die ik maak van toekomst, heden en verleden, en ten slotte met een bevraging van betekenissen 

die voor mij de moeite waard zijn. Dit zijn de drie elementen op een andere manier verwoord. 

Vandaar dat hij zegt dat het resultaat een narratieve identiteit is. Mijn identiteit kan maar 

beantwoord worden door gebruik te maken van die drie elementen en dus moet je hierin zien 

dat het derde element te maken heeft met het feit dat er bepaalde betekenis onderscheiden zijn 

die de mijne zijn geworden, dus niet omdat ik word grootgebracht in een bepaalde cultuur ga ik 

het eens zijn met alle aspecten van die bepaalde cultuur. Het gaat om betekenissen die u-eigen 

worden. De Deutsche Wehrmacht heeft zich verzet tegen een aantal dingen. Dit wil zeggen dat 

het gewone leger in Duitsland zich verzet heeft tegen een groot aantal dingen die Nazi’s hebben 

gedaan en dat kan gedocumenteerd worden. Er zijn ook plots geweest om Hitler te doden en de 

top van de Nazi’s te doden. Er zijn natuurlijk ook Duitsers die Joden geholpen hebben. Het is 

niet zo omdat je in bepaalde betekenissen grootgebracht wordt, dat je automatisch die 

betekenissen zal omarmen en zult goed vinden. Het is mogelijk om daar afstand van de te 

nemen. Dat is precies het derde element van de Mimesis, wat dus Ricoeur ter sprake bracht. Als 

dat zo het geval is, wat volgt hieruit voor ons denken in onderzoek. Wel daaruit volgt dat we 

moeten kijken naar uitdrukkingen van mensen, dat we daar voorlopige duidingen aan moeten 

geven, maar dat we bereid moeten zijn om die duidingen in het licht van goede argumenten 

moeten herzien. Daarmee dat er in de tekst gesproken wordt over een ‘every renewed 

expression’ (p. 100). ‘Again we are confronted …’ De conclusie zal zijn dat er meerdere 

betekenissen nodig zijn, meerdere duidingen en dat een duiding altijd maar een gedeeltelijk 

antwoord is op een vraag. Het wordt dan in de volgende paragraaf uitgewerkt met behulp van 

het gedachtepunt van Wittgenstein en daar wordt nog eens in geuren en kleuren gezegd dat het 

altijd gaat om iets dat partial is en altijd iets dat gedeeltelijk is. Er zijn andere mogelijke en 

meerdere betekenissen. Het gevolg van het onderzoek is dan dat (p. 101) de conceptualisering 

van sociale en politieke problemen vereist dus een alsmaar opnieuw denken van de 

werkelijkheid waardoor we bepaalde aspecten van die werkelijkheid ter sprake brengen. 

Waarom is dit nu zo? Dit heeft te maken met hoe de taal eigenlijk werkt. Dit is het voorlaatste 

punt dat gemaakt wordt. Taal gebruikt altijd woorden die een zekere algemeenheid hebben. Als 

je alleen het particuliere ter sprake zou kunnen brengen met al de betekenisnuances en je zou 

dit doen in woorden die alleen voor u betekenis hebben, dan zou de andere dat niet verstaan. 

Taal is altijd verder springen dan uw stok lang is. Als ik hier nu buitenloop en ik kom iemand 

tegen en zeg: In de aula staat er een vuilnisbak. Weet die dan wat er staat? Weet die dan dat die 

vuilnisbak grijs ziet, een meter hoog is? Neen, en toch verstaat die mij. Waarom is dat? Omdat 

het woord vuilnisbak slaat op dit geval en dus op alle andere types vuilnisbakken. Taal is altijd 

iets abstract gebruiken om iets particulier te zeggen. Daar staat een vuilnisbak is een particuliere 

expressie van wat er in dit aula staat en waarop ik nu de aandacht op wil vestigen. Hoe breng 

ik dit tot uiting? Door woorden te gebruiken die een algemene betekenis hebben. Je kan niet 

anders. Heb je angst? Dan antwoorden mensen vaak dat het afhangt wat je hieronder verstaat. 

Dat is de beweging terug naar het particuliere. Hiervoor heb je weer andere woorden en andere 

zinnen nodig om uit te leggen wat je nu bedoelt. In dat uitwisselen van betekenissen kan je niet 

anders dan werken met de betekenissen die u voor ogen staat. Als je luistert naar iemand die 

betekenissen tot uiting brengt en dus spreekt, dan kan die persoon niets anders doen dan de 



algemeenheid te proberen particulariseren. Maar van de moment dat je probeert te verstaan van 

wat die zegt kun je niet anders dan terug beroep te doen op die abstracte betekenissen. Als 

iemand je vertelt hoe iemand zich voelde bij een bepaald incident, diegene die naar je verhaal 

luistert die kan niet anders dan vanuit zijn eigen betekenisgeving te trachten te verstaan wat jij 

wil zeggen. Denk aan de verhalen die je nu zo dikwijls op tv hoort over de bomexplosie in 

Zaventem. Voor ons is dat een verhaal waar je niet zo in betrokken bent, dat je kan verstaan, 

maar dat niet voor u die particuliere betekenis heeft. Het is een bomexplosie die daar heeft 

plaatsgevonden, maar jij was daar niet. Als je daar staat, heeft dit een andere betekenis. 

Naarmate je meer geconfronteerd bent met iets zal uw betekenis en de betekenisnuance veel 

anders zijn dan wanneer je daar alleen maar over hoort vertellen. Je kan niet anders dan te 

proberen om via de abstracte categorieën te proberen in te denken wat dat voor een ervaring 

geweest is. Dit is niet hetzelfde als dezelfde ervaring hebben. Dit heeft te maken met hoe de 

taal werkt. Taal is altijd vanuit het abstracte naar het particuliere en vanuit algemene begrippen 

zondig proberen te verstaan wat iemand zegt, zodanig dat het voor u een particuliere betekenis 

kan krijgen. Je moet met andere woorden proberen het verhaal zo goed mogelijk te verstaan, 

maar je kan het niet helpen dat in het luisteren naar dat bestaan, uw eigen betekeniselementen 

een rol gaan spelen in dat verstaan. Vandaar dat er zoveel communicatieproblemen zijn dat 

mensen elkaar niet verstaan omdat ze van het verhaal dat ze horen iets anders maken dan 

diegene die spreekt op het oog heeft. Het is die problematiek die ik eenvoudig heb proberen uit 

te leggen, die daar in zijn techniciteit wordt uitgelegd. (p. 102-103). U vindt natuurlijk ook het 

feit dat de taal altijd een soort van onvermogen heeft om uit te drukken wat men eigenlijk wil 

zeggen. Naarmate uw taal rijker is, ga je nieuwe betekenissen ontwikkelen waarvan je niet wist 

dat ze bestonden. Taal heeft een soort van onvermogen om uit te drukken wat je wil uitdrukken. 

Je hebt ongetwijfeld al heel dikwijls gehoord dat mensen gezegd hebben bij een tragisch 

ongeval: ‘Woorden schieten mij tekort’. Je hebt wel een bepaald gevoel, maar je hebt de 

woorden niet om uit te drukken wat je nu eigenlijk voelt. Je kan je hierop corrigeren. Het kan 

toch nog leiden tot een enorme ontevredenheid waardoor het toch nog beter kan zijn om gewoon 

aanwezig te zijn en gewoon te zwijgen en niets te zeggen. Ook daaraan kunnen mensen steun 

hebben. Het zijn kan al troost op zich bieden. Woorden schieten tekort, wil niet zeggen dat we 

niets kunnen zeggen, dat we het particuliere onmogelijk ter sprake kunnen proberen te brengen, 

maar dat wil niet zeggen dat we alles hebben kunnen zeggen wat daarover gezegd kan worden. 

Ten slotte wordt er weer een link gemaakt naar het pedagogisch onderzoek. Er wordt voor 

gewaarschuwd dat onderzoekers dikwijls de neiging hebben om een bepaalde structuur aan de 

werkelijkheid op te leggen, een bepaalde manier om naar die werkelijkheid te kijken en dat 

daarbij veronachtzaamd wordt dat er ook nog andere betekenissen aan de werkelijkheid gegeven 

kunnen worden. Het is belangrijk om niet alleen op het einde van een artikel een kritische 

discussie te hebben. Zoiets is niet helemaal zinloos, maar er zijn ook andere elementen die 

zouden kunnen belicht worden en kunnen bevraagd worden, betekenissen die aan bod zouden 

kunnen gebracht worden waarvoor dergelijke academische onderzoek zou moeten zijn. 

Hoofdstuk 5 en 6 is groot pleidooi om u te inspireren dat als je onderzoek doet van niet per 

definitie in de molen te stappen van het bestaande onderzoek, maar vooral ook oog te hebben 

voor andere manieren waarbij de werkelijkheid ondervraagd kan worden. Onderzoekers hebben 

de neiging om alleen maar hun eigen reconstructie van de werkelijkheid in het oog te zetten 

alsof er niets anders zou zijn. Dat dit als gevolg heeft dat je niet een bepaalde methode kan 



volgen, dat je met die methode niet veel opschiet en dat het belangrijk is om te denken aan 

andere betekenissen, wordt per slot van rekening in de allerlaatste alinea van dit hoofdstuk 

onderstreept. Er wordt dan gezegd (p. 105): Wittgenstein had een duidelijke negatieve houding 

tegenover theorieën, opgevat als toetsbare hypothesen omdat ze veel meer algemeenheid vragen 

dan wat het bestudeerbare eigenlijk toelaat. ‘It is important to ask …’ Het gaat niet alleen om 

wie je bent, het gaat niet alleen over wat we kunnen gebruiken, het gaat niet alleen 

utilitaristische overwegingen, maar uiteraard willen we verstaan wat onderwijs is in de context 

van de betekenissen die we daar als mens aan geven. Deze betekenissen zijn veel rijker dan 

betekenissen die alleen maar te maken hebben met het feit: ‘Wat kunnen we doen om de 

leerlingen van een vijf naar een zeven te laten gaan?’ Hier is niets mis mee, maar er is veel meer 

dan dat.   

Chapter 7: on the dominant nature of educational research and its 

shortcomings 

We hebben iets gezegd over het theoretisch onderzoek, waar begrippen met elkaar in relatie 

worden gebracht. Typisch hiervoor is de Kantiaanse positie. Naast dit theoretisch onderzoek, 

dat zich richt op begrippen en theorieën, het wijsgerige onderzoek, is er ook empirisch 

onderzoek (= wat we kunnen waarnemen). We hebben het gehad over het kwantitatief 

onderzoek (zowel descriptief als verklarend). Bij verklarend onderzoek hebben we causaal 

onderzoek en probabilistisch of statistisch onderzoek (RFT). Bij het probabilistische onderzoek 

is het typische de randomised field trials, want we kunnen geen experiment doen omwille van 

praktische of ethische redenen. Daarom werken we met steekproeven te doen met groepen die 

reeds in de samenleving aanwezig zijn. We proberen allerlei groepen aan elkaar gelijk te stellen. 

Er is niet alleen kwantitatief empirisch pedagogisch onderzoek, maar ook kwalitatief empirisch 

onderzoek. Hier gebruiken we data die we van onze respondenten onttrekken. Hiervoor zijn 

verschillende methoden mogelijk: interview, analyse van een dagboek of van allerlei 

observaties. In hoofdstuk 7 worden een aantal voorbeelden gegeven over kwantitatief empirisch 

onderzoek beschreven worden. In hoofdstuk 8 worden een aantal moeilijkheden met dat 

kwalitatief empirisch onderzoek besproken. De these van het handboek is dat pedagogisch 

onderzoek niet alleen gebaat is bij wijsgerige pedagogische reflectie, maar het heeft dit nodig 

om goed onderzoek te zijn. Daarom gaan we Peter Winch bespreken. Het heeft allemaal te 

maken met feiten aan de ene kant en begrippen aan de andere kant. Wat is een feit? 

Bijvoorbeeld: hier brandt het licht. Om over het feit te kunnen spreken, moet je concepten 

hebben. Je moet het concept licht hebben om hierover te kunnen spreken. Wat zie je? Wat zie 

je daar? Je kan op deze vraag niet antwoorden. Dit geldt ook voor de andere zintuigen. Als ik 

zeg dat de werkelijkheid is wat ik waarneem met behulp van mijn zintuigen, dan is de 

werkelijkheid beperkt door die zintuigen. Maar dat is toch evident we hebben toch allemaal 

dezelfde zintuigen? Ja, bij de mensen wel. Spinnen kunnen infrarood zien en de mensen niet. 

Bijen zien ultravioletlicht en de mensen niet. De werkelijkheid is wat ik waarneem, dan doe je 

de werkelijkheid onrecht aan. Want moest je andere dingen waarnemen, zouden er andere 

dingen in de werkelijkheid zijn. Je kan de werkelijkheid niet laten afhangen van wat je kan 

waarnemen. De werkelijkheid heeft ook te maken met een bepaald begrip: wat werkelijk is? 

Bestaan spoken? Bestaat Sinterklaas? Bestaat oorlogsdreiging? Bestaat Valentijn? Dat zegt iets 



over de werkelijkheid. Is schrik een deel van onze werkelijkheid of is de werkelijkheid enkel 

datgene wat we kunnen zien? Wat is werkelijk voor ons? Wie zijn wij? In het kwalitatief 

onderzoek gaat men de moeilijkheden in kwantitatief onderzoek (omdat die alleen werkt met 

waarnemingen) onderbrengen. Als ik wil weten of de studenten moeilijkheden ervaren tijdens 

mijn college dan moet ik vragen stellen.  

Hetzelfde geldt met stress, omdat het fysische problemen zijn. Je moet het aan je respondenten 

vragen.  

Lost dit het probleem op, is daarmee alles gezegd? Want dan zouden we kunnen zeggen: ‘het 

enige valide type om pedagogisch onderzoek te doen moeten we vertrekken van kwalitatieve 

data.’ Een voorbeeld: een tijdje geleden zijn er een aantal onderzoeksvragen gesteld door 

mensen die een transcriptie maken over de ervaringen van eerstejaarsleerkrachten in het 

secundair onderwijs. Ze komen rechtstreeks van het pedagogisch onderwijs. Welke problemen 

ervaren deze mensen in hun eerste jaar? Op deze manier kan men het curriculum op de 

hogeschool aanpassen met het oog op minder problemen die het eerste jaar leerkrachten. Wat 

heeft men gedaan? Men heeft een aantal van deze leerkrachten bevraagd en ze hebben deze 

interviews uitgetypt en geanalyseerd om te kijken wat er allemaal aan bod kwam. Men was niet 

geïnteresseerd in een biografie, maar wat de doorsnee eerstejaarsleerkrachten ondervonden. 

Men is tot bepaalde types gekomen en dit onderzoek werd nog eens overgedaan. Het werd goed 

gedaan zoals de regels van de kunst om zo min mogelijke subjectiviteit te pas komt. Wat zijn 

de resultaten? Er werd geconcludeerd dat het eerste jaar een jaar was van intens leren, vooral 

relationeel. Verantwoordelijk zijn voor de klas: je moet relaties ontwikkelen met andere actoren 

van de school. Dus ze moesten leren om met elkaar om te gaan in de concrete werksetting. 

Daarnaast hebben ze ook vastgesteld dat de rol van de lokale actoren (bijvoorbeeld: de directie) 

is veel groter dan men eigenlijk gedacht had. Het is niet zo eenvoudig om te functioneren in een 

team van leerkrachten. De leerkrachten die voor het eerste keer in het onderwijs stonden, deden 

heel goed hun best om niet door de mand te vallen. Ze wouden het volgende jaar nog steeds op 

dezelfde school werken. De belangrijkste conclusie was dat alle leerkrachten zichzelf ervaren 

hebben als onzeker, slecht voorbereid en niet volledig gekwalificeerd om dat soort werk te doen. 

Er is niet veel kritiek op de manier waarop dit onderzoek is uitgevoerd. Heel veel onderzoek in 

ons domein, nadat de resultaten gepubliceerd worden, worden bekritiseerd voor het feit dat er 

niet genoeg respondenten zijn, … Dat is hier niet het geval. Dit onderzoek is uitgevoerd volgens 

de regels van de kunst. Wat zijn we nu te weten gekomen uit de resultaten? Waar de kritiek was 

op randomised field trial en probabilistische analyse was bijvoorbeeld: dat de maatschappelijk 

situatie gewijzigd zou zijn en daarom onderzoek misschien niet zo zinvol is of dat de leerkracht 

op een andere manier optreedt met als gevolg dat je geen conclusie kan trekken.    Wat is hier 

nu de conclusie? De conclusie is dat je dingen te weten komt, die je al wist. Iemand die in het 

vak zit, kan dit ook bedenken. We zijn aan een heel eigenaardige situatie beland. Als je alleen 

maar werkt met waarnemingen en experimenten dan heb je een probleem, want dan zet je 

(innerlijk) de beleving van de betrokkenen tussen haakjes. Als je werkt met de beleving van 

betrokkene dan kom je dingen te weten die we al wisten tot op zekere hoogte. We zijn wel iets 

te weten gekomen, maar de globale teneur van datgene wat we wouden weten kunnen u en ik 

bedenken als we 20min over dat probleem nadenken. Wat is nu het probleem? Als je 

kwantitatief empirisch onderzoek doet en er zijn problemen en we doen dan kwalitatief 



onderzoek dan zijn er weer andere problemen. Waarom doen we dan onderzoek? Onderzoek is 

een dure affaire. Een onderzoeker kost ongeveer 60 000,00 euro per jaar. De bruto kostprijs van 

een onderzoek voor een jaar is 60 000,00 euro. Op één jaar kan je niet veel doen (doorgaans 

loopt een onderzoek 3 à 4 jaar) en één onderzoeker kan ook niet veel doen. Je zit snel op een 

bedrag met zeven cijfers, een miljoen euro of meer. Dit allemaal om niets te weten te komen. 

De vraag is? Het is veel te radicaal. Ik zal niet zeggen dat kwalitatief onderzoek tot niets leidt. 

Er is iets met de waarnemingen dat tekortschiet om uit te leggen hoe goed onderzoek in elkaar 

zit. Bijvoorbeeld: het is een naïef idee te denken dat een wetenschapper kijkt naar de feiten en 

zo kan deduceren hoe de samenhang tussen bepaalde gebeurtenissen in elkaar zit. Een theorie 

maakt een verband tussen de ene variabele en de andere. Het zegt iets op grond van het verleden 

wat we in de toekomst mogen verwachten. Je kan moeilijk beweren dat als een baksteen en een 

doos vol pluimen valt kan je de gravitatiekracht kan afleiden. Je kan toch zomaar niet beweren 

dat iedereen die goed kijkt dit waarneemt? Dat ze zomaar de theorie van Einstein gaan afleiden? 

Een theoreticus doet iets meer. Die doet iets met waarnemingen, maar voegt hier ook iets aan 

toe. Ze hebben een inzicht dat bepaalde dingen met elkaar in relatie staan en probeert te weten 

te komen hoe deze relatie is. Dit heeft te maken met begrippen. Alleen maar feiten, 

waarnemingen lukt niet, maar alleen begrippen lukt ook niet. Deze bedenkingen leiden over 

kwalitatief onderzoek meer tot vragen dan tot oplossingen. Bijvoorbeeld: de onderzoeker stelt 

alleen maar vragen aan de leerkrachten. Hij stelt gerichte vragen waarvan hij denkt dat het 

antwoord hem inzicht zal bieden in de problematiek van de eerstejaarsleerkrachten. Welke 

vragen moeten er gesteld worden? Dit is niet duidelijk, maar er is wel veel keuze wat hij kan 

vragen. De onderzoeker moet dan selecteren welke vragen men gaat stellen aan de respondent. 

Dan heb je je interview. In dit geval werden er meerdere interviews afgenomen van de 

betrokkene. Hiervan werd een samenvatting gemaakt en dan hebben ze dit als één geheel 

opgeschreven om de validiteit van de resultaten te verhogen. Welke elementen gaat de 

onderzoeker kiezen? Daarna wordt het geheel uiteindelijk samen geschreven. Aan welke zaken 

geeft hij belang? Aan unieke situaties van het individu, aan groepen, … Een onderzoeker schrijft 

een rapport, maar hij selecteert ook. Hij zal niet lukraak selecteren. Ze zullen wel moeten 

verantwoorden waarom ze selecteren, maar hiervoor zijn geen regels. Het rapport dat de 

onderzoeker schrijft is een reconstructie van de werkelijkheid die hij bevraagt. Een andere 

onderzoeker, een ander rapport en dus een andere conclusie/inzichten. Dit is in kwantitatief 

onderzoek ook zo. Er zijn 100’en studies die hebben aangetoond dat nicotine geen negatieve 

invloed hebben op het lichaam. Er zijn 100’en studies die aangetoond hebben dat de aarde niet 

opwarmt. Er zijn veel meer technische middelen om te wijzen op fouten in het onderzoek. Voor 

kwalitatief onderzoek is dit anders. Wie kies ik, wie bevraag ik? Hoe ga ik van mijn data naar 

de conclusies? Er zijn meer wegen om te nemen naar Rome. Niet iedereen wil in Rome 

aankomen. Er zijn mensen die tot een andere interesse willen komen. Bijvoorbeeld: ik wil mijn 

eigen lesmethode verbeteren, daarom vraag ik aan studenten met een verschillend statuut om 

mijn lesgebeuren (materiaal en college) te beoordelen. Ik ga het vragen aan een doorsnee 

student. Waar gaan ze op letten? Op de snelheid, op woordenschat, op de didactische 

beginsituatie van de studenten… Ik vraag dit niet alleen aan studenten, maar ook aan een aantal 

assistenten en aan een aantal collega’s in Vlaanderen. Ik vraag elk van deze drie groepen om 

achteraf een rapport te maken met het oog op de verbetering van mijn college en alles wat 

daarmee te maken heeft. Het is evident dat deze drie groepen naar andere dingen gaan kijken. 



Studenten kijken naar ‘Kan ik het volgen?’, ‘Komt de studiepunten overeen met het aantal 

uren?’, … De collega’s zullen kijken naar ‘Spreek ik over de fundamentele kwestie die aan de 

orde moeten komen?’, ‘Is mijn inhoud geüpdatet?’. Deze kijkt naar iets anders dan de student. 

De assistent zal hier tussenin liggen. Ik kan aan de studenten moeilijk vragen of ik relevante 

thema’s aanbreng. De prof weet dit wel en de assistent een beetje. Dit is er voor elk type van 

onderzoek. Je doet onderzoek om iets te weten te komen, wat je nog niet weet. Onderzoek is 

geen bezigheidstherapie. Je doet dit niet alleen voor jezelf. Als het nu zo is dat met name in 

kwalitatief empirisch onderzoek, de onderzoeker zulke grote invloed heeft, dan kun je zeggen 

dat Polkinhorn zegt dat in kwalitatief onderzoek niet alleen een analyse van narratieven is 

(bijvoorbeeld een analyse van interviews: om ergens een grootste gemene deler te vinden), maar 

is er evenzeer de narrativiteit van dat onderzoeksverslag zelf (analyse). Een geheel waarin de 

onderzoeker bepaalde dingen heeft geselecteerd/weerhouden heeft en tot bepaalde conclusies 

komt.  Er is veel discussie over de conclusie van kwalitatief onderzoek. Een laatste stapje: we 

doen onderzoek om dingen te weten te komen. Dat betekent heel dikwijls problemen anticiperen 

zodat ze niet zouden ontstaan of problemen oplossen die er zijn. Het is wel de bedoeling dat we 

met de oplossingen die we vinden iets kunnen doen. Als iemand zegt: je hebt geen goed 

onderzoek gedaan. Ja, dan kan je natuurlijk ook niet met de problemen doen en kan je de 

oplossingen natuurlijk ook niet implementeren. Voor sommige kwesties is het zo dat mensen 

zich hier niet zo druk om maken, maar in het sociaalwetenschappelijk en pedagogisch 

onderzoek gaat het over dingen waar mensen zich wel degelijk druk om maken. Wat moet je 

doen zodat er geen kindermishandeling/ incest/ pesten op school/ radicalisering/ … meer zou 

zijn? In zulk geval is het van belang om met conclusies te komen die de practici gaan 

aanvaarden, niet alleen dat ze er kennis mee nemen. Ze moeten er iets mee gaan. Je doet 

onderzoek in de hoop iets te kunnen veranderen.   

In het derde puntje wordt gewezen op de noodzaak om dingen te kunnen gaan contextualiseren. 

In puntje vier wordt het onderscheid gemaakt tussen analyses van narratieven en narratieve 

analyse. In het vijfde puntje gaat het erover dat als in kwalitatief onderzoek zoveel discussie is 

over de conclusie dan is het gelijkend op het theoretisch onderzoek dat we in het begin hebben 

besproken. (Het gaat dus vooral over denken in theoretisch onderzoek.) In kwalitatief 

onderzoek komt het ook aan op denken, naast de subjectiviteit van de onderzoeker. De 

tegenstelling tussen feiten en begrippen en het denken en het waarnemen en de empirie en het 

rationeel nadenken is geen goede tegenstelling. (Dit wordt verder uitgediept door Winch). Dit 

suggereert dat je het over de empirie kunt hebben zonder te denken. Dat is natuurlijk niet 

mogelijk. Je hebt altijd concepten nodig en je hebt altijd iets nodig waarover je het hebt. 

Wijsgerig onderzoek is ook betrokken op datgene wat is.   

In puntje vijf wordt een verder element aangebracht en dat is dat er altijd een conceptuele 

geladenheid. Deze concepten vanuit een bepaalde theorie gedefinieerd worden en hebben altijd 

te maken met bepaalde normatieve elementen. Bijvoorbeeld: als ik tegen u zeg: zet u op een 

speelplaats van een lagere school en geef me een overzicht van alle situaties waarvan er sprake 

is van racisme. Dan zeg ik u dat als je niet weet wat racisme is dat je niets kan opschrijven. Je 

moet een begrip hebben van racisme voordat je racisme kan waarnemen. Want het is niet zo dat 

een tienjarige zijn vriend of vriendin als bruine uitscheldt dat we dat racisme per definitie 

moeten noemen. Dat kan, maar dat kan ook niet. Vergelijk je zegt tegen iemand brillenkas of 



tegen iemand dikzak. Is dat racisme. Ik denk het niet hé. We noemen dat wel schelden en pesten. 

Dus als ik zeg doe uw ogen open en observeer hoeveel racisme er op de speelplaats is. Je kan 

niet, zonder het concept van racisme, waar je precies naar moet gaan kijken. Dat is een andere 

manier om te zeggen: elke theoretische positie is conceptueel geladen. Het normatieve komt 

erin omdat we niet alleen kenverhouding ten aanzien van de werkelijkheid hebben, maar ook 

een ethische verhouding ten opzichte van de werkelijkheid. Er zijn dingen die we beter vinden 

dan andere dingen. En dat beter in context van intermenselijke verhoudingen of in de context 

in het nadenken over de staat – de maatschappij - is uiteraard een ethische aangelegenheid. 

Welk soort van samenleving willen wij? Willen wij leven in 1984 van George Orwall met 

camera’s op elke hoek van de kamers waarin we ons bevinden? Willen we dat? Waarom willen 

we dat (niet)? Welke argumenten worden daarvoor ingeroepen? Waarom vinden we dat het 

doden van iemand fout is? Overigens vinden we dat niet altijd. Denk maar aan de uitzonderling 

van een zelfverdedigingsituatie, waarin we objectief hetzelfde doen dan wat iemand doet 

wanneer iemand een moord begaat. Er zijn dus niet alleen kenverhoudingen in de werkelijkheid, 

maar er zijn ook ethische verhoudingen. De ethische verhoudingen zijn van in het begin 

betrokken in het onderzoek. Als ik onderzoek doe naar racisme en ik wil verstaan zijn intrede 

doet in het derde studiejaar in Zichem-Zussenbolder dan doe ik dat denk ik vanuit een idee na 

dat ik dat versta iets aan kan doen.  Ik vind het dus beter zonder racisme als met racisme. Dat 

zal ik moeten uitleggen: waarom vind je het beter zonder racisme dan met racisme? En wat 

versta ik daaronder. Net zoals vele practici opvoeding zonder geweld beter als een opvoeding 

met geweld. Dan komt het erop aan om uit te leggen ‘wat geweld is’. Je hebt fysieke en mentaal 

geweld zijn. → Er is niet alleen kenverhouding ten aanzien van de werkelijkheid  

(Begrippen/concepten), maar er is ook een ethische verhouding ten aanzien van de 

werkelijkheidsbegrippen en concepten zijn hetzelfde (een tafel, een stoel, het licht, …). Je kan 

deze vertalen. De pedagogiek kan niet zo afstandelijk te werk gaan als bij de fysica of de 

sterrenkunde. Zelfs bij fysica is er een ethische geladenheid. Einstein heeft onderzoek gedaan 

en heeft dit gedaan volgens de theoretische fysica. Dit ligt aan de basis van allerlei zaken, zoals 

veel goede dingen: de radiologie en negatieve dingen: de atoombom. Een ander voorbeeld: er 

kan onderzoek gevoerd worden rond het ebolavirus om dit te gebruiken tijdens oorlog. 

Natuurlijk zijn biologische wapens verboden, toch wordt er onderzoek over gedaan. Onderzoek 

is niet zo neutraal als gedacht wordt. Wat je te weten komt, kan gebruikt en misbruikt worden. 

Voor elk standaardtype pedagogisch onderzoek geldt dat het een normatieve invulling heeft. Je 

zal dingen beter willen maken en je zal dus moeten antwoorden op de vraag ‘wat beter is’. 

Tenslotte onderzoek is niet alleen ene kwestie van trachten zo goed mogelijk waar te nemen, te 

duiden en te interpreteren en in een breder geval te brengen. Je wil niet dit concrete geval 

verstaan. Je wil er iets doen naar de toekomst toe. Er bestaan types van onderzoek waarin je één 

individu probeert te verstaan (Er zijn mensen die onderzoek hebben gedaan over de psyché van 

Adolf Hitler. Er zijn mensen die boeken geschreven hebben over Dutroux. Hoe komt iemand 

tot zulke gruwelijke data? Of die Noor die op dat eiland 80 mensen heeft doodgestoken. Daar 

zullen studies aan gekoppeld zijn.) In zo’n geval wil je vooral retroactief verstaan waarom 

iemand bepaalde dingen heeft gedaan. Heeft van Gogh zelfmoord gepleegd of is hij vermoord? 

Indien hij zelfmoord heeft gepleegd, waarom heeft hij het gedaan? Er bestaat dus onderzoek dat 

vooral een individu wil verstaan. In de sociale wetenschappen, willen we niet alleen een 



individu begrijpen. Het is niet de bedoeling om een biografie of een casestudie van één bepaalde 

school te schrijven alleen om die school te verstaan. We willen dat verstaan om van daaruit iets 

te zeggen over allerlei andere analoge onderwijsinstellingen. We willen veralgemenen. De 

ambitie is altijd om op grond van wat we vandaag vaststellen, iets te kunnen zeggen over de 

toekomst. De wetenschapper is op een bepaalde manier betrokken met het onderzoeksveld. Je 

moet een bepaalde vertrouwdheid hebben om de juiste vragen te stellen. Er is nog een 

bijkomend probleem: door het feit dat je onderzoek doet, verander je de werkelijkheid. In een 

experiment probeer je dit uit te sluiten. Dit gaan voor geïsoleerde onafhankelijke variabelen. 

Dan heb je een levensgroot probleem: dat wat werkt bij ratten, werkt niet bij mensen. Hier moet 

je contextualiseren. Met kwalitatief empirisch materiaal verander je de werkelijkheid door 

bijvoorbeeld bepaalde vragen te stellen, interview afnemen of een verhaal laat schrijven. 

Bijvoorbeeld: “vertel me eens hoe je de eerste dagen van het schooljaar van uw universitaire 

studies beleefd hebt?”, door het feit dat je die vraag stelt verandert de werkelijkheid. In sommige 

gevallen natuurlijk meer dan niet. Bijvoorbeeld 2: wanneer je incest, verkrachting wil bevragen 

bij de respondenten focus je hierop bij de respondenten en is dit een heel onaangename ervaring 

voor diegene die er ervaring mee hebben. Misschien is het zo dat de persoon datgene heel ver 

in zijn hoofd had kunnen terugdringen en wanneer ik daar een vraag over stel kan dat terug 

helemaal naar voren komen. Zo krijg je allerlei emotionele reacties omtrent gebeurtenissen die 

spijtig genoeg in het verleden gebeurd zijn. Je ziet dat zonder dat je het vraagt, kan je niets te 

weten komen. Dat betekent dat elk wetenschappelijk onderzoek meer of mindere mate een 

performative intervention. Dat wil zeggen: je verandert de werkelijkheid doordat je het 

thematiseert. Dat mag je niet doen, want we proberen de werkelijkheid aan bod te laten komen 

zoals ze is. Dit gaat niet. Je hebt allerlei problemen als je verantwoordelijk pedagogisch 

onderzoek wil doen.   

Vandaar dat ik concludeer in de inleiding: wat is pedagogisch onderzoek? Er zijn twee 

belangrijke elementen. (1) Pedagogisch onderzoek kan verschillende soorten interesses 

nastreven. Je kan in verschillende zaken geïnteresseerd zijn: de krijtlijnen van een minister in 

de 18e eeuw tot wat kan ik doen aan de radicalisering? Dit betekent ook dat in termen van 

methoden het niet mogelijk is om één methode te kiezen als de legitieme methode voor 

pedagogisch onderzoek zal zijn: voor sommige onderzoeken heb ik kwantitatief descriptief of 

verklarend onderzoek nodig of theoretisch onderzoek of kwalitatief empirisch onderzoek en 

misschien al die dingen in wel 1 onderzoeksproject. De methode bestaat niet in pedagogisch 

onderzoek. Dit heeft te (heel veel) maken (niet alles) met het feit dat verschillende dingen 

kunnen bevraagd worden. Wat gaan we nu doen? We gaan eerst en vooral nog eens kijken naar 

een aantal problemen die er zijn met kwantitatief empirisch onderzoek. Er kan hier op zijn best 

geïllustreerd worden dat we niet alles zomaar kunnen waarnemen, met andere woorden door te 

zeggen ‘wat is wetenschap in een kwantitatief onderzoek?’ komen we iets te weten namelijk 

meer over de conceptuele geladenheid en dat is een belangrijke insteek om het pedagogisch 

onderzoek te plaatsen. Dit is hoofdstuk 8. Hier worden een aantal problemen opgelicht en hoe 

je dit theoretisch kan aanpakken. In hoofdstuk 7 worden drie voorbeelden behandeld. Het eerste 

project is het STAR-project en dan worden er nog twee andere voorbeelden behandeld. Die 

behandel ik niet in de cursus. Je moet de teksten kennen. Daarover moet je dezelfde 



behandelingen kunnen doen als ik nu over de STAR-tekst maak. Je moet ze op dezelfde manier 

kunnen analyseren.   

Chapter 8: research policy and practical reasoning  

In hoofdstuk 8 gaat het over de vooronderstellingen van het kwantitatief onderzoek. In 

kwalitatief empirisch onderzoek gaat het om het begrijpen van dingen in de werkelijkheid. 

Kwalitatief onderzoek heeft vooral te maken met de houding van de correspondent. 

Kwantitatief onderzoek heeft te maken met onderzoek met andere dingen. Hoe zit het met 

waarnemingen? In elke type van onderzoek worden feiten gebruikt. Feiten zijn bijvoorbeeld: 

hier staat een stoel. Dit is gebaseerd op een waarneming. Daarnaast is dit ook bijvoorbeeld 

Niche heeft bepaalde dingen geschreven en ik doe er iets mee. → Dus er zijn altijd 

waarnemingen in zekere zin en er zijn altijd begrippen. Het is een kwestie: waar je leg het accent 

op? In kwantitatief empirisch onderzoek legt men het accent op de waarnemingen. Op die 

manier werkt de band tussen AV en OV. Het is duidelijk te zien wat die kat drinkt: melk met 

alcohol of melk zonder alcohol. Daar is geen interpretatie mee gemoeid. → Dus het is gebaseerd 

op de empirie, maar je hebt begrippen nodig om iets over de werkelijkheid te zeggen. 

(Begrippen van melk, alcohol en kat). Je hebt altijd concepten en feiten nodig. De wetenschap 

gaat over de werkelijkheid. De wetenschap is geen fictie. Je kan niet zomaar schrijven wat je 

wil. Als iemand van uw respondenten iets heeft geantwoord, kan je dit niet zomaar schrappen. 

In de wetenschap gaat het over wat de werkelijkheid is. Wat deze werkelijkheid is, is 

ingewikkeld. Het gaat niet over wat je droomt of je je herinnert. Dit is geen voorwerp van het 

wetenschappelijk discours. Het kan onderzocht worden, maar het wetenschappelijk discours is 

nooit fictie. Het gaat over de vooronderstellingen van de kwantitatieve benadering en allerlei 

problemen die daarmee verbonden zijn. De bedoeling daarvan is om u te laten zien dat 

kwantitatief debet is aan het conceptuele of aan de theoriegeladenheid. Kwantitatief onderzoek 

wordt ook getekend door het contextuele, door begrippen. Je ziet begrippen niet in de 

werkelijkheid (Je ziet niet wat pesten of racisme is. Dat is nadenken over.) Zijn er dan geen 

wetenschappen die alleen denken en geen waarnemingen hebben? Ja, maar deze gaan niet over 

de werkelijkheid. Dat is de formele logica. Bijvoorbeeld als het regent wordt de grond nat. De 

wiskunde is een axiomatisch systeem en is geen wetenschap, want het gaat niet over de 

werkelijkheid. Door het feit dat 1+1=2 is weet je niet over de werkelijkheid, tenzij de 

wiskundige werkelijkheid maar dat is geen werkelijkheid. Dit gaat enkel over het denken. Bij 

de wijsbegeerte is het niet louter denken. Er is een bepaalde inhoud, namelijk waarover 

nagedacht wordt.  Aan de kwantitatieve onderzoeksmethode zijn een aantal vooronderstellingen 

verbonden. Om te beginnen vertrekken we van wat causaliteit is: bijvoorbeeld je kan denken 

aan een stoel die valt of een appel die valt of je kan denken zoals Newton, maar je kan ook 

denken zoals Hume. (Hume hecht heel veel belang om zicht te krijgen op de werkelijkheid. Is 

de werkelijkheid te verstaan?) We spreken traditioneel over begrijpen aan de ene kant 

(‘Verstehen’) (kwalitatief empirisch onderzoek) (bijvoorbeeld: ik begrijp de situatie van de 

vluchtelingen) of verklaren (‘Erklaren’). Verklaren heeft te maken met het vinden van een 

oorzaak of iets probabilistisch. De probabilistiek is een afgeleide van de causaliteit. Het is een 

onvolmaakte of onvolkomen causaliteit met oog om meer en meer te verklaren. Bijvoorbeeld: 

Het loslaten van de stoel en gevolg de stoel valt. Eens je inziet dat er zwaartekracht is, heb je 



verklaard wat er met de appel gebeurd. Causaliteit heeft het voordeel dat eenmaal je een causaal 

verband hebt vastgesteld, dat dat overal en altijd hetzelfde is. Je doet een experiment, je 

publiceert dat, 10-tallen andere personen zullen hetzelfde experiment doen en de conclusies 

worden aanvaard als de andere onderzoeken tot dezelfde conclusie komen (=intersubjectieve 

toetsing). Het maakt niet uit waar je het onderzoek uitvoert als je tot een bepaalde wetmatigheid 

uitkomt. Een wetmatigheid drukt het verband uit  

(In dit geval de oorzaak) dan zal iedereen tot hetzelfde inzicht moeten komen. Iemand ziet een 

verband, drukt dit uit in een theorie en we nemen dit aan totdat een tegenstelling wordt bewezen 

(falsificatie). Het is niet omdat iemand de nobelprijs heeft gewonnen dat alles daarom juist is 

wat ze zeggen. De wetenschap leeft bij de gratie van de kritiek. Wetenschappers zijn eigenlijk 

masochisten. Ze ontdekken iets en ze gaan dan naar een congres met de hoop dat ze gelijk 

krijgen. Ze zoeken dus de discussie, het tegendeel. De wetenschap gaat maar vooruit door het 

bevestigen van de inzichten die opgedaan worden in een bepaald experiment/onderzoek. De 

tekst vertrekt van het klassiek voorbeeld van Hume en gaat over biljartballen. Hoe kan de andere 

bewegen doordat er een andere bal op terechtkomt? Wel zegt Hume: je hebt een keu en je hebt 

een zekere kracht die je uitoefent op die bal. We zouden kunnen zeggen dat is kinetische 

energie. De ene bal komt in beweging, botst tegen een andere bal en wat zie je? De tweede bal 

schiet in beweging. Dat is causaliteit. Als je dit formeel beschrijft: er zijn dus een aantal 

elementen die kunnen aangegeven worden in elke causale verklaring (p. 123).   

• Er is ten eerste sprake van een tijdsdimensie. Het ene gaat vooraf aan het andere. 

Bijvoorbeeld: de ene gaat vooruit en botst tegen de tweede bal.   

• Ten tweede gebeuren er verschillende dingen op eenzelfde moment. (Spatio temporele) 

In de tijd en in de ruimte komen oorzaak en gevolg op een bepaald moment samen. (Is 

er iets gebeurd met de bal, namelijk dat de bal in beweging gaat.)   

• Ten slotte is dit altijd zo. Elke gelegenheid is er om deze conjunctie van het samenvallen 

van een zekere oorzaak en die heeft een zeker gevolg.   

De oorzaak kun je niet zien. Je ziet niet wat er als het ware doorgegeven wordt van de eerste 

bal naar het tweede. Je kan dit benoemen (dat is kinetische/bewegingsenergie), maar je ziet dat 

niet. (Wat doorgegeven wordt van het een naar het ander) Vandaar dat Hume zegt dat oorzaak 

gevolgrelaties iets is in ons denken. Die behoren niet tot de werkelijkheid, want we hebben 

hiervan geen waarnemingen, maar het bevindt zich in ons denken. (We zien dat de ene bal wordt 

bewogen door de andere bal. We zien niet wat er op de biljardtafel gebeurd.) De oorzaak-

gevolgrelatie speelt zich af in het hoofd. Dit is het paradigmatische voorbeeld van verklaren. 

Als we het hebben over verklaren hebben we dit voorbeeld steeds in ons achterhoofd.   

Het model is altijd hetzelfde. Het model is het volgende model. Je hebt twee krachten die 

aangrijpen op het punt A (vector 1 en vector 2). Deze krachten hebben een bepaald vermogen 

en grootte. Als je twee koordjes hebt die met een bepaalde kracht trekken aan punt A, waar 

komt punt A dan terecht? (Dit is net hetzelfde als twee auto’s botsen. Als de ene botst op de 

andere kan je berekenen waar dat de auto terecht komt. Als je het gewicht en een aantal andere 

dingen kent.) Je kan de resultanten van de vectoren berekenen. Hiervoor moet je dus een 

parallellogram tekenen. Het parallellogram is dan de resultante vector. Hierdoor weet je waar 

punt A terechtkomt hier. Zo werkt causaliteit en zo werkt de statistiek. Dit is een voorbeeld van 



verklaren. Als we nu naar begrijpen gaan, zit dit helemaal anders in elkaar. Bij begrijpen is niet 

zonder meer: de som van de delen om tot een geheel te komen. Bij begrijpen heb je de relatie 

die het omgekeerde is, namelijk vanuit het geheel versta je het gedeelte.  

Bijvoorbeeld: je hebt twee dubbelfiguren (konijnen en eenden – 

oude vrouw en jonge vrouw). Opdat gij een aangezicht ziet of een 

kelk, heeft niet te maken met een som. Integendeel de bijdrage van 

het puntje ziet ge maar als ge het geheel ziet. De kelk ofwel de twee 

aangezichten. Bij het begrijpen vertrek je vanuit het geheel. Bij het 

verklaren vertrek je van de gedeelde stukjes causaliteit en tel je bij 

elkaar op of trek je van elkaar af…  Bijvoorbeeld 2: als je kijkt naar 

een goede detective. Op het einde van het boek of de aflevering zie 

je hoe de dingen in elkaar zitten. Als je dan voor de tweede keer het 

boek zou lezen of de aflevering bekijken dan zal je zien dat daar 

allerlei cues inzitten. Sommige die echte clue’s blijken te zijn om 

het te verstaan en sommige die je op een dwaalspoor zetten. Zo creëert een nobelschrijver de 

spanning. Door je niet meteen te vertellen hoe het in elkaar zit.  Je hebt afzonderlijke dingen 

die je al dan niet samenneemt bij het verklaren. Begrijpen is vanuit het geheel de bijdragen van 

de elementen zien. Verklaren is dat alle elementen samen leiden tot het geheel.  Zelfs aan iets 

zo gemakkelijk als biljardballen zijn er een aantal problemen aan verbonden. Om deze 

problemen uit te leggen hebben we aan aantal technische begrippen nodig. Hiervoor hebben we 

technische begrippen nodig: de noodzakelijke en de voldoende voorwaarden. Bijvoorbeeld: Als 

iets begint te branden (bijvoorbeeld een boek), dan is het een noodzakelijke voorwaarde dat ik 

daar iets dat doet branden mee in verband breng. Dat kan een ander brandend papier zijn of een 

lucifer of een aansteker… Op de een of ander manier moet ik iets doen zodanig dat het boek in 

brand kan schieten. Boeken hebben niet de gewoonte om spontaan te ontbranden. Ik weet uit 

gewoonte dat boeken niet spontaan branden. Je hebt iets nodig, een lucifer, … Dit is 

noodzakelijk, maar niet voldoende. Bijvoorbeeld als je natte stukken hout in brand moet 

krijgen… Een noodzakelijke voorwaarde is iets dat je altijd nodig hebt om een bepaald effect 

te veroorzaken. Een noodzakelijke voorwaarde is niet altijd een voldoende voorwaarde. Dus in 

dat geval moet je zeggen dat het papier van dat boek niet nat mag zijn, want dan gaat die niet 

branden. Een schuur schiet in brand door een brandende sigaret op een rieten dak. Dit is niet 

altijd zo. Rieten daken kunnen behandeld worden om niet in brand te vliegen. Hoe komt het dat 

het dak brand of het boek brand? Er moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden, maar 

ook aan zaken geëxpliciteerd worden van dingen die moeten ontbreken. Het moet droog zijn en 

mag niet nat zijn. Wat is de verklarende voorwaarden (p. 124):   

Each of them is a condition that is an Insufficient but Non-redundant (necessary) part of a 

condition that is Unnecessary but Suffient (an INUS condition).   

Een voorwaarde moet niet voldoende, maar ook niet redundant. Het moet verband houden met 

iets.   

Misschien is het zo dat heel onze wereld een aaneenschakeling is van alleen oorzaken. 

Bijvoorbeeld: het feit dat je roept als er veel sneeuw ligt dat dat de oorzaak is van de lawine. 

Dat is niet tussen haakjes, maar heel veel lawaai zou wel de oorzaak kunnen zijn. Je kan denken 



dat alles wat er gebeurt (VB: het weer) een causale keten is van oorzaken. Bijvoorbeeld: het feit 

dat er ergens een vulkaan ontploft verandert de atmosfeer en doet allerlei wind ontstaan. Het 

heeft een invloed op het kunnen opstijgen van warme lucht.  Het is een ingewikkelde keten van 

oorzaken. Zo zou men kunnen denken dat: Alles wat we over de werkelijkheid is, kan een 

causale keten zijn. Dit noemt men de deterministische positie. Er is ook een indeterministische 

positie. Dan gaat het over de probabiliteit. Dit gaat over de kans dat een bepaalde situatie 

optreedt, dit is een toevalsdistributie. De concrete baan kan niet worden voorspeld maar de kans 

in het oneindige wel. Bijvoorbeeld: als je met dobbelstenen gooit, is de kans op een ‘1’ 1/6 in 

oneindig. Dobbelstenen zijn een voorbeeld van een toevaldistributie. De biljartballen zijn een 

voorbeeld van causaliteit en determinisme. Je hebt twee posities: ofwel kan alles verklaard 

worden door (serie van activiteiten) causaliteit, ofwel niet. Er zijn problemen verbonden indien 

we ons richten op oorzaken. Er zijn twee problemen die in het handboek op pagina 124 en 

volgende worden behandeld. (1) De temporele asymmetrie. Je doet waarnemingen in het heden 

of het verleden en je probeert aan de hand hiervan een conclusie te trekken over het verband 

tussen A en B. Bijvoorbeeld: als je ziet dat de bal begint te bewegen, de andere bal raakt en de 

andere bal ook. Dat neem je waar. Dus zeg je: ik heb de beweging van de tweede bal verklaard 

door het botsen van in-beweging-zijnde-bal en een bal die stilligt. Wat concludeer je nu? Je 

neemt iets waar en op grond van deze waarnemingen en je komt erdoor tot een bepaalde 

wetmatigheid of theorie. Dat noemen we inductie. Dus je hebt dat 100 keer gezien en je denkt 

“aaah” dat is een verband. Als ik één balletje in beweging breng dan botst dat tegen een ander 

balletje en komt dat balletje ook in beweging. Hier heb je dus variabelen die op een bepaalde 

manier in verband gebracht worden met elkaar. Wat je hebt vastgesteld geldt niet alleen voor 

wat er in het verleden is gebeurd. Je pretendeert natuurlijk met het inzicht dat je gewonnen hebt 

om daar in de toekomst iets mee doen. (VB: je hebt allerlei inzichten rond Gravitatiekracht 

ontwikkelt en van de sterkte van metalen en de sterkte van beton. Dus zeg je: als ik mijn brug 

op die en op die manier bouw dan zal die niet inzakken als daar een vrachtwagen van 40 ton 

overrijd.  Er kan altijd iets uitzonderlijk gebeuren (zoals een aardbeving), maar causaliteit gaat 

altijd over gelijkblijvende dingen. Gravitatiewet werkt hetzelfde op aarde, maar anders op de 

maan en werkt op een nog andere manier in verhouding tussen de planeten, de sterren en de 

stelsels. Maar op de aarde werkt die wel steeds op dezelfde manier. Je kan er zeker van zijn dat 

de stoel altijd zal vallen. Wat er gebeurd is? Ik neem iets waar in het verleden en ik doe een 

voorspelling naar de toekomst. Wat ik nu zeg is, is dat het nog zal waar zijn voor alle bruggen 

die ooit nog zullen gebouwd worden. Net zoals de appel zal altijd vallen. Wat er gebeurd is dat 

ik iets waarneem in het verleden en voorspelling doe voor de toekomst. Dit is de temporele 

asymmetrie. Het probleem hiermee is dat je veronderstelt dat alle dingen die in de toekomst 

gesitueerd zijn, op dezelfde manier in de toekomst staan ten opzichte van elkaar staan als het 

verleden. Bijvoorbeeld: als kasten nu plotseling beginnen groeien. Als stoelen plotseling 

beginnen wandelen. Als bruggen bepaalde ijzers eruit beginnen gooien. Je moet veronderstellen 

dat de werkelijkheid niet verandert in de toekomst in verhouding tot het verleden. Een tweede 

probleem is om dus een oorzaak te kunnen aanduiden, moet je allerlei dingen opnoemen 

waaraan voldaan moet worden en waaraan niet voldaan mag worden. Bijvoorbeeld: wanneer 

dat voorwerp in brand schiet, mag het niet nat zijn, niet behandeld zijn tegen brand en op dat 

moment mag er geen bliksemschicht mag zijn. Er zijn nog heel veel dingen waaraan het niet 

mag voldoen indien het in brand gaat schieten. Ik kan niet alles opnoemen. Bijvoorbeeld 2: 



Deze balpen zal op de grond vallen, tenzij er iemand zo snel naar hier loopt en de balpen opvalt 

dan zal die niet op de grond vallen. De werkelijkheid mag niet veranderen en de wetenschap 

heeft morgen iets bedacht dat er vandaag nog niet is of waar we vandaag nog niet aan kunnen 

dachten omdat het er nog iets is. Bijvoorbeeld: er is een tijd dat men adem maar later merkte 

men dat niet goed was. Er zat bloed in de mens en een bloedsomloop. Er waren ook rode 

bloedcellen en die hadden een bepaalde functie: zuurstof vervoeren. Die zuurstof is nodig voor 

de hersenen. Als ik één van de aders doorsnijdt dan duurt het ongeveer 3 a 4 minuten vooraleer 

je voldoende bloed kwijt bent zodanig dat je hersenen het begeven. Waarom is dat? Omdat de 

neuronen in de cortex, die hebben zuurstof nodig. Dat heeft heel lang geduurd vooraleer we dit 

allemaal konden zeggen. Onze goede vriend Vesalius was dom, omdat hij dit niet kon zeggen. 

Dit veronderstelde allemaal ontwikkelingen die nog niet gebeurd waren. Het onderstelde ook 

technische ontwikkelingen: bijvoorbeeld de mogelijkheid om te zien, die toen nog niet 

ontwikkelt waren: kijken via een microscoop. De wetenschap kan altijd tot nieuwe elementen 

komen en jij kan nooit van tevoren weten tot welke elementen men gaat komen.  

(2) Het framework probleem. Deze twee problemen, de temporele assymetrie en framework 

probleem, stellen grote vragen bij elke causale verklaringen. We moeten ons dus behoeden om 

niet te snel conclusie te trekken over een bepaalde oorzaak. Wat betekent dat nu? Om in de 

wetenschap vooruitgang te maken moeten voor heel specifieke dingen beroep doen op 

causaliteit, maar dit brengt zijn problemen mee. Als we deze problemen er niet bijnemen, dan 

kunnen we niets verklaren. Dan kunnen we dus geen bruggen bouwen. Bijvoorbeeld: aids is 

een dodelijke ziekte, maar blijkbaar is 2% van de Afrikaanse bevolking die immuun zijn voor 

het aidsvirus. Wetenschappers houden zich bezig om te trachten achterhalen hoe dit in elkaar 

zit, want als ze weten hoe dat bij hen werkt dan is er misschien een mogelijkheid om een vaccine 

te ontwikkelen of een of ander genetisch gemanipuleerde molecule in te brengen waardoor dat 

misschien dat virus geen kans meer maakt. De wetenschap/biochemie is veel ingewikkelder. 

Het werkt met begrippen vanuit de fysica en de scheikunde. en zo ontwikkelt men in heel wat 

laboratoria in de wereld individueel op grond van uw genetisch materiaal medicijnen. Men stelt 

medicijnen samen omwille van uw werkzaamheid op een bepaalde manier worden 

samengesteld zodanig dat die bij u beter werken dan wanneer men een medicijn zou 

ontwikkelen voor iedereen.  

We kunnen niet alles weggooien als we causaliteit weggooien omwille van deze twee 

condities/problemen. Dan houden we niets meer over en keren we terug in de tijd. We kunnen 

niet alles weggooien, maar moeten iets overhouden. Bijvoorbeeld: dan gaan we terug naar de 

middeleeuwen: we gaan op zoek naar planten die geneesmiddelen kunnen vormen om onze 

oorpijn te verminderen. We moeten ons realiseren dat er een aantal problemen mee verbonden 

zijn. Bijvoorbeeld 2: de belangrijkste ontwikkeling, volgens geneesheer, van de 20e eeuw was 

wellicht de ijskast. Als je denkt aan het vermijden van het aantal aandoeningen dan is dit sterk 

gedaald door deze uitvinding. Daarvoor werd gewerkt met pekelen: het onderdompelen in zout. 

Zout kon hierdoor erg vermeden worden in voedingsmiddelen en daardoor is de hartziekten 

enorm gedaald.   

Om te besluiten: we kunnen dus niet alles weggooien. We moeten iets overhouden. Anders 

kunnen we helemaal niets meer zeggen. We moeten ons realiseren dat daar een aantal 



problemen mee verbonden zijn. Wat ik nu heb uitgelegd voor de strikte causaliteit geldt 

natuurlijk ook voor de probabilistische causaliteit. Het belangrijkste is dat: kwantitatief en 

kwalitatief onderzoek op zoek is naar iets gemeenschappelijk (naar een oorzaak/verklaringen) 

om het algemene te begrijpen en hier zijn problemen aan verbonden. We zullen dus iets zoeken 

om met dit soort van problemen om te gaan.   

We doen onderzoek om iets te weten te komen wat we nog niet weten. We doen dat op een 

bepaalde manier (methode). Wat blijkt nu dat kwantitatief empirisch onderzoek maar evengoed 

kwalitatief empirisch onderzoek niet het enige soort type van onderzoek is dat je kan doen. 

Helemaal niet zeker of je daardoor alles van de pedagogische werkelijkheid ter sprake kan 

brengen. En zelfs niet of wat je daarvan ter sprake brengt dat wel waar is. Er is altijd een begrip 

van waarheid dat functioneert achter al dit denken. Wetenschap is niet hetzelfde als cafépraat.   

Er zijn op zijn minst (p. 131) een aantal verschillende opvattingen die men kan onderscheiden 

over wat bijvoorbeeld wetenschap is. Wat wetenschap moet doen. Welke methode deze 

wetenschap moet volgen. Vorige week op een andere manier proberen duidelijk maken, er 

kunnen verschillende interesses worden nagestreefd. Ze hebben elk op hun beurt een bepaalde 

methode nodig om dat te doen. Traditioneel is mijn oplossingen/antwoorden gaan zoeken in dat 

denken. Dit is dikwijls religieus geïnspireerd of in een later fase geïnspireerd door een bepaalde 

maatschappij, opvatting of mensbeeld.  Men heeft dikwijls antwoord gezocht op pedagogische 

vragen door wijsgerige/religieuze reflectie of reflectie in het algemeen. Als je nu kijkt naar 

Rousseau, die schrijft van alles over jongeren en opvoeding, u zal daar geen empirisch 

onderzoek in vinden. Dus het is niet zo dat men is beginnen denken over wat opvoeding is en 

wat er mee kan misgaan, vanaf 1920-1930 sinds het moment dat er sprake is van experimentele 

pedagogiek en meer breder empirisch pedagogisch onderzoek. Een van deze grote problemen 

(probleem 1) van empirisch pedagogisch onderzoek is ook het feit dat het in belangrijke mate 

gaat over middel-doelverhoudingen. Wat moet ik doen opdat … ? Denk aan het Starr-project: 

is de vermindering van de klasgrote iets wat bijdraagt bij het leereffect van de leerlingen? Dit 

is een typische middel-doel vraag. Het is geen vraag over het doel zelf. Nadenken over de doelen 

is in veel pedagogisch empirisch onderzoek naar de achtergrond gedrukt. Dit heeft te maken 

met het feit dat doelen een kwestie is van smaak. Dat de ene wil dat de vooral kinderen moeten 

opkomen voor hun mening, andere vinden dat ze in eerste instantie moeten vernemen hoe de 

dingen in elkaar zitten. Of het ene of het andere is of er tussenin daar kan je geen empirisch 

onderzoek rond doen.  Je kan deze dingen vragen aan mensen (is empirisch onderzoek), maar 

de kwestie zelf kan je nooit door empirisch onderzoek beslechten. Welk doel je moet nastreven 

in de opvoeding? In Steineronderwijs wordt heel veel aandacht gegeven aan kunstzinnige 

vorming. Er worden verschillende talen geïntroduceerd in het eerste leerjaar via gedichten. 

Zonder systematisch te investeren in de talen. De meeste mensen uit Steiner hebben niet veel 

wiskunde, fysica, gekregen waardoor veel mensen kritiek hebben op dit onderwijs. Moet dit? 

Moet je zoveel kunstzinnige vorming krijgen of moet je meer wiskunde-wetenschappen 

krijgen? Hoe kan je dit bepalen? Vanuit de samenleving of spelen ook andere elementen een 

rol. Hierover (dit soort doelproblemen die je nastreeft) kan je empirisch niets beslechten. Je kan 

geen experiment doen om te zien wat het beste is. Er is altijd een bepaald mensbeeld, 

maatschappijordening die een rol speelt in de keuze die je zal maken. Een eerste opmerking is 

dat het veel gaat over middelen en niet over doelen. Een (probleem 2) tweede probleem dat ook 



in de tekst wordt aangehaald is dat het soort van onderzoek dat men doet een soort van 

observatorsperspectief lijkt te veronderstellen. Het lijkt dat de onderzoeker buiten de 

werkelijkheid staat. Alsof de onderzoeker op een zelfde manier een onderzoek zou kunnen doen 

dan wanneer je fysica of scheikunde bedrijft. Wat is het fundamentele verschil? Het vertrekpunt 

is dit fundamenteel verschil; Als ik iets te weten wil komen over hoe materialen 

reageren/functioneren als gevolg van opwarming, dan zal ik proberen om onbevooroordeeld 

mogelijk de waarnemingen weer te geven voor ik kom tot een bepaalde theorie. Dit is in de 

sociale wetenschap niet mogelijk. Als ik u vraag om stress bij peuters observeren, dan heb je 

een bepaald begrip van stress nodig. Dan zal dit bepaald idee van peuter en kleuter zijn 

meespelen in hoe u de vragen bepaald. Er zal een soort van welbevinden van die kleuters en 

peuters meespelen in het bepalen van de vragen. ‘Zijn de peuters gelukkig in de kleuterschool?’ 

‘Zijn die gestresseerd?’ ‘Worden die nerveus?’ Die moleculen die we bestuderen in de fysica 

die spreken in die zin nooit mee. Je staat hier volledig buiten het onderzoek maar natuurlijk wel 

nog concepten nodig om het te beschrijven. Je hebt geen kader nodig om deze dingen tegemoet 

te treden. Dat kader om de zaken tegemoet te treden, al die elementen die te maken hebben met 

mensopvattingen en maatschappijbeeld die een rol spelen in de thematisering van de vraag zelf 

want je kan ook vertrekken van het idee zelf dat kleuters niet gelukkig hoeven te zijn in de 

kleuterschool (kan je ook van starten), kan niet dat je dit tussen haakje zet. Veel empirisch 

pedagogisch onderzoek gaat er eigenlijk vanuit dat die zaken tussen haakjes geplaatst kunnen 

worden. Een (probleem 3) derde beperking (p.133) is dat de heel vaak gekeken wordt naar 

datgene wat werkt. We kunnen dan kiezen voor datgene dat werkt om in de praktijk te brengen. 

Ook dat is een positie die met haken en ogen aan elkaar hangt en waar van alles over te zeggen 

is. Vorige week zagen we al dat het behaviorisme vaak werkt maar systematisch te werk gaan 

waarom dat dat nooit het enige element kan zijn. Dit betekent niet dat of bepaalde maatregelen 

werken ons niet zou interesseren, is natuurlijk niet waar. We willen het onderwijs op een 

bepaalde manier organiseren en natuurlijk we zijn geïnteresseerd of bepaalde dingen werken of 

niet werken en of we het beoogde doel hebben, kunnen bereiken. Dat is niet het enige. Anekdote 

van Popper (wetenschapsfilosoof): “Een boer heeft een aantal kippen (veronderstellen dat deze 

kunnen spreken en denken) en deze kippen zeggen dat het hier goed werkt. we krijgen eten en 

drinken, we geraken onze eieren wel kwijt. We hebben nog zo een slecht leven niet. We worden 

niet gestraft en mogen doen wat we willen de hele dag. (mogen rondlopen op het erf van de 

boer) Tot op een bepaald moment dat de boer constateert dat een kip geslacht kan worden om 

op te eten. De kip wordt nadien dus ook geslacht en opgegeten. Iets dat werkt is op zich geen 

voldoende verklaring om te verstaan hoe de dingen in elkaar zitten. Dat is te gemakkelijk. Het 

kan werken tot op een bepaald moment en daarna weer niet meer werken. Je kan dus denken 

dat dit het principe is dat je moet volgen want het werkt op dit moment los nog van het feit dat 

wanneer je alleen nadenkt over werken, dat je alleen nadenkt over de middelen en de doelen en 

niet over de doelen zelf. Deze positie waar alleen gekeken wordt naar middelen en doelen 

verbanden of naar wat werkt waarbij men dus eigenlijk zegt over het doel dat we nastreven daar 

kan je in de wetenschap niks over zeggen vermits je het er intersubjectief niet over eens kan 

worden (belangrijkste criterium), noemen we in de wetenschap het positivisme (p. 133). Daar, 

in het handboek, wordt dan een andere opvatting van handelen (practice) weergegeven. Er 

wordt nagedacht over wat we willen doen, dan de wijze waarop we iets doen. Wat is nu het 

gevolg van dat alles voor de opvatting over wetenschap? We hebben een bescheidenere 



opvatting over wetenschap, dan de idee dat de wetenschap of de academische discipline van de 

Pedagogiek, ‘Is pedagogiek wel een wetenschap of niet?’ (discussie),  minder vermag dan dat 

wat we aannemen van de wetenschap. Men neemt van de wetenschap aan dat ze 

verklaringsprincipes gaan vinden en dat ze alles verklaren. Misschien vandaag nog niet maar 

dan toch wel morgen. Het is langs de ene kant waar maar langs de andere kant niet de juiste 

manier, je kan even goed zeggen dat het een soort van fata morgana is dat je ooit op een punt 

gaat komen dat alles kan verklaren en dat we zo dicht mogelijk bij dat punt moeten komen. Dit 

werkt niet voor de sociale wetenschappen, waarom? Daar zijn allerlei elementen in te brengen 

maar een van de belangrijkste is dat de maatschappelijke sociale situatie waarin u zich gaat 

bevinden voortdurend verandert. Je bent nooit twee maal in dezelfde situatie. Ook niet als twee 

situaties identiek zijn want dan komt de ene situatie altijd voor de andere. Zoals een Britse 

filosoof ooit zei: ‘Je kan niet twee keer in dezelfde rivier stappen’. Zo is dat ook met de 

maatschappelijke werkelijkheid, deze verandert. U moet u geen zorgen maken op het moment 

dat u op pensioen gaat zijn er nog altijd pedagogische problemen die niet opgelost zijn. Er 

komen altijd nieuwe problemen en dit heeft te maken met het feit dat we, de pedagogiek, ons 

bevinden op grensgebieden die zich ontwikkelen. Wat is dan een wat bescheidenere opvatting 

over wat we kunnen doen in de pedagogische wetenschappen? Er is geen kennis die in alle 

mogelijke omstandigheden kan toegepast worden, zoals bijvoorbeeld de zwaartekracht kunnen 

toepassen of de thermodynamische wet. (p. 134- Lijn 6) We willen het sociale leven praktisch 

verbeteren. Een praktische discussie zoals de betekenis van een reflexieve discussie, een 

ethische/wijsgerige discussie. Een verdiepend inzicht in alle dimensies die met een bepaald 

probleem te maken hebben. Nog eens benadrukken, we bestuderen natuurlijk ook niet een 

bepaald geval omwille van een bepaald geval. We doen dit altijd met het oog om iets te weten 

te komen waarmee we in de toekomst soortgelijke gevallen beter zouden kunnen aanpakken. 

Het gaat niet over de particuliere kennis omwille van het particuliere, maar het gaat ook niet 

om de universele/veralgemeenbare kennis. Het zit er tussenin en dit brengt een gevoel van 

ongemakkelijkheid. Al 3 weken over problemen die zich bij wetenschappelijk pedagogisch 

onderzoek stellen, we zien doorheen de bomen het bos niet meer. Terechte indruk, vragen bij 

posities die worden ingenomen.  Waarom is dit van belang? Het is van belang omdat 

wetenschap een soort van kwaliteitslabel is. Je kan geen krant opentrekken en doorgaans zelfs 

geen nieuws beluisteren of je hoort het woord wetenschappelijk. Waarom doet men dat? Door 

te zeggen dat het wetenschappelijk verantwoord is of dat men het in de wetenschap heeft 

vastgesteld, lijkt het alsof het de waarheid is. Wetenschap houdt ons niet voor de gek maar toch 

is het goed om te verstaan wat de wetenschap vermag. Wetenschappelijk verantwoord wil niet 

zeggen dat het buiten discussie voor eens en voor altijd wordt gesteld. De wetenschap staat 

altijd open voor kritiek. Heel wat beleidsstudies doen alsof  ze eenmaal iets hebben vastgesteld 

via een randomised fieldtrial, dat we dan allemaal weten wat er in de praktijk moet gebeuren. 

Ze doen alsof het probleem voor eens en voor altijd is opgelost. Dat is absoluut niet het geval. 

Het is zelfs dat door bepaalde dingen te doen, kan men problemen creëren. Men is in Vlaanderen 

bezig met het nadenken over 20-32, de eindtermen die zouden moeten bereikt worden. Een van 

de grote problemen is dat kleuters stress ervaren. Dat blijkt uit allerlei symptomen. Waar komt 

dit van? Dit heeft te maken met de cultuur van testen en van herhaaldelijk testen. Men moet 

verschillende dingen gaan doen ter voorbereiding van het volgende jaar. Bijvoorbeeld letters 

herkennen, cijfers herkennen, naam leren schrijven… Dit zijn dingen die niet in het eerste 



leerjaar worden aangeleerd maar reeds in het kleuteronderwijs. Er wordt dus ook nagegaan of 

de kleuterscholen dan ook doen wat ze moeten doen. Vanuit het gedacht van we moeten 

kwalitatief onderwijs hebben, wordt er nagegaan of die kleuterjuffen en –meesters doen wat ze 

moeten doen en dus de doelstellingen met hun kleuters bereiken of niet. Daardoor wordt er dus 

getest. Wat er ook gebeurd is dat er als maar meer verschoven wordt van het eerste studiejaar 

naar het kleuteronderwijs. Kleuters komen op deze manier wel onder druk te staan. Hoe komt 

dat? Dat is een ingewikkeld proces en dan zijn er natuurlijk geen gemakkelijke antwoorden. 

Een van de antwoorden is dat de ouders de kleuterscholen aanzetten om dat te doen. De ouders 

willen dat hun kleuters kunnen volgen in dat eerste leerjaar. Zo is er op den duur niemand meer 

verantwoordelijk voor datgene dat er gebeurd. Feit is wel dat er ook meer kleuters zijn die nu 

problemen hebben en dat uit zich ook lichamelijk. Redelijk wat kinderen hebben 

concentratieproblemen en verdacht worden van ADHD te hebben (70% heeft ADHD). 

Kinderen hebben allerlei ziekten tegenwoordig. Misschien is het ook wel zo dat de kinderen 

(lagere school, middelbaar, hogeschool) af en toe wat aanmoediging nodig hebben. Dat zou ook 

kunnen natuurlijk in plaats van direct te denken dat er iets mis is met hun en dat we compensatie  

maatregelen zouden moeten nemen. Waarvan is dat nu een voorbeeld, het is een voorbeeld van 

het feit dat men het allemaal goed bedoeld, dat men bepaalde interventies doet, maar het kan 

voor allerlei beschadigingen zorgen. Men maakt allerlei overgangen bijvoorbeeld vanuit het feit 

dat sommige kinderen al in staat zijn om bepaalde dingen te doen, worden bepaalde zaken 

opeens aan alle mensen aangeboden. Dus er gaat van alles mis. Om te legitimeren wat men 

doet, verwijst de overheid en ook de koepels naar onderzoek. En dat onderzoek is heel dikwijls 

RFT (randomised field trials) of onderzoek die aantoont wat het verband is tussen middelen die 

je gebruikt en hun doelen die je moet bereiken. Voorbeeld: als we het hooliganisme in het 

voetbal wilt oplossen dan is er een heel eenvoudige methode, je schrapt al de voetbalwedstijden. 

De werkelijkheid heeft u meer aan te rijken dan de fantasie. Alleen maar nadenken over 

middelen en doel is beperkend (p. 137). Ten eerste omdat de academische discipline, de 

wetenschap, zich niet alleen wil bezig houden met puzzels op te lossen. Dit puzzeltjes oplossen 

is middel-doel denken. Hoe draagt een bepaald element tot het geheel bij? Je moet het probleem 

oplossen a.d.h.v. probleem-oplossend denken. Een academische discipline doet nog meer. Het 

wijst ook op problemen waarvan men niet dacht dat het problemen waren. Het opent je ogen 

voor nieuwe invalshoeken/elementen waaraan je nog niet gedacht had. Wanneer je, zo 

gefascineerd als je bent met een probleem bezig bent dat je moet oplossen. Misschien zijn er 

nog allerlei andere dingen die ook moeten bevraagd worden, waar ook over nagedacht moet 

worden. Dit doe je niet via doel-middel denken.  

Ten tweede als je pedagogische/sociale wetenschap doet, is het niet alleen belangrijk om te 

kunnen verklaren, maar is het ook belangrijk om te kunnen begrijpen wat het probleem nu 

eigenlijk is. Je kan zoeken naar oorzaken of verbanden, maar je kan ook proberen om te leren 

begrijpen hoe de betrokkenen zich ervaren in bepaalde situaties. Dit leidt tot inzichten. Dit leidt 

misschien niet tot mogelijke manipulatie maar wel tot inzicht. Dat onderstelt dus en daarmee 

eindigt het hoofdstuk, wordt nog eens een herinnering gebracht dat een ander soort van 

opvatting van handelen en van mens zijn dan door het observatorperspectief aangrijpt. Dit was 

hoofdstuk 7 en 8 van het handboek. Hier sluiten we de macro en metabedenkingen af van wat 

wetenschappelijk pedagogisch onderzoek is, wat ethiek is en wat het zou kunnen zijn.  



We hebben een bepaalde opvatting over betekenis nodig, een opvatting over een betekenis die 

over alle dingen die we hebben opgenoemd, die in staat is om die zaken een plaats te geven. 

Met welke opvatting van betekenis wordt er gewerkt in het kwantitatief empirisch onderzoek? 

Eigenlijk met een hele simpele vorm daarvan namelijk met betekenis de wordt opgevat als een 

waarneming. U doet een experiment en u neemt bepaalde dingen waar. Er kan geen discussie 

over zijn. Voorbeeld: de kat is zes keer naar de melk gelopen of drie keer. Je kan hier niet over 

discussiëren. Het wordt zoveel mogelijk geoperationaliseerd (bv. Wat lopen naar de melk 

betekent) zodat er eenduidig geconcludeerd kan worden. Als de waarnemingen niet in orde zijn, 

kan er tot niet veel conclusies gekomen worden. De klassieke conditie die de wetenschap 

bevraagd, noemt men wel eens de correspondentietheorie van de waarheid. Dit is een soort van 

toetssteen waaraan heel veel onderzoek aan gemeten wordt. ‘Ik zeg: daar staat een stoel.’’ 

Wanneer is deze uitspraak waar? Die is waar indien er een stoel staat. Deze uitspraak is niet 

waar indien er een vuilbak staat. Waarheid is de overeenkomst tussen wat ik zeg of denk en de 

werkelijkheid. Omdat te kunnen zeggen, een oordeel, en dus kennis te bereiken, weet je dat je 

bepaalde dingen kan doen. Die waarheidsopvatting die gedragen wordt door kennis en dit heeft 

met waarnemingen te maken (in dit voorbeeld met wat ik zie) , die onderstelt dat ik gebruik 

maak van bepaalde begrippen en concepten. Dit onderstelt nog veel meer. Het onderstelt dat ik 

de werkelijkheid kan kennen en dat ik verstand heb. Kan een platworm de werkelijkheid 

kennen? Op welke wijze kent deze platworm de werkelijkheid? Wat is de werkelijkheid van 

een orka? Wat is dus de overeenkomst tussen wat ik zeg en wat de werkelijkheid is.  Het 

onderstelt dat ik de werkelijkheid kan kennen en dat de werkelijkheid zich aan mij openbaart. 

De werkelijkheid is niet gehuld in een mysterie. De invulling van deze begrippen dat ik die 

werkelijkheid kan kennen en dat deze zich aan mij openbaart, is de geschiedenis van de 

wijsbegeerte. De traditionele correspondentietheorie van de waarheid gaat terug op Thomas 

Van Aquino . ‘Veritas est adiquatio intelectius at rei’ ‘De waarheid is de overeenkomst tussen 

wat in het verstand en in de werkelijkheid is!’ Thomas was katholiek, dat wil zeggen dat God 

de werkelijkheid en de mens heeft geschapen. De mens heeft verstand en kan dus de principes 

in de werkelijkheid ontdekken die God zowel in de werkelijkheid heeft gelegd als bij de mens. 

Hoe kan het dat ik de werkelijkheid kan kennen? Ik ben door God geschapen en deze heeft me 

voorzien van verstand. Er is veel gebeurd sindsdien. Wij omarmen niet meer de klassieke 

theologische metafysische manier over wat de mens is. Er is een probleem. Hoe kunnen we nu 

toch iets over deze werkelijkheid zeggen? Een antwoord waar we het al uitvoerig over gehad 

hebben is dat we hierover iets kunnen zeggen door onze waarnemingen. Maar proberen 

aantonen dat een theoreticus meer doet dan alleen het optellen van waarnemingen. Hij gebruikt 

ook concepten. Vanwaar komen deze concepten? Maar niet alleen dat, we moeten het met elkaar 

eens zijn over wat een bepaald concept betekent. Hier heb je enkel de concepten ‘stoel’ en 

‘ergens’ staan nodig. Is iedereen het er over eens dat dat een stoel is? Ja. Er zijn wel allerlei 

soorten van stoelen. Probeer maar eens een definitie te geven van een stoel, dit is niet 

gemakkelijk. Is een stoel iets om op te gaan zitten? Ja. Maar als je op een tafel gaat zitten, is het 

dan een stoel? Is een stoel iets dat noodzakelijker wijze vier poten moet hebben? Neen. Je hebt 

ook krukjes die maar een voet hebben. Het is niet omdat we allemaal erover eens zijn dat er een 

stoel staat, dat het eenvoudig is om een definitie te geven van wat een stoel is. De klassieke 

benadering is om op zoek te gaan naar de voldoende én noodzakelijke voorwaarden om dat 

concept te mogen gebruiken. Hier is er een probleem mee. We gaan kijken naar algemene 



problemen die te maken hebben met de correspondentietheorie van de waarheid. Hierbij zal je 

direct zien waarom we een andere betekenistheorie nodig hebben. De klassieke betekenistheorie 

werkt, maar heeft het probleem dat het niet zo gemakkelijk definities kan geven van bv. het 

woord stoel. Wat doet u als u een woord niet begrijpt? U gaat dit opzoeken in een woordenboek. 

Dit lukt tot op het moment dat u een gedicht leest en daar is een of andere onverlaat die het 

woord gebruikt  in een niet gewone betekenis. Dan zal u deze betekenis niet vinden. Daardoor 

telt de Oxford ook tientallen delen. Hierin staan al de betekenissen die dichters ooit hebben 

gebruikt. Het verklarend woordenboek geeft u het begin, maar wanneer iemand iets metaforisch 

gebruikt, vind je dit niet terug in het woordenboek. Voorbeeld: ‘Ik ben geboren uit zonnegloren 

en een zucht uit de ziedende zee’ Als we dit willen verstaan, moet u heel wat metaforen 

begrijpen. Of u denkt dat het inderdaad in Oostende is gebeurd. Voor de gewone dingen lijkt 

deze theorie te werken. Er is wel een probleem: we kunnen niet de noodzakelijke en voldoende 

voorwaarden geven van een bepaald woord maar in het merendeel van de gevallen werkt het. 

Naast de kenverhouding tot de werkelijkheid zijn er nog andere verhoudingen tot de 

werkelijkheid. Noord-Korea is zoals wij zeggen geen rechtvaardige samenleving. Het heeft 

geen maatschappijmodel dat onze instemming kan hebben. Hoe weet je dat? Zie je dat? Je kan 

het vakkundig zien dat mensen er honger hebben en dat ze opgesloten worden. Wat de betekenis 

is van honger hebben of van gevangen geworden te zijn, kunnen we niet zien. Wij hebben ook 

mensen die diëten en mensen die in hongerstaking gaan. We hebben ook mensen die  

23 uur van de 24 uur in een ‘cel’ opgesloten willen zitten, bv. zusters. Objectief gezien is dat 

net hetzelfde als wat er met een gevangene gebeurd. Het ethische kun je niet zien. Je kan niet 

zien dat iemand wat de goedheid is, wanneer je zegt dat is een geode mens. Dit is een normatieve 

of ethische houding ten aanzien van de werkelijkheid. Voor die ethische houding geldt deze 

correspondentietheorie van de waarheid niet. De overeenkomst tussen wat ik zeg en wat er in 

de werkelijkheid is, hoe kan ik vaststellen wat er in de werkelijkheid is? Is het communisme 

een goed model? Dit kan je niet zien, dit zit anders in elkaar. Hetzelfde geldt voor de esthetische, 

antropologische, religieuze, zingevingsdimensie. Voor al deze dimensies geldt dat je het niet 

kan zien, zoals je een stoel ziet. Dit schilderij/gedicht/muziekstuk is mooi. Hoe zie je dat? De 

meningen zijn hierover enorm verdeeld. Mensen kunnen ook van mening veranderen. Bij het 

zien van een stoel, kan dit niet. De uitdrukking mooi betekent niet dat je het vergeleken hebt 

met iets, dit heeft geen zin. Alsof je ergens in een kluis hebt liggen wat de standaard is van 

mooi. Je kan het niet vergelijken met iets. Dit is niet zoals je bij een object kan zeggen: ‘Dit is 

17 op 18 cm’. Dat ga je vergelijken met meter. Toch is er zowel niet alleen referentiele kennis 

(Dit is kennis over iets in de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid), maar ook ethische kennis 

(Dit is kennis van het normatieve). Bijvoorbeeld waarom het doden van mensen niet mag. Hier 

worden allerlei argumenten voor gebruikt. Dit is dus kennis van het normatieve. Er is dus kennis 

niet alleen omtrent de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid, maar er is ook kennis die bezig 

is met het normatieve. Voor al deze dimensies geldt de correspondentietheorie van de waarheid 

niet.  Het pedagogische heeft niet alleen te maken met datgene dat je kan waarnemen in de 

werkelijkheid. Dat is dus de belangrijkste reden waarom we dus een opvatting moeten hebben 

over de betekenis en een opvatting over de werkelijkheid, die breder is dan alleen maar het 

referentiële. Die dat referentiële ter sprake kan brengen maar die ook die normatieve ter sprake 



kan brengen. Het moet een opvatting hebben over kennis en waarheid waar alle gebieden een 

plek moeten krijgen (ethisch, antropologisch, …).   

De Wittgensteiniaanse positie wordt hier nu besproken maar we hadden evengoed andere 

personen kunnen gebruiken. De krachtlijnen die we hier gaan zien, ga je overal terugvinden 

waar het gaat over interpreteren en hermeneutiek. Via de andere posities zou je tot dezelfde 

conclusies kunnen komen.   

Chapter 10: parenting and government intervention in the family (case study I)  

Hier gaan we ongeveer hetzelfde doen maar dan in de context van wat betekent opvoeding. In 

de Engelse literatuur hebben ze het niet over opvoeding maar over onderwijs, af en toe toch ook 

literatuur over opvoeden. We zullen zien dat de thema'’ die hier aan de orde worden gesteld, 

dat die ons denken over opvoeden kleuren. Wij hebben bijvoorbeeld een kinderrechten 

commissaris. Deze hebben we nog niet zo lang maar gekregen na Dutroux. Maar er zijn allerlei 

verschillende elementen die naar voor zijn beginnen komen in het discours rond kinderen. 

Eigenlijk is hoofdstuk 10 een casestudie over hoe bepaalde gedachten, woorden en debatten 

gevoerd worden. Ook hier gaan we proberen hetzelfde te doen en dat is een heleboel vragen 

stellen. Vragen stellen om de zaken veel complexer te maken. Er zijn mensen die denken door 

te zeggen: ‘ja maar dit is toch een recht dat kinderen hebben’, dat daar de kous mee af is. Wat 

dit hoofdstuk zal doen, is u laten zien dat dat een ongelofelijke ingewikkelde problematiek is. 

Dat het begrip recht op zich niet in het minste veld eigenlijk om een stap vooruit te zetten, kan 

ingevuld worden, dat het moet afgewogen worden ten aanzien van andere rechten. Volgens 

Wittgenstein: “assembling remind less for a particular purpose”. Mensen doen denken aan 

bepaalde elementen met het oog op een bepaalde problematiek duidelijker te maken. Niet zo 

zeer te ontwarren maar dikwijls complexer te maken door het zien van vele onderscheidingen 

die we in het oog moeten houden.   

Wat is kenmerkend voor dat discours? Kinderen worden beschouwd door sommige mensen als 

een investering voor de toekomst. Voor een stuk is dat natuurlijk waar. Het onderwijssysteem 

is waarschijnlijk een van de meest emancipatorische die we kennen. Dat kunnen we ook zien 

aan de geschiedenis van West-Europa. Dat we een samenleving hebben waar sommige mensen 

de vicieuze cirkel van armoede kunnen doorbreken en dat heeft met het onderwijs te maken. 

Meer onderwijs, dan heb je een betere kans op de arbeidsmarkt, deze zijn als het ware een 

investering van de samenleving in de nieuwe generatie. We betalen bijna niets voor onderwijs, 

de samenleving draagt deze kost voor ons. Daarom denken heel wat studenten dat studeren een 

investering is in de toekomst. Dat is waar, alhoewel er een kanttekening bij te maken is want 

wij zitten natuurlijk niet in de privé. Hier zijn de salarissen veel hoger dan bij die van de 

overheid. Een investering in de toekomst is geen volledige waarheid. Wij hebben niet alleen het 

onderwijs om later bepaalde beroepen uit te oefenen, we hebben onderwijs ook omdat we 

denken dat we bepaalde dingen doorgeven waarvan we denken dat ze de moeite waard zijn. De 

school moet de dingen op tafel leggen, moet het bespreekbaar maken, moeten het hebben over 

waarom het ene waardevol is en het andere niet. Het gesprek gaande houden. Dat is dus niet 

alleen te vatten in termen van aansprakelijkheid… Dingen die allemaal uit de juridische context 

komen. Een aantal jaar geleden is er een pedagoog geweest die gepleit heeft voor een 

opvoedingscontract tussen de ouders en het kind.  



Wanneer je huwt en kinderen krijgt, zou je bij de burgerlijke stand dit uitdrukkelijk moeten 

onderschrijven. Dat is een juridisering van de relatie tussen ouders en het kind, alsof daarmee 

de problematiek zou opgelost zijn. Dat is heel naïef om te denken, om over de rechten en de 

plichten een soort van contract te gieten dat daardoor de zaken opgelost zouden zijn. Er zijn 

allerlei problemen om dat te handhaven, hoe begin je daaraan om dat te doen? Heel wat rechten 

binnen dit discours. In sommige landen denkt men eraan om een soort van licentie op te stellen 

vooraleer je kinderen mag krijgen. Een diploma behalen, een opleiding volgen zodanig dat je 

de grote valkuilen kent, zodat je een betere ouder zou zijn. Dat is het discours waar het over 

gaat en hierbij worden dan een aantal vragen gesteld.   

De vraag is of je de relatie tussen de ouders en de kinderen wel kan vatten voor een 

rechtendiscours? Een andere vraag is natuurlijk dat rechten geïnterpreteerd moeten worden. Elk 

kind heeft recht op onderwijs. Er zijn natuurlijk landen waarbij dit recht helemaal niet 

gegarandeerd is. Wat doe je met een 12-jarige die zegt: ‘ik heb recht op een iPhone 7’. Is dat 

ook een recht? Met naar rechten te gaan lijkt je opvoeding, de relatie tussen ouders en kinderen, 

in een soort contractueel verband en veel meer aandacht te hebben voor het begrip ‘belang’. We 

hebben bepaalde belangen en deze zijn geregeld via rechten. Is het een recht dat mijn moeder 

mij om kwart voor zeven wekt? Een beetje in het belachelijke trekken om te laten zien waartoe 

dit allemaal kan leiden. Het kinderrechten commissariaat worden elke week met honderden e-

mails bestookt. Soms over ernstige dingen waarbij de rechten van de kinderen geschonden 

worden maar veelal ook over allerlei zaken die te maken hebben met het samenleven van ouders 

en kinderen met elkaar. Waarbij een bepaalde partij zich beroept op het recht dat een andere 

partij iets zou moeten doen of iets zou moeten laten. Dat is een ander probleem. Het heeft te 

maken met de juridisering waarbij dus de invulling van het goede en waardoor dat dit wordt 

doorgegeven van generatie tot generatie waarbij deze sociale praktijken onder ontzettend veel 

druk is komen te staan. Onze democratie is als het ware een flinterdunne democratie waarbij de 

invulling van het goede over gelaten worden aan het individu. De constitutionele monarchie 

waarin wij leven, de Belgische samenleving, is geen samenleving die u voorschrijft dat je 

Katholiek moet zijn of een atheïst moet zijn. Dat is een samenleving die een aantal regels heeft 

ontwikkeld dat we vreedzaam moeten samenleven van mensen die op een heel andere wijze een 

invulling geven aan hun leven. Die andere dingen belangrijk vinden in het leven. En de als maar 

meer en meer juridisering werkt deze individuen terug op zichzelf, in termen van belang en lijkt 

die dimensie van de andere te verwaarlozen. Het is een heel belangrijke en boeiende 

problematiek. Een aantal voorbeelden, voetbalmatchen kosten ontzettend veel geld aan de 

samenleving. Vooral als een club er nog een hele boel hooligans hebben want dan moet er een 

speciaal detachement van de politie aanwezig zijn en de kosten daarvan worden doorgaans niet 

betaald door diegene die naar de voetbal gaan kijken. Dat is dus iets dat zogenaamd gedragen 

wordt door de solidariteit. Maar waarom zou ik nu de kosten moeten dragen die andere 

veroorzaken. Die problematiek komt ook nu terug in de terugbetaling van een aantal 

geneesmiddelen of het uitvoeren van bepaalde operaties. Bijvoorbeeld een medicijn dat 16000 

euro kost per flesje. Een normale behandeling was één flesje per week en dit gedurende drie 

maanden. Is dit eigenlijk wel de moeite waard met het feit dat er maar 3-4 maanden extra 

levensverlenging tegenover staat. Want natuurlijk kunnen we zeggen dat iemand die ziek is dat 

deze geholpen moet worden, ja dat klopt maar je kan een euro wel maar een keer uitgeven. Als 



je focust op levertransplantaties van alcoholici die na de operatie terug beginnen te drinken, dan 

kan je u wel de vraag stellen of dat de gemeenschap moet opdraaien voor de kosten van de 

levertransplantatie. In sommige gevallen worden er voorwaarden gesteld en dat heeft allemaal 

te maken met geld. Je kan het maar een keer uitgeven dus als je het geld uit geeft binnen de 

gezondheidszorg dan kan je dat bedrag niet meer uitgeven binnen het onderwijs want er is maar 

een beperkte hoeveelheid. Je kan de belastingen verhogen maar er is maar een beperkte 

hoeveelheid van arbeid mogelijk. Dit wil zeggen dat de arbeid die geïnvesteerd wordt in het ene 

kan niet meer geïnvesteerd worden in iets anders. Dus je zal prioriteiten opstellen. Dat heeft 

onder andere te maken met de spanning bij een individu in de samenleving waarbij we in het 

verleden een samenleving hadden waarin de vulling van het goede leven relatief stabiel was en 

redelijk stabiel was gebleven. Dit is nu niet meer het geval en hier zijn de principes zoals 

solidariteit onder druk komen te staan. Dat komt dus ook tevoorschijn binnen heel de context 

van het onderwijs. Het onderwijs wordt geteisterd door de nood aan toetsen en die vragen veel 

meer dan dat dat 23-30 jaar geleden het geval was. Dit is natuurlijk niet het gene waar het in 

het onderwijs over zou moeten gaan. Examens zijn verloren tijd maar er moet natuurlijk een 

systeem zijn om op een of andere manier na te gaan of de student de materie verworven heeft, 

dus deze examens zijn een noodzakelijk kwaad. Het wil niet zeggen dat dit maken van examens 

daarmee de enige manier zijn. Er zijn systemen waar je maar een keer examen hebt en dat na 

het afronden van de bachelor en een keer na het afronden van de masterjaren. De examens 

afleggen brengt niet op, het is alleen maar nagaan of je een bepaald niveau van de materie 

bereikt hebt. Daar geraakt je wetenschappelijk onderzoek geen stap verder mee. Het systeem 

van het onderwijs in Engeland is een rangorde van de universiteiten. Enkel de slimste studenten 

zullen naar de beste universiteiten gaan. Deze zullen het dan ook het beste doen. In België is er 

sprake van een open access systeem. Hierbij kan iedereen starten aan de universiteiten om te 

studeren. Dit spiegelt zich ook in de samenstelling van de professoren. Je krijgt dus een 

vertekend beeld van waarover het op een universiteit zou moeten gaan. Dat is de moraal van 

het verhaal, in het maatschappelijk debat wordt daar wel naar verwezen. Hoe doen die studenten 

van die secundaire school het in het hoger onderwijs, dit is een van de indicatoren. Dus als er 

veel slagen nadien kom je van een goede school? Met welke studenten is het moeilijkste te 

werken, met 4 metaal B dan wel met diegene die Latijn-wiskunde doen? We willen het niet 

versimpelen maar enkel vragen stellen bij het dominante discours. Dus we vinden zoiets 

analoogs terug binnen het denken over opvoeden, dus de relatie tussen de ouders en het kind, 

een van de elementen dat dus te maken heeft met het gebruik van rechten. Een ander element 

heeft te maken met risicofamilies. We kunnen inderdaad als we heel eenvoudig empirisch 

onderzoek doen kunnen we vaststellen dat groot worden in een arm gezin waarbij bovendien 

nog een van de ouders of beiden aan drugs verslaafd zijn, dat het problemen binnen de 

opvoeding met zich meebrengt. En dan is men begonnen met dat risicofamilies te noemen en 

zijn er allerlei maatregelen genomen. In sommige landen is het zo ver gekomen dat ouders 

verboden wordt om kinderen te krijgen omdat ze als het ware bewezen hadden dat ze hun 

kinderen niet konden grootbrengen (film: ‘Ladybird Ladybird’). Omdat er een risico voor iets 

bestaat, gaan we ervoor zorgen dat we dat risico niet alleen minimaliseren maar ook dat risico 

gaan uitschakelen. Bijvoorbeeld: zoals je hooligans hebt bij voetbal, wat is de meest 

dramatische oplossing? We schaffen de voetbalmatchen af. Er is ook het idee binnen de 

opvoeding dat je een risico hebt een vrije opvoeding te hebben. Of dat je een risicoloos 



onderwijs zal hebben. Dat opvoeding en onderwijs zoiets is al de beweging van een vliegtuig 

in het luchtruim waarbij dat elke beweging die gemaakt wordt door de luchtverkeersleider 

geregeld wordt. Het leven is niet zo, het geeft risico’s. Als je met de jeugdbeweging op stap 

gaat en je doet een nachtspel dan is er een risico dat iemand van de kinderen aangereden wordt. 

Natuurlijk kan je zeggen, we doen nooit geen nachtspelen meer, dan is het opgelost of we 

schaffen de jeugdbeweging af dan is het ook opgelost. Dit gaat veel verder: we moeten vrees 

hebben voor de kans dat dat gaat optreden. Als je daarmee rekening wil houden waarbij je weet 

dat je kind 100% niets mankeert, dan is er maar 1 oplossing en dat is dat je geen kinderen krijgt. 

Het is niet mogelijk om dat allemaal onder controle te houden. Het is zo dat het ook niet 

mogelijk is om te prediceren dat een vader en een moeder in een gezin uit een relatie gaan 

stappen. Wat ook negatieve effecten heeft voor de kinderen. Dit kunnen we niet voorzien. Die 

risicobeheersing heeft er dan toe geleidt dat er onophoudend controle is, in de tekst schrijven 

verschillende auteurs over de risicobeheersing binnen de maatschappij. Bijvoorbeeld dat we 

overal camera’s terugvinden. Alle moeilijkheden die nu ontstaan zijn doordat mensen bepaalde 

dingen op facebook zetten die hen achtervolgen wanneer ze solliciteren. Hier krijgen we dus 

allerlei neveneffecten, het is wel zo dat door al die aanslagen de tickets duurder worden omdat 

deze extra controles uitgevoerd moeten worden. Een samenleving van vijandigheid en van 

rivaliteit, van argwaan… Dit is misschien niet de meest ideale samenleving. Dat is allemaal niet 

zo bedoeld, dit is ‘collateral damage’ van het rechten discours, van de output van onderwijs is 

ernstig. Dat maakt dat veel van waarover het uiteindelijk eigenlijk gaat onder druk komt te 

staan. We leven in een maatschappij waarin iedereen verantwoording moet afleggen en dat is 

een probleem.   

Kan je naar de rechter stappen omdat een van u ouders rookt en je achteraf problemen hebt met 

ademhalen? Kan je naar de rechtbank stappen omdat je van je ouders niet op ballet mocht 

wanneer je ontdekt hebt op je 11 jaar dat je hier talent voor had? Kan je naar de rechtbank 

stappen wanneer je talent hebt voor muziek en je mocht pas op muziekles op je 18, hierdoor 

heb je schade opgelopen die je niet meer kan inhalen? Kunnen in we opvoeding en onderwijs 

zo denken? Denken dat dat de verkeerde voorstelling van zaken is. Maar dat wil niet zeggen dat 

ouders en kinderen geen rechten hebben. Er bestaat zowel kindermishandeling als 

oudermishandeling en ook ouderenmishandeling. Dus het rechtendiscours, in de tekst kan je 

andere voorbeelden vinden zoals bijvoorbeeld over de keuzetheorie, is problematisch in veel 

pedagogische contexten. Wat is het beste voor het kind en op grond daarvan uitmaken wat je 

moet doen, dat is een groot probleem. U vindt pg 162 een aantal redenen waarom dat dat een 

groot probleem is. Een van deze redenen is natuurlijk dat je niet kunt uitmaken los van de ouders 

wat het beste is voor het kind. De tekst geeft heel veel verschillende redenen en we zullen er 

een paar in het licht zetten. Men heeft dat ooit geprobeerd, in Australia heeft men voor een hele 

periode de kinderen van de Aboriginals weggehaald en de staat heeft deze opgevoed. Dan er 

allerlei staatsmisbruiken aan het licht gekomen. De beste opvoeding dat is een heel raar idee 

want wat betekent dit? Voor wie, in welke context, wie beschouwd je, alleen dit kind of tellen 

ook de broers en zussen mee? Wie zijn rechten moeten er eigenlijk gerespecteerd worden? 

Wanneer een kind goed presteert op wielrennen, betekend dit dan dat de ouders hier mee in 

moeten stappen of niet? Wie maakt dat uit en hoe kan je dit uitmaken als je van te voren weet 

dat in die context iemand zoals Kim Clijsters kan worden, dan is de keuze vaak snel gemaakt. 



Helaas is dat niet zo, kinderen worden geconfronteerd met allerlei dingen en ouders moeten op 

een bepaald moment beslissen, als ouders niet zouden beslissen, dan zouden experten moeten 

beslissen, dat heb je hetzelfde probleem want hoe zouden experten moeten beslissen dat het 

beter is om wielrenner dan balletdanser te worden? Dat kunnen we niet, er is een zekere mate 

van niet voorspelbaarheid van risico nemen die altijd betrokken is bij kwesties die gaan over 

opvoeding. Er is geen predictie zoals deze er is bij het vallen van appelen van de bomen. Hoe 

bepaal je deze ‘best interest’ van de kinderen? Wat hebben we dus nodig? In plaats van een 

rechtendiscours, in plaats van alleen maar een eenvoudig middel doel denken, je hebt een meer 

robuuste opvatting nodig over opvoeding. Dat wil zeggen dat het een opvatting is waarbij je 

recht kan aandoen aan bepaalde waarden, aan bepaalde dingen die ouders de moeite waard 

vinden om hun kinderen er in in te leiden met het oog op dat het kind dit zou aanspreken. Ouders 

moeten kinderen de kans geven om van veel zaken te proeven. Zoals ze in het onderwijs een 

inleiding krijgen in de breedte, zo moet ook de opvoeding zijn. Dat betekent dat een eenzijdige 

opvoeding risicovol is. Dit wil niet zeggen dat een eenzijdige opvoeding onmogelijk is. 

Geconfronteerd worden met datgene dat leuk kan zijn, dat je in zekere zin zo doorgeeft aan de 

kinderen is een bepaalde manier waarop je opvoeding kan opvatten. Het is niet noodzakelijk de 

enige maar  het is de meest voorzichtige manier. Hetzelfde geldt natuurlijk binnen het secundair 

onderwijs, je moet ze laten proeven van zo veel mogelijk disciplines zodat je gaandeweg een 

keuze kan maken. Dat punt, dat opvoeding niet alleen rechten en plichten is dat is trouwens een 

minimalistische gedachte/opvulling van opvoeding. Die zegt alleen wat de ouder minimaal 

moet doen. Een goede ouder, een goede opvoeder is iemand die in het kind het mogelijke ziet 

en dit ondersteunt. Die ziet bijvoorbeeld dat het kind gefascineerd is door de natuur en dan iets 

in het werk stelt dat het kind lid kan worden van een natuurclub of een groep die veel gaan 

wandelen. Een opvoeder is iemand die het mogelijke in de andere ziet en niet alleen iemand die 

zijn kinderen geen oorvijgen geeft. Het gaat niet alleen om het feit dat je tegen de ouder moet 

zeggen dat je u kinderen niet mag slaan, als de ouder alleen dat doet dan is deze toch wel een 

minimale ouder. Ouders doen van alles voor hun kinderen zodat deze groot zouden kunnen 

worden en als tevreden mensen, betekenisvol door het leven zouden kunnen gaan. Dat 

ondersteld veel meer dan de contractiele verplichtingen. Ouders doen allerlei dingen die het u 

moeten mogelijk maken om op een zinvolle manier betekenis te geven aan u leven. Dat kunnen 

we niet in regels gieten. Wat je kan vinden op pagina 164 en volgende is theoretische munitie 

daarvoor vanuit het Wittgensteiniaans gedachtengoed. Dat initiatie niet alleen initiatie in regels 

is maar ook in oordelen.   

Tenslotte wordt in de tekst gewezen op een passief element dat in de opvoeding altijd een rol 

speelt. Ouders geven wat zij zinvol vinden in het leven door aan hun kinderen. Het is meer het 

voorbeeld dat ze geven dan wat ze erover vertellen, dat leidt tot een bepaalde opvoeding. 

Kinderen zijn ongelofelijke critici. Vanaf dat ze 4-5 jaar zijn dan beginnen ze te vragen 

waarom? En oh wee als je vijf na vier iets zegt dat het niet mag als je tien na acht hebt gezegd 

dat het wel mocht. Het gaat niet zo sterk over wat je zegt en de rationalisaties die je geeft, het 

gaat over hoe je zelf bent. Dat is zoals Winch het uitlegt niet gethematiseerd. Je bent er u 

doorgaans niet bewust van. Hoe je met u kinderen omgaat, of je deze respecteert of niet, is de 

boodschap die je vooral toont. Veel meer dan ze zedepreken geven. Kinderen leren vooral van 

datgene dat je toont. Dat geldt ook in het onderwijs. De wijze waarop de onderwijzer met zijn 



leerlingen omgaat moet op een respectvolle, democratische manier. Dat is veel belangrijker dan 

een afzonderlijk vak over de democratie. Als je de kinderen wil wekken tot een democratische 

gezindheid, dan moet je ze eerst laten zien wat dat dat juist in de praktijk impliceert. En niet 

alleen de regels en de plichten uitleggen van wat dat is. Als je wil dat kinderen verdraagzaam 

en tolerant zijn dan moet je zelf niet racistisch zijn in het onderwijs. Dat is wat doorgegeven 

wordt, dat is een feitelijk ongelijkwaardige verhouding tussen volwassenen en kinderen, 

leerkrachten en kinderen. De ene kan en weet meer, de andere niet. Het is normaal dat diegene 

die minder kunnen en weten, kijken naar deze die meer kunnen en het daarvan overnemen.   

Wittgenstein leert ons dat de initiatie in sociale praktijken, oordelen en dat regels toegepast 

worden in bepaalde contexten, dat dat ook geleerd moet worden. Die meer robuuste opvatting 

tenslotte, dat is in de lijn van Wittgenstein een aanbiedingsopvatting van opvoeding, een soort 

van initiatiemodel waarbij je aan diegene die opgevoed wordt datgene biedt wat je te bieden 

hebt. Dat betekent dat al jij Katholiek bent dat je je kinderen ook zo gaat opvoeden, waarom? 

Omdat dat voor u waardevol is, je gaat dat dus doorgeven aan je kinderen. Het is niet door een 

vergelijkende studie te maken van de verschillende godsdiensten en daaruit dan kiest, zo werkt 

dat proces niet. Hetzelfde geldt voor het respect van de vrije meningsuiting en de 

vakbondsacties… Dat is als het ware iets dat met de paplepel in de mond word gegeven. Er is 

een form of life, een kader dat doorgegeven wordt. Wittgenstein zegt hier ‘thoughts comes after 

believe’, je begint maar te twijfelen nadat je ingeleid bent in bepaalde opvattingen. Het is niet 

zo dat als je je kinderen zo opvoed dat ze je gaan volgen. Als opvoeder moet je verantwoorden 

wat je doet. Als prof moet je bereid zijn u inhoud te verantwoorden. Kinderen mogen aan hun 

ouders vragen: waarom ben je gelovig? Waarom ben je bij u man gebleven? Waarom heb je me 

laten dopen? Waarom heb je mij naar dit type onderwijs gestuurd? Als ouder kun je daar nooit 

een afdoend en sluitend antwoord op geven. Maar kinderen hebben wel het recht om deze zaken 

te bevragen. Dat is een aanbiedingsopvatting, soms zal je moeten zeggen, dat het de beste 

beslissing was binnen die omstandigheden. ‘Ik kon niet meer dan dat doen, ik heb mijn best 

gedaan’. ‘En ik weet dat veel meer nodig was maar ik niet meer in die omstandigheden doen’. 

Volwassenheid is de appreciatie zoals een beroemde pedagoog zei: ‘Volwassenheid is de 

appreciatie van een beperkte zelfrealisatie’. Als je u daar niet kan bij neerleggen, zal je heel u 

leven ongelukkig zijn. Je moet u verwachtingen bijstellen.   

 

Chapter 11: researching happiness and well-being (case study II) 

H11: Gaat meer in het algemeen over het geluk en je goed voelen en hoe dat dat onderzocht kan 

worden en onderzocht is.  

H10: Is een problematiek die meer uit de pedagogische problematiek is. Het is nadenken over 

het opvoeden, namelijk de relaties tussen ouders en kinderen.   

H12: Aantal samenvattende ideeën over het geheel. Vanuit de vraag wat kan de filosofie of wat 

kan een filosofisch wijsgerig pedagogische reflectie bijdragen tot het onderzoek? Is het 

noodzakelijk? Welk type van bijdrage is er te verwachten?   

We beginnen dus met hoofdstuk 11, p 172, en dat gaat over de idee dat we vinden dat mensen 

gelukkig moeten zijn. Dus ook kinderen op school, in de lagere school en secundair onderwijs. 



Dat wordt geregeld bevraagd. Een aantal jaar geleden is dat nog geweest en bleken Nederlandse 

schoolkinderen de gelukkigste kinderen op de wereld te zijn. Dit doet men vooral door 

empirisch onderzoek, kwantitatief onderzoek en doorgaans niet met kwalitatief onderzoek. En 

daar zijn nu een aantal problemen mee gebonden. Het hoofdstuk gaat over deze problemen. Hoe 

dat soort bevraging wel een antwoord geeft maar wat voor soort antwoord dan. En is de manier 

van bevragen wel de meest interessante manier om over geluk na te denken of niet? Het 

hoofdstuk begint met een aantal citaten, deze geven direct de richting aan waarin dit hoofdstuk 

zal gaan. U kan dus verwachten dat er kritieken gaan zijn op naïeve manieren om geluk hetzij 

te bepalen, hetzij te onderzoeken.  

“The ways of happiness and meaning are not the same. To find happiness, a man need only live 

in the moment; he need only live for the moment. But if he wants meaning – the meaning of his 

dreams, his secrets, his life- a man must re-inhabit his past, however dark, and live for the future, 

however uncertain.  

Thus, nature dangles happiness and meaning before us all, insisting only that we choose 

between them.” 

Er is blijkbaar een verschil tussen zingeven aan iets en gelukkig zijn. Om geluk te vinden moet 

je dus niet enkel in het moment leven, dus dat moment beschouwen maar ook alleen dat moment 

beschouwen en alleen dat moment op het oog hebben. Maar wanneer je zin wil geven, je kan 

het vertalen als zin geven aan je leven. Zingeven is dus niet alleen kijken naar het nu maar is 

kijken naar het nu in het licht van het verleden en in het licht van de toekomst. In het licht van 

het verleden van wat daar ook gebeurd mogen zijn en in het licht van de toekomst waarover we 

eigenlijk niks zekers weten. De natuur laat iets voor onze neus bengelen, we moeten nu eigenlijk 

kiezen, wat streven we nu na geluk of streven we nu zingeving na? Dat is niet hetzelfde. Geluk 

wordt namelijk zoals je verder in het hoofdstuk ook wel tegenkomen zal zijn, heel dikwijls 

opgevat als een vorm van bevrediging van fysicochemische behoeften. Voldoende eten, 

voldoende drinken, voldoende geld om dingen te kopen. In een utilitaristisch denken en in die 

zin streven we naar geluk en streven we altijd naar meer en meer geluk. Maar er is een andere 

betekenis van geluk, zin geven aan dat wat we doen. En dan gaat het niet in de eerste instantie 

om het vermijden van pijn of het hebben van genot of lust. Maar soms doen we dingen waarvan 

we zeggen dat ze ons gelukkig maken. Waarvan we zeggen dat ze voor ons zinvol zijn, dat ze 

betekenis hebben voor ons leven en die juist verschrikkelijk veel inspanning en moeite vragen. 

Soms zelfs pijn vragen. Waarvan het dan heel moeilijk is om te zeggen, is dat dan het geluk dat 

je nastreeft? In de tekst worden vele voorbeelden gegeven maar laat ik een ad hoc voorbeeld 

aan jullie geven. VB: Maken de teksten van in dit handboek u gelukkig? Ik denk het niet, mij 

maakt Plato ook niet gelukkig. Zelfs Wittgenstein maakt mij niet gelukkig. Het is moeilijk, 

uitdagend, dat vraagt lezen en herlezen zeker tien keer vooral je denkt dat je verstaat waar het 

over gaat. Maakt u dat gelukkig? Niet in de gewone betekenis van het woord. Is het zinvol? Ja, 

als je worstelt met de problemen. Vraagt het moeite? Ja, het vraagt wat niet genoemd pijn. 

Nietzsche, een van de auteurs zegt dat onderwijs pijn moet doen. Niet in de zin dat je klappen 

moet krijgen van de leerkracht maar dat het u moet uitdagen en dat het u moeite moet kosten 

om te verstaan wat daar uitgelegd wordt. Dan is het de moeite waard om het te doen. Dus dat is 

een simpel voorbeeld. Als ik dat op mij toepas, maakt een college geven mij gelukkig? Nee, dat 



kost mij moeite. Ik bereid dat 3-4 uur voor, probeer het dan zo goed mogelijk uit te leggen en 

ik zat nog niet in de auto en dacht al van ik had beter dat of dat voorbeeld gebruikt in plaats van 

dat voorbeeld. Dat vraagt inspanning. Is dat zinvol om dat zo goed mogelijk te doen? Dat denk 

ik wel, het heeft zin om een college te geven. Maar het lijdt niet tot geluk in de gewone betekenis 

van het woord. Laten we een aantal kanttekeningen maken. Dat betekent natuurlijk niet dat als 

je niet genoeg eten en drinken hebt dat dit irrelevant is. Dat ge dan gelukkig kunt zijn, misschien 

kan je nog aan een aantal dingen zin geven aan u leven maar natuurlijk is er een serieus tekort. 

Leven in armoede kan niet gecompenseerd worden door alleen maar zingeving. Dat is flauwekul 

en dom om zoiets te zeggen. Er zijn auteurs die dat ooit beweerd hebben. Onder andere Sartre 

zegt in een van zijn werken: ‘Zelfs de gevangen in zijn cel kunnen zich vrij voelen. Dat vind ik 

nu niet, ik denk dat er limieten zijn aan datgene wat je met betekenissen kan doen. En dat geldt 

ook voor allerlei negatieve ervaringen die we hebben. Het is een beetje te gemakkelijk, in alles 

negatief zit wel iets positiefs maar er zit een heleboel negatief in. Mensen die slachtoffer zijn 

van incest of van verkrachting of van kindermishandeling, van extreme armoede daar is wel iets 

mis. Het zal heel moeilijk zijn om dan nog over betekenis en zingeving te kunnen spreken. Dus 

lees dit hoofdstuk niet in de zin van wat we gewoon zijn wat onder bevredigd zijn en gelukkig 

zijn verstaan, is irrelevant. Dat is absoluut niet wat de auteurs van dit hoofdstuk bedoelen. Wat 

de auteurs bedoelen is, er is méér dan dat. Er is niet alleen gelijk dat dat in een Duitse operette 

heet, er zijn andere dingen die belangrijk zijn. Misschien kijken we ook nog even naar het 

tweede citaat.   

“What the Americans, in their constitution, call ‘the right to the pursuit of happiness’ (please 

note, not ‘the right to happiness’, is the right to swim upstream, salmon-wise.” 

Dus wat de Amerikanen in hun grondwet noemen het recht om het geluk na te streven, niet het 

recht om gelukkig te zijn, is het recht om tegen de stroom in te gaan. Zoals de zalmen doen.  

“Pursuing happiness, as I did, and I still do, is not at all the same as being happy – which I think 

is fleeting, dependent on circumstances, and a bit bovine. 

Het geluk nastreven is niet zelfde als gelukkig zijn.   

If the sun is shining, stand in it – yes, yes, yes. Happy times are great, but happy times pass – 

they have to – because time passes.  

The pursuit of happiness is more elusive; it is life-long, and it is not goal-centered.” 

Streven naar geluk, je kan niet geweldig veel doen om te zorgen dat je gelukkig zult zijn. Als 

je zegt dat je gelukkig bent en dan spreek je over het moment of je spreekt over iets dat in het 

verleden is gebeurd, op een bepaald moment in het verleden. Toen was ik gelukkig maar je kan 

niet van allerlei dingen doen om garantie als uitkomst te krijgen dat je gelukkig bent. Maar je 

kan wel streven naar geluk maar dat is dan wel vooral in een andere betekenis van het woord. 

Het is ook niet ne bepaald doel, het is niet specifiek iets wat je nastreeft.   

Tot zover deze inleidende citaten die je zo al op een bepaald been zetten om zo het geheel te 

lezen. Maar wat gaat er nu in het hoofdstuk komen? Wel om te beginnen zal het hoofdstuk de 

relatie tussen geluk en educatie (onderwijs) tegen het licht houden. En een beetje kritiek geven 

op sommige onderwijsprogramma’s die vooral gericht zijn op: de leerlingen moeten gelukkig 



zijn op school. Let ook op als je zegt ‘de leerlingen moeten niet gelukkig zijn’, dan bedoel je 

niet noodzakelijk dat de leerlingen ongelukkig op school moeten zijn. Dat is het ook niet. Maar 

er zijn dus onderwijsprogramma’s die zich specifiek zo min mogelijk trachten frustratie te 

genereren. Zodanig dat leerlingen spelenderwijs als het ware, dus zonder heel veel moeite te 

moeten doen, de doelstellingen van dat soort onderwijs bereiken. Nu, onderwijs is altijd zoals 

opvoeden een risky business, je bent nooit zeker wat je gaat uitkomen, hoe goed je dat ook 

probeert. Dat is zo in de opvoeding en dat is zo in het onderwijs. Het is zo dat leerlingen, 

kinderen en wij allemaal, wel niet heel ons leven maar dat we altijd veel aanmoediging nodig 

hebben. Men noemt dat technisch gezien dat je moet werken op basis van de motivatie van de 

leerlingen en daar dan mee verder werken. Dat is waar, het is moeilijk om u te concentreren, 

het is moeilijk om u te blijven concentreren, dit is ook te zien in het laatste half uur van het 

college. Dat is nu eenmaal zo. En dan vraagt dat wat aanmoediging, dit kan een anekdote of een 

voorbeeld zijn om de aandacht terug te scherpen of dat kan ook zijn ‘Stil even het is nog niet 

gedaan’. Dat is in de opvoeding ook zo. Als ze een sport gaan beoefenen moeten ze ook 

aangemoedigd worden. Dat vergt wat moeite vooraleer ze een marathon kunnen lopen. Dat 

vraagt ook heel veel pijn, bloed, zweet en tranen. En heel veel volgehouden inspanning. We 

worden gedragen door de anderen die ons aanmoedigen om erdoor te gaan. Nu dat is bij 

kinderen en bij leerlingen ook zo. Bij sommige theoretici bij het onderwijs heeft dat ertoe 

geleidt, dat men zo veel mogelijk al de vormen van onderwijs, zowel van lager, secundair als 

hoger onderwijs, tot een gesneden brood maakt. Zodanig dat er nog een minimale inspanning 

wordt verwacht van de leerlingen of van de student. Waarom? Omdat die leerlingen of die 

student niet gefrustreerd zou zijn. Dat die dus meteen de illusie kan toestaan dat hij of zij het 

inziet. Dat is denk ik geen goede houding voor universitair onderwijs. Dat is wat anders dan bij 

de peuters en de kleuters. Dat is ook anders dan in de lagere school, naarmate dat je meer naar 

het secundair gaat, verwacht je meer van de motivatie van de leerlingen. Dat wil zeggen 

intrinsieke motivatie in het ideale geval maar laat ons geen illusies maken want weinig 

leerlingen en studenten zijn intrinsiek voor een problematiek gemotiveerd. Extrinsieke 

motivatie blijft een heel belangrijk punt, het betekend gewoon ‘ik moet erdoor zijn’. Dat wil 

natuurlijk niet zeggen dat datgene waarmee je wordt uitgedaagd, de inhoud waarmee je wordt 

uitgedaagd, dat die zo gemakkelijk mogelijk moet gemaakt worden. Want dan krijg je natuurlijk 

geen echt inzicht eh. Dan krijg je het verkeerde idee, dat je inzicht zou hebben in die 

problematiek, terwijl je alleen maar een laagje van de betekenisdimensie doorhebt. Dat is een 

van de redenen waarom wij in deze cursus, u confronteert met origineel materiaal. Jullie lezen 

Winch, niet om jullie er twee colleges over te geven en hetzelfde vertellen maar om zelf te zien 

hoe gedetailleerd een bepaalde uiteenzetting is en wat daar dan mag geconcludeerd worden. En 

moest er iemand een PowerPoint maken of moest er iemand een structuurschema maken en u 

dat geven, dat is niet hetzelfde als wanneer u zelf die activiteit doet. Het is maar door te 

worstelen en zelf te worstelen met die ideeën dat je begint op te vangen waarover de 

problematiek eigenlijk gaat. Hetzelfde geld voor die hoofdstukken. De rede waarom dat ik u 

niet, zoals het nu mode is van elk cruciaal idee op de PowerPoint te zetten, en van dan een 

overzicht te geven, dit niet uit luiheid maar omdat ik vind dat je zelf die structuur van dat 

hoofdstuk moet maken. Zelf aanduiden wat belangrijk is en wat niet en daarin zit de 

studeeractiviteit. En als je dat aangeleerd krijgt, zie je dan alleen de oppervlakte, het geraamte 

als het ware. Dit hoofdstuk, pg. 173 bovenaan,   



“The chapter again critiques certain kinds of empirical research, but we offer it too as an 

example of how a philosophical treatment can itself constitute research: to put it strongly, we 

make a case for saying not only that philosophy, or at least a particular kind of philosophy, 

is research, but that there are some issues in education, of which happiness is one, where this 

kind of research is essential if confusion is not to prevail.”  

Het hoofdstuk zal dus kritiek geven op bepaalde soorten van onderzoek maar het hoofdstuk zal 

ook aangeven hoe wijsgerig onderzoek dan gedaan moet worden en hoe wijsgerig onderzoek 

dan naar ander types van onderzoek dan complementeert of andere elementen in het licht stelt. 

De sterke these is dat soort onderzoek noodzakelijk als je niet in verwarringen wil 

terechtkomen. En daar begint het geheel.   

Unhappiness: a range of claims  

Er wordt een bepaald onderzoek besproken van een zekere Layard, die nagegaan is: Zijn 

mensen nu gelukkiger dan dat ze vroeger waren? En dat onderzoek is dus op een bepaalde 

manier gebeurd. Doorgaans zijn dat dus likertschalen die gebruikt worden als er gemeten wordt. 

Dat is uiteraard een interessante vraag. Want hoe zeer je ten dage de mensen allemaal hoort 

klagen, over de hedendaagse samenleving. Objectief gezien is er natuurlijk een enorme weg 

afgelegd. Als je zou kijken naar de doorsnee manier van leven tussen 1900, 1950 en 2000. In 

1900 waren er nog geen vakbonden en waren er miljoenen mensen die het lopende bandsysteem 

verrichtten. Die zijn allemaal verdwenen, dat doen nu allemaal robots en machines. Men werkte 

6 dagen per week en doorgaans 48 uur. Gaandeweg is dit 38 uur geworden. Als je kijkt naar de 

levensstandaard, vroeger waren er gezinnen met 10-15 kinderen en die hadden 3 slaapkamers. 

Al die kinderen sliepen in hetzelfde bed of in twee bedden overeen. Als je naar het te besteden 

bedrag kijkt in termen van wat kan je er mee kopen, dan is het ongetwijfeld zo dat er een enorme 

vooruitgang is tussen 1900-1950-2000. De was doen om u maar een idee te geven, was 3-4 

dagen werk. De was werd afgekookt en dan moest die gewassen worden en gedroogd. Nu 

hebben we een wasmachine en een droogkast en duurt het zo een 2 uur tot 2.5 uur. Bovendien 

moet je niet geweldig veel meer doen dan deze inladen en uitladen. Maar zijn mensen nu dan 

gelukkiger? Dat is een andere vraag. De vraag is dan natuurlijk, wat moet er onder geluk 

verstaan worden? Want als we spreken over de gewone betekenis van het woord in West-

Europa, waar de mensen doorgaans geen tekort hebben aan eten en drinken. Alhoewel er nog 

een heel deel beneden de armoedegrens leeft dat is allemaal waar maar de meerderheid heeft 

voldoende eten of drinken. Dit was rond de eeuwwisseling niet het geval. Toch doet het 

fenomeen zich voor waar mensen zich vragen stellen over van zijn we wel gelukkig. In de tekst 

wordt dat onmiddellijk verbonden aan een onderzoek dat in de context in een aantal scholen is 

gebeurd. Ze zijn nagegaan hoe het met kinderen zit, zijn deze wel gelukkig op school of niet? 

Waarbij men dan getracht heeft, rekening houdend met de eigenwaarde van het kind. Heeft het 

kind de indruk dat hij aan zijn trekken komt op school, dat deze dingen kan doen die hij leuk of 

interessant vind etc. Maar de moeilijkheid is dat het begrip geluk niet eenduidig is. Dat is het 

grote probleem eigenlijk, er is niks mee om te zeggen dat we allemaal gelukkig willen zijn maar 

wat verstaan we nu precies onder dat begrip geluk. Er zijn heel wat invullingen voor mogelijk. 

U vindt pg 175 vindt u verschillende dingen die daaronder zouden kunnen verstaan worden.  



Distinctions  

Dus een element is bijvoorbeeld, kinderen zijn natuurlijk niet gelukkig (1) wanneer ze alleen 

maar bezig zijn met cognitieve of academische elementen. Dat wil zeggen met leerinhouden. 

Maar er zijn nog allerlei dimensies die aan bod kunnen komen. (2) Kinderen worden 

geconfronteerd met ouderwetse inhouden.  

Dat komt de motivatie van de kinderen niet ten goede. Ten derde (3) kan dat betekenen dat er 

verschillende soorten van ervaringen zijn die je moet opdoen. En dat het onderwijs te weinig 

focust op nieuwe ervaringen. Je zou ook kunnen zeggen dat het een eenzijdige transfer is van 

kennis van leerkrachten naar leerlingen zonder dat deze over hun eigen ervaringen, hun eigen 

begrippen, hun eigen leren kunnen spreken. Wij zijn groot en volwassen, dus kunnen een 

college aan. Dit betekent een voorlezing. De prof leest 10 bladzijden voor. Ik zeg niet dat ik 

echt onderwijs geef want ik heb geen interactie met jullie maar ik probeer in ieder geval al iets 

anders te doen dan lezen. Een lezing vraagt verschrikkelijk veel informatie van de toehoorders. 

Dit is altijd zo wanneer je zelf niet in dit leerproces aan bod kunt komen. Aan de ene kant is dit 

aan bod komen confronterend. Als we de colleges in groepjes zouden doen van 15-20 dan 

zouden er af en toe vragen gesteld worden waarop geantwoord moet worden. Aan de andere 

kant kan je het er dan wel over hebben van wat je er zelf van gemaakt hebt. En kan je zelf een 

aantal dingen inbrengen. Dat is een van de elementen die leerlingen aanbrengen dat ze niet 

gelukkig zijn op school. (4) Dat is heel simpel, er is te weinig lichamelijke opvoeding, er is 

gewoon te weinig fysiek engagement. Het is geen natuurlijke situatie dat leerlingen per dag 7-

8 uur op hun stoel zitten. Dan zijn er een aantal zaken waarom kinderen niet gelukkig zijn zoals 

(5) de scheiding van hun ouders, het verlies van iemand, het misbruik van drugs, situaties 

waarbij het natuurlijk moeilijker is om het onderwijs te volgen. Er zijn misschien kinderen die 

een beetje behoefte hebben aan een beetje Yoga (6). Of aan concentratieoefeningen. En ten 

slotte zijn er verschillende vormen van maatschappelijke kwalen (7) die natuurlijk op school 

ook aan de orde komen zoals elkaar pesten. Al die elementen zijn nu elementen, dat komt uit 

dat onderzoek, die leerlingen aangeven waarom ze niet gelukkig zijn op school. Dus is de 

simpele idee dat er allemaal iets aan gedaan moet worden zodat ze wel gelukkig zijn op school. 

Maar de vraag is nu dat als we dit verder willen onderzoeken, dan moet je precies al die 

elementen op 1 schaal zetten. Dat is natuurlijk moeilijk. Neem dat je geplaagd wordt door 

racisme, hoe zet je dat nu op een lijn met de dimensie er is te weinig LO op school. Dat gaat 

natuurlijk niet. Dat zijn verschillende dingen en dat heeft te maken het feit dat je ook moet 

vermelden over welk type van geluk je het nu eigenlijk hebt. Pagina 176 worden een aantal 

meer technische redenen gegeven. Technische redenen waarom er iets mis is met het soort 

bevragen van geluk zoals dat klassiek onderzoek. Een van de elementen is natuurlijk dat je alles 

strikt individualiseert alsof je een individu zou kunnen bekijken los tot de relatie met een andere. 

Je focust u op de ervaring van 1 individu alsof deze vacuüm leeft van al de andere individuen. 

Dat is natuurlijk niet het geval. En zo zijn er nog een paar elementen die meer technisch gezien 

die de relatie betreffen tussen het persoonlijke en het sociale waarbij al te gemakkelijk alleen 

de vraag wordt gesteld naar het individu. Kan je gelukkig zijn wanneer je omringt bent door 

mensen die allemaal ongelukkig zijn? Dat is niet mogelijk denk ik. Wat is de conclusie van al 

deze verschillende elementen? Pagina 177:  “The fact that there are very different kinds of 

claims being made here is not a trivial matter, since the variety of claims makes it much less 



likely that it is just one thing, ‘happiness’, that is being talked about in every case. The feeling 

of well-being that comes from brisk exercise, for example, is very different from the sense that 

you are to some degree in control of your own destiny and know what you want to do with your 

life.” 

Het lijkt op een bepaald element van geluk, maar natuurlijk ook wanneer je zicht hebt op u 

leven en wanneer je de indruk hebt dat je u leven in handen hebt en dat je de toekomst voor een 

stuk in handen hebt. Ook dat lijdt tot een bepaald antwoord op de vraag van ben je gelukkig of 

niet? En die twee zijn natuurlijk van een compleet verschillende aard. Dat wordt dan verder 

uitgewerkt in het punt van Denying difference.   

Denying difference  

Het gaat hier vooral om het feit dat men geluk op een bepaalde manier opvat, dikwijls in de 

vorm van genot, in een utilitaristische manier (voldoende eten en drinken, voldoende geld om 

te leven…) maar zonder daar andere elementen aan te verbinden. Wat er misgaat is eigenlijk 

heel eenvoudige gedachte dat er verschillende zaken zijn die wij verbinden met geluk, met dus 

zinvol leven, die betekenis aan ons leven geven en die niet te reduceren zijn tot ‘je goed voelen’, 

tot eigenlijk elementen die te maken hebben met genot. Het hoofdstuk geeft u dan een aantal 

van die voorbeelden om u daarvan te overtuigen. Het eerste voorbeeld is: er zijn mensen (niet 

allemaal) die houden van kunst. Dat kan zijn een bepaalde compositie, een beeldhouwwerk, iets 

dat geschilderd is, een gebouw van een of andere beroemde architect of de kathedraal in 

Antwerpen. Heel veel mensen hebben een esthetische ervaring wanneer ze naar deze 

kathedralen staan te kijken. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen persé kunst 

belangrijk vindt of betekenisvol vindt. Dit is een minimale claim. Dat betekent niet dat de 

persoon die fan is van de componist Bach ook fan is van een schilderij van Montreal. Het kan 

ook nog beperkt zijn tot een bepaalde vorm van kunst. Er zijn mensen die genieten van kunst. 

Nu is het evident dat de vorm van genot die je hebt bij het genieten van kunst niet het soort 

genot is dat je hebt wanneer je een marathon hebt gelopen. Niet het soort genot dat je hebt 

wanneer je 8 glazen wijn hebt gedronken. Niet het soort genot dat je zal hebben wanneer je 

voldaan bent van spijs en drank. Dat is iets anders. En toch zullen er mensen die zeggen dat het 

hen gelukkig maakt. Nu ik denk dat het zo is dat genieten van een schilderij, genieten van een 

compositie van Bach, ondersteld een vorm van inspanning. Er zijn weinig mensen die vanaf de 

eerste keer en zonder enige vorm van inspanning kunnen genieten van een mooi gedicht. Dat 

veronderstelt dat je daarover moet beginnen nadenken. Om te genieten van Bosch zijn 

schilderijen moet je het verhaal kennen van de Middeleeuwen en de waarde van bepaalde 

symbolen. Je moet het verhaal kennen. Dat is trouwens ook zo voor heel veel Middeleeuwse 

kunst. De wijze waarop het Lam Gods is uitgebeeld, ik weet niet of dat zoveel esthetische 

ervaring oproept, tenzij je weet waarvoor bepaalde figuren staan, dan vertelt het schilderij als 

het ware een verhaal. Dat kan aardig wat tijd vragen. Vroeger een tv-programma 100 

schilderijen in zicht. Er werd verteld over een schilderij, er werd ingezoomd op bepaalde 

aspecten. Nadien keek je niet meer hetzelfde naar dat schilderij. Dat betekent dat je natuurlijk 

een beetje moeite moet doen. Dat moeite doen is natuurlijk niet hetzelfde als wat je voelt na een 

maaltijd. Dat is een andere vorm van geluk. Een vorm van geluk die inspanning vraagt en die 

te maken heeft met betekenisgeving. Iets betekenen in de rest van u leven. Hetzelfde geld voor 



voorbeelden die hier worden weergegeven. Het voorbeeld: Waarom zou je seks willen hebben 

met iemand? Er worden 236 categorieën onderscheiden waarom u seks zou willen hebben met 

iemand. Dat kan zijn voor het fysieke plezier maar dat kan natuurlijk ook zijn om te bewijzen 

aan u ontrouwe partner dat je nog iets betekend. Dat is denk ik een voorbeeld vanuit de 

onverwachte hoek waarbij duidelijk is dat de menselijke seksualiteit in een betekeniscontext 

zit. Dat wil niet zeggen dat de mensen niet hetzelfde nastreven als otters maar daarenboven 

hebben deze dingen een andere betekenis. Daarvoor hebben wij ook allerlei sociale praktijken 

ontwikkeld rond trouw. De betekeniscontext is ongelofelijk belangrijk. Het genot is nog sterker 

afhankelijk van de betekeniscontext dan iets anders. Dus geluk betekend niet alleen u goed 

voelen. Het betekent iets een bepaalde betekeniscontext. Wat soms aardig wat inspanning 

vraagt. Een lange relatie vraagt een bepaalde inspanning, niet alleen om met elkaar door het 

leven te gaan maar ook om de bonus van het leven uit te werken waarbij trouw een rol kan 

spelen. Het is niet seks met iedereen, je kiest iemand waarmee je dit deelt.   

Het volgende voorbeeld gaat over een maaltijd. Dit dient niet alleen om u vol te proppen maar 

is een gelegenheid waarbij je met mensen en gesprek kan voeren, waarbij u ouders graag hebben 

dat je bij Kerstmis of bij Pasen samen rond de tafel zit. Een vorm van gemeenschap beleven en 

natuurlijk wordt er daar iets gegeten maar het gaat niet alleen om dat eten. Een ander voorbeeld 

is (pg 181) hoeveel inspanning het vraagt om bijvoorbeeld naar een symfonie of naar Bach te 

luisteren. Dat is iets waarbij je u niet de eerste keer goed voelt.   

Wat doet die filosofie hier nu? Deze doet niet zo veel maar ze doen wel belangrijke dingen. Om 

het woord van Wittgenstein nog een keer in het daglicht te zetten, filosofie is ‘assembling 

remind less for a particular purpose’. Het hele hoofdstuk gaat eigenlijk over vragen stellen en 

dit bij vanzelfsprekendheden. De wijze waarop geluk en u goed voelen wordt opgevat in de 

contexten. Is er niet nog iets meer? En wat volgt daar dan uit wanneer je het dus wel hebben 

over onderzoek in die context, voor die ijle gedachten dat kinderen vooral gelukkig moeten zijn. 

Het zal sowieso meer zijn dan een louter hedonisme (het nastreven van alleen maar genot). En 

in de tekst wordt natuurlijk niet het voorbeeld van Nietzsche gegeven maar daar komt het 

eigenlijk op neer. ‘Ik wil dat je lijdt door de teksten voor dit vak te moeten lezen’. Hierdoor ga 

je enkel de moeite doen om het te proberen te verstaan wat daar staat. Er zal nooit een einde 

aan komen. Klassieke teksten hebben die diepte en die laagte van de niveaus ook. Dus wat doet 

de filosofie? De filosofie herinnert u aan het feit dat er meervoudigheid is en diversiteit. Dat 

mensen zin kunnen geven aan bepaalde dingen die bijvoorbeeld helemaal niks met genot te 

maken hebben. Bijvoorbeeld, de krijgsgevangenen die weigert zijn vrienden te verraden. Of 

iemand die zonder de moderne kennis van melaatsheid naar een eiland trekt en daar de 

melaatsen gaat verzorgen. Dat leidt en heeft bij Damiaan niet geleidt tot genot want hij is zelf 

ziek geworden. Nochtans had dat betekenis in het leven. Betekenis in plaats van genot en dat 

geld natuurlijk ook voor kinderen. Kinderen moeten geconfronteerd worden met die 

verschillende elementen en die betekenis kunnen geven, ook als dat veel moeite vraagt want dat 

zijn nu eenmaal de dimensies waarover opvoeding en onderwijs moet gaan. Tenslotte wordt het 

voorbeeld gegeven van ambachtsmensen, deze trachten hun werk zo goed mogelijk te doen 

voor eer in zijn werk. Iets doen wat u bovennormale boven het normale uittilt en hierdoor 

betekenis aan u leven geeft, deze kan uiteraard van alles zijn. Er zijn veel soorten betekenissen 

die mensen kunnen nastreven in hun leven.   



De conclusie (pagina 186-187) is dat geluk een veel complexere en een veel bredere noties is 

dan alleen maar het hedonisme. Dan alleen maar de aanwezigheid van pijn en het genot van 

bepaalde dingen. Dus een vertaling van kinderen moeten gelukkig zijn in het secundair 

onderwijs is dat ze vooral geconfronteerd moeten worden met moeilijke materie waardoor ze 

moeten worstelen. Die moeilijke materie geeft u laagjes van betekenis waar je later aan kan 

terugdenken. Dit is echter niet het geval wanneer dit gesneden brood is.   

Chapter 12: philosophy and research  

Tenslotte vind je in het allerlaatste hoofdstuk de lijnen van het boek nog eens samengebracht. 

De lijnen van het boek zijn dus:  

1. Er is een methode die populair is in de pedagogische wetenschappen. Dat is in zekere zin 

het empirisch onderzoek. Dit heeft een kwalitatieve en een kwantitatieve variant. Maar dat 

is en blijft empirisch onderzoek.   

2. Er moet ook gevraagd worden naar de betekenis van concepten. Er moeten andere vragen 

gesteld worden, dat is het waar de filosofie u gevoelig voor maakt. In hoeverre dat filosofie 

dit doet, is het eerder iets zoals de kunst. Het is veel meer iets dat u uitdaagt dan dat het u 

antwoorden geeft. Om dat te kunnen doen is er geen methode die ertoe zal leiden dat je de 

zin van het leven zal vinden. Filosofie is geen antwoord op de vraag naar de zin van het 

leven. De zin van het leven wordt beantwoord in de religieuze en metafysische vragen. De 

filosofie is niet de discipline zoals bij Plato, die van bovenuit decreteert (zegt) wat het wijze 

leven is. De filosofie stelt vragen, ze duidt u op wat die antwoorden zijn maar ook wat dat 

de vooronderstellingen van deze antwoorden zijn. Dus geeft geen antwoord zoals de 

empirische wetenschap.   

Simulacra and value  

De kritiek gemaakt van het onderwijs en hierbij wordt deze te veel gezien als een markt. Men 

spreekt over studenten die als iets waar we in investeren maar men spreekt ook over studenten 

als consumenten. Je moet eens zien wat de universiteiten doen om reclame te maken voor hun 

universiteit, dat is verkeerd. Als je studeren alleen maar ziet als een product, zoals je een IJslolly 

kunt fabriceren aan de lopende band. Studenten studeren hier, ze zijn geen consumenten, ze zijn 

als ze zijn afgestudeerd geen afgewerkte producten die van de band komen en in de laatste 

instantie nog eens gecontroleerd hebben of ze geen fouten bezitten. Dat is een verkeerd idee. 

Op een bepaalde manier is dat natuurlijk waar maar alleen op een bepaalde manier. Wat is nu 

het probleem? Het probleem is dat heel dat discours van studeren als het ware gedomineerd 

wordt door een consumptiegeheel. Dat zit in allerlei dingen, dat zit in studietijd metingen, in 

studentenevaluaties, in evaluatie van wetenschappelijke output, dat zit in alles. De universiteit 

is geen bedrijf maar deze is wel meer en meer beginnen lijken op bepaalde aspecten van 

bedrijven. Dat heeft te maken met de flow of money. Tussen de competitie die er is tussen de 

universiteiten, er wordt een strijd gevoerd voor het aantal studenten. Ze worden gedreven door 

geld. De confrontatie met een gedachteninhoud dat de moeite waard is in een bepaald 

gedachtedomein dat is ook de universiteit. Maar de universiteit van ons is ook een periode in 

uw leven waarin er van alles veranderd. Tussen 18 en 22 veranderd er meer in het leven dan in 

de vier jaar ervoor en de vier jaar erna. Omdat je als het ware in het water wordt gegooid en je 



moet proberen zwemmen. Dus de universiteit is voor een stukje een bedrijf maar we moeten 

geen reclame maken omdat we een goede studentenopvang hebben, als we voor iets goed 

reclame willen maken is dat voor het gene dat we goed onderwijs hebben. Wat is goed 

onderwijs?  Goed onderwijs is de studenten helpen om de materie te verwerken. In eerste 

instantie is dat waardevolle dingen aanbieden. Als er geen dingen zijn die de moeite waard zijn 

dan kunnen we geen goed onderwijs hebben.   

Hetzelfde geldt voor vaardigheden. Vaardigheden worden nu bekeken als competentieprofielen. 

U moet inderdaad een aantal vaardigheden leren verwerven maar u moet vooral leren nadenken 

over de inhoud die de moeite waard is in u domein, dat is de kern. Dit kunnen we helaas niet in 

competentieprofielen gieten. Dat is daarvoor de algemeen, te abstract, te veelzijdig, te 

meerduidig.   

Wat hebben we nu getoond en u vindt een overzicht van wat is aangetoond bijvoorbeeld 

doormiddel van wijsgerig onderzoek met bepaalde specifieke vragen in een specifieke context  

pagina 198 vind u er zo een stuk of 6. Vragen die eerder van een wijsgerige, filosofische vraag 

zijn, die geen methode vragen, die metavragen zijn, kortom dingen om u bepaalde dingen 

duidelijk te maken. En in het allerlaatste punt verwijst men naar de openheid voor dialoog met 

de betrokken, om dit aan te gaan zodat de betekenis een plaats krijgt.   

Besluit  

Achter dit boek zit een opvatting omtrent opvoeding. In het gesprek over pedagogisch 

onderzoek heb je bepaalde opvattingen over opvoeding die in de paragraaf over robuustheid al 

aan bod is gekomen. Hier moet nog iets kleins over gezegd worden. Een goede metafoor voor 

opvoeden is: ‘Samen onderweg’. Waarbij je goed in gedachte moet houden dat jij als kind je 

opvoeders niet kan kiezen maar dat je als ouder je kinderen ook niet kan kiezen. Je zal het met 

elkaar moeten doen. De relatie tussen twee volwassenen, hoe pijnlijk ook, kan gebroken 

worden. Je kan een nieuwe relatie aangaan of geen relatie meer aangaan. Maar een relatie van 

een kind ten aanzien van een ouder is heel moeilijk op te breken en een relatie van een ouder 

ten aanzien van een kind is bijna onmogelijk op te breken. De onverbrekelijk band tussen ouders 

en kinderen. Wat mijn kinderen ook doen, als ze iemand vermoorden of niet, het is en blijven 

mijn kinderen. We bieden aan elkaar zowel vervelende dingen alsook mogelijkheden. Ouders 

zijn op hun 35 niet meer dezelfde ouders als dat ze op hun 23 waren, dit is mede dankzij hun 

kinderen. Omdat kinderen hen voor problemen hebben geplaatst en doen nadenken over 

bepaalde dingen. Natuurlijk nemen kinderen ook allerlei zaken over van hun ouders. Ouders 

die graag naar ballet gaan en naar klassieke muziek luisteren zullen hun kinderen daarin inleiden 

en diegene die graag naar de basket gaan zullen hun kinderen daarin inleiden. Het is een 

verkeerde vraag om de vraag te stellen: moet elke ouder dan hetzelfde doen dan elke andere 

ouder? Daar gaat het niet over, het gaat om de passie. Het gaat over doorgeven van wat men de 

moeite waard vind in het leven, heel belangrijk in de volwassenheid die de kinderen bereiken.   

Neem nu als perspectief u in de ander kunnen inleven. Dat is een heel belangrijk perspectief in 

u leven als volwassenen. Zien dat de zaken in een ander perspectief bekeken konden worden, 

je hier mee kunnen verzoeken en bereid zijn compromissen aan te gaan. Je eigen verwachtingen 

ook bijstellen. Het is niet omdat je geen rechter wordt dat je ongelukkig moet zijn. Pas dit nu 



maar toe in allerlei andere contexten. Je hoeft niet in alles de beste te zijn om gelukkig te kunnen 

zijn, om betekenis en zin aan de dimensies in u leven te geven. Niet alles is een race of een 

koers, dat is een verkeerd beeld. Deze flexibiliteit van het bijstellen van je verwachtingen moet 

je ook zeker doorgeven.    

Prof hoopt dat de vragen die hij ons heeft gesteld alleen maar vragen zijn geweest en geen 

antwoorden. Dus dat u niet de indruk hebt, ondanks dat ik dingen met een stelligheid beweer 

dat er maar 1 antwoord is op bepaalde problemen. De bedoeling is geweest dat er een 

verscheidenheid aan vragen kunnen gesteld worden, dat er een verscheidenheid is in de 

antwoorden die gegeven kunnen worden. Elk van deze antwoorden heeft verschillende 

vooronderstellingen in zich en dat is wat de wijsgerige reflectie en de wijsgerige pedagogie u 

biedt. Hoop dat de materie u zal uitdagen en op grond daarvan wat u initieel, intuïtief en on 

reflexief denkt uitgedaagd wordt om zelf tot een aantal complexe en genuanceerde inzichten en 

antwoorden te komen en deze vragen later te blijven stellen. Ook uzelf constant te blijven 

bevragen met wat je aan het doen bent. Dat je ook de afstand, tijd en geduld creëert. Dit zijn 

belangrijke pedagogische en wijsgerige concepten. De gejaagdheid en de competitie maakt veel 

kapot. Het maakt kapot dat kinderen van 2.5 zindelijk moeten zijn voor hun opvang en dat er in 

de kleuterschool er geen Pampers meer gewisseld mogen worden door de kleuterleidsters. Want 

er zijn ernstigere dingen die in het kleuteronderwijs zouden moeten gebeuren zoals bijvoorbeeld 

voorbereidend rekenen. Waarom moet dit allemaal, om de kinderen van straat te houden omdat 

de ouders moeten werken. Het is goed om als opvoeder afstand te houden en u af te vragen wat 

zijn we aan het doen. Het is goed als theoreticus om dat te blijven doen.   


