
 
 

College 2: Durkheim – Socialisatie 
 

1. Situering tekst  

 

1.1. Tekst 

× ‘De educatie, haar aard en haar rol’ 

× “L’ éducation, sa nature, son role” 

- Eerste hoofdstuk in “Education et Sociologie” (1922) 

0. Introduction (Fauconnet)    

1. L’ éducation, sa nature, son role 

2. ‘Nature et méthode de la pédagogie 

3. Pédagogie et sociologie 

4. L’evolution et le rôle de l’enseignement secondaire en France  

- Samengesteld door P. Fauconnet 

- Al verschenen in ‘Nouveau Dictionnaire de Pédagogie et d’instruction primaire’ (1911) 

onder de titel ‘Education’ 

- Inaugurale rede (Sorbonne 1902) gelijkaardige ideëen 

 

éducation et sociologie regroupe plusieurs cours adressés par E. Durkheim à des étudiants et à 

des pédagogues. Ces cours visent à fonder une science de l'éducation rigoureuse en tenant 

compte des méthodes scientifiques et des enseignements historiques. E. Durkheim s'attaque ici 

à une nouvelle discipline, certes non loin de la sociologie mais ayant toutefois des spécificités 

intéressantes. 

 

1.2. Auteur: Emile Durkheim (1858- 1917, Frankrijk) 

× Een van de grondleggers van de sociologie  

× Enkele werken  

- ‘De la divison du travail social’ 

- Les règles de la méthode sociologique’ 

- ‘Le suicide’ 

- ‘Les formes élementaires de la vie réligieuse’ 

- ‘La morale’ 

- …. 

- Ook aantal kortere teksten, lezingen over educatie die postuum werden samengebracht  

(door Fauconnet et al.) ; vb.  

§ Education et Sociologie (1922) 

§ L'Éducation morale (obv lessen 1902-1903 Durkheim in Parijs) 

 



 
 

1.3. Historische context  

 

Frankrijk Tweede Keizerrijk (1852- 1870) - Derde Republiek (1870-1940) 

× Na Franse Revolutie (1789) : ‘liberté, égalité, fraternité’ ipv absolute monarchie, aristocratie, kerk 

- Standenmaatschappij afgeschaft : absolutism, aristocratie macht van adel valt volk 

(liberté, égalité, fraternité) 

× Integrerende functie van religie neemt af, naar een seculiere moraal 

® Seculiere moraal; wetenschap, franse republiek, laictié  

® Men gaat opzoek naar een niet religieuze seculiere moraal 

× Overgang van agrarische naar geïndustrialiseerde samenleving 

- Specialisatie in taken 

- Urbanisatie (Mensen gaan zich concentreren in steden) 

- Fragmentatie (mensen zijn meer afhankelijk van elkaar, maar ook specialisatie in 

concurrentie) 

 

× instellingen en wetten die antwoord bieden op verzuchtingen Franse Revolutie 

- scheiding kerk en staat 

- wetgeving en onderwijs seculier  ° ‘Laicité’ - lekenstaat 

- godsdienst privé-aangelegenheid  

 

 

× In deze context vraagt Durkheim zich onder andere af:   

- Hoe moeten we onderwijs begrijpen?  

- Hoe moeten we religie begrijpen?  

- Hoe kunnen we solidariteit begrijpen en stimuleren?  

- Hoe moeten we maatschappij begrijpen en bestuderen?  

- Hoe moeten we maatschappij vormgeven? (beleidsfunctie)  

- … 

 

1.4. Centrale ideeën Durhheim 

 

Functioneel-sociologisch perspectief/functionalisme 

 ® https://www.youtube.com/watch?v=IZfGGF-YYzY 

 

Durkheim functionalisme  

× Hij gaat maatschappelijke fenomenen begrijpen in de functie die ze hebben in de samenleving 

× Educatie begrijpen in wat de functie van educatie heeft in de samenleving 

 

 

 



 
 

Sociaal feit:  

× = collectieve manier van handelen, denken die los van het individu bestaat en die het individu 

beïnvloedt en beperkt 

- Hij probeert niet te begrijpen waarom iemand trouwt maar wel het huwelijk begrijpen als 

een collectieve manier van handelen 

× sui generis = eigen aan een samenleving 

× Verwerping van methodologisch individualisme 

®	Revolutionair in die tijd 

 

Sociologie = wetenschappelijke studie van sociale feiten 

× biologie, psychologie onvoldoende om sociale feiten te bestuderen en te verklaren 

× eigen wetenschappelijke methode nodig : statistiek, ethnografie, studie van geschiedenis 

× Niet alleen om te begrijpen, maar ook om in te grijpen  (beleidsfunctie) 

 

Arbeidsdeling 

× overgang van agrarische (weinig differentiatie)  naar geïndustrialiseerde samenleving: 

toenemende specialisatie (veel differentiatie) 

 

Collectief bewustzijn 

× = Gemeenschappelijke opvattingen, ideeën die burgers van eenzelfde samenleving met elkaar 

delen. 

× Voorwaarde voor solidariteit en sociale cohesie   

× Overgang van mechanische (agrarisch, weinig differentiatie, druk tot conformisme) naar 

organische solidariteit (geïndustrialiseerd, sterke sociale differentiatie, onderlinge 

afhankelijkheid) 

× ! Niet automatisch meer solidariteit door grotere afhankelijkheid tussen burgers; nodig om 

gedeelde waarden en normen/ collectief bewustzijn te stimuleren 

× Nodig om expliciet die gedeelde sociale waarden en normen te introduceren 

2. Tekstbespreking 

 

Vier delen: 

1) Definities van opvoeding. Een kritische beschouwing 

    ® Situering van zijn specifieke invalshoek, afzetten tegenover andere invalshoeken 

2) Definitie van educatie 

    ® Durkheims definitie van educatie 

3) De consequentie van deze definitie: het sociale karakter van onderwijs en opvoeding 

    ® De essentieel sociale betekenis van educatie 

4) De rol van de staat met betrekking tot educatie 

    ® De noodzakelijke rol van de staat (beleidsfunctie) 



 
 

2.1. Definities van opvoeding, een kritische beschouwing 

 

2.1.1. Algemene definitie educatie 

Educatie in zeer brede zin:  

× Alle directe en indirecte natuurlijke en menselijke invloeden (van onszelf en van anderen) op de 

mens 

× vb. omgevingsfactoren, invloed van tijdsgenoten op mens, invloed van volwassenen op jongeren 

× Durkheim beperkt zich tot: invloed van volwassenen op jongeren 

 

2.1.2. Waaruit bestaat deze invloed nu eigenlijk? 2 soorten antwoorden:  

Gangbare definitie 1 (bv. Kant) 

× Doel van educatie:  

- in ieder individu iedere volmaaktheid en vaardigheid ontwikkelen waar het individu 

ontvankelijk voor is 

- in ieder individu harmonische ontwikkeling van alle menselijke vermogens proberen 

bereiken 

× Maar, kritische vraag Durkheim:  

- ideaalbeeld?  

- Is dit wel mogelijk/wenselijk?  

§ Is er, naast een gemeenschappelijke basis (nodig voor welzijn van individu en 

sociale samenhang), geen differentiatie nodig tussen mensen?  (cf. arbeidsdeling) 

 

Gangbare definitie 2 (bv. Mill): utilitaristisch 

× Doel van educatie:  

- ‘van het individu een voorwerp van geluk maken voor het individu zelf en voor zijn 

gelijken’ 

- Geluk, en dat is een individuele aangelegenheid 

× Maar, kritische vraag Durkheim: 

- Wat is geluk? Geluk is subjectief  

§ Spencer: geluk als bevrediging van noodzakelijke levensbehoeften 

- Maar is dat voldoende?  En varieert en evolueert ‘wat wij onder geluk verstaan’ niet?  

 

2.1.3. Reactie van Durkheim op 2 gangbare definities 

× Vaak: men gaat uit van algemene definitie, uniform 

- “Zij gaan uit allemaal uit van de veronderstelling dat er een ideale en volmaakte 

opvoeding bestaat die zonder onderscheid voor alle mensen geldt” 

× Maar: 

- Duidelijk dat educatie aan tijd en plaats gebonden is 

- Duidelijk dat educatie een praktijk is, die ingebed is in een maatschappij en niet zonder 

meer een intentioneel, logisch, en planmatig gegeven (sociaal feit) 



 
 

Het gaat om sociale feiten 

× Educatief systeem = gevolg van het leven in gemeenschap; we kunnen onze kinderen niet 

zomaar opvoeden zoals we zelfs zouden willen 

× Educatief systeem = gevolg van invloeden uit verleden 

× Educatief systeem= afhankelijk van godsdienst, industrie, … (andere sociale feiten) 

Hoe kunnen we dan educatie onderzoeken? 

× Kijken naar doel (functie) 

× Dit wil zeggen: nagaan aan welke behoeften educatie beantwoordt en in het verleden 

beantwoord heeft 

 

ð Educatie begrijpend vanuit de verwachtingen die de samenleving heeft ten opzichte van educatie 

 

2.2. Definitie van educatie (213-216)  

 

Uitgangspunt: educatie heeft te maken met 

× Jongere en oudere generatie 

× Een invloed van oudere generatie op jongere generatie 

Vaststelling: educatie is tweeledig 

× Uniform (gemeenschappelijke basis aan alle kinderen, algemene opvattingen, ideaalbeeld van 

mens (intellectueel, fysiek, zedelijk)) 

× Meervoudig (afhankelijk van groep, stand, klasse, … waartoe het kind behoort) (= differentiatie, 

impliceert ongelijkheid, maar niet in moreel opzicht) 

- Vb educatie die proletariers krijgen is anders dan plebejers 

 

Functie van educatie 

 

 

 

 

 

 

Definitie van educatie 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.3. De consequentie van deze definitie: het sociale karakter van onderwijs en opvoeding 

(216-217) 

 

× Educatie is niet beperkt tot het tevoorschijn halen van latente mogelijkheden die aanwezig zijn in 

het individu (vb. Kant) 

× Educatie= maatschappij die in de mens een nieuw wezen scheppen 

- Het maken van een mens tot een sociale nieuwe mens 

- Educatie maakt van mensen echt mensen en een onderscheid van dieren 

 

 

 
 

 

× Niet noodzakelijk een tirannie van de maatschappij over de mens 

× Want, de mens is slechts mens omdat hij in een maatschappij leeft 

 

 

 
× Educatie maakt van mensen echte menselijke wezens (verheft hen boven dieren en boven 

zichzelf) 

× Educatie leidt ook tot maatschappelijke vooruitgang (typisch menselijk ≠ dierenwereld) 

- doorgeven van opgebouwde kennis van generatie op generatie (≠ instinct) 

 

 

 



 
 

2.4. De rol van de staat met betrekking tot educatie (220-222) 

 

Wat zijn rechten en plichten van de staat op vlak van onderwijs en opvoeding?  

× Klassiek antwoord 

- Kind hoort toe aan ouders (eerste opvoedingsmilieu – eerste socialisatie) 

- Negatieve opvatting over rol van overheid 

- Bemoeienis staat beperken: staat als plaatsvervanger of hulp 

Staat moet enkel scholen ter beschikking stellen aan ouders 

De staat moet zich zo weinig mogelijk beïnvloeden 

Alleen onderwijs mogelijk maken wanneer ouders dat niet meer kunnen 

 

× Pleidooi Durkheim: positieve opvatting staat (staat moet actief vormgeven school)  

- Als we aannemen dat educatie tot doel heeft om kind aan te passen aan sociale milieu 

waarin het moet leven, dan is het onmogelijk dat de maatschappij zich hier niet voor 

interesseert 

- Staat moet er op toezien dat educatie een ‘sociale oriëntatie’ heeft 

- Gevolg: educatie niet enkel overlaten aan particulier initiatief 

- Want dit zou leiden tot fragmentatie, en een verdeelde natiestaat 

- Staat moet meer doen dan alleen scholen ter beschikking stellen 

- Dit wil niet zeggen dat staat een monopolie moet hebben over onderwijs!  

o Particulier initiatief kan wel zinvol zijn (vernieuwing gaat sneller) 

- Staat moet weten wat op scholen gebeurt, toezicht op scholen/leerkrachten 

- Dit is een delicate oefening 

o Verdeeldheid in Frankrijk 

o Niet aan staat om te bepalen wat gemeenschappelijkheid van opvattingen en 

gevoelens moet zijn (cf. collectief bewustzijn), dit moet vanzelf ontstaan 

o Staat moet wel ervoor zorgen dat bepaalde essentiële principes (respect voor 

rede, voor wetenschap, democratische moraal) ontwikkeld worden en in scholen 

uitgedragen worden 

 

3. Reflectie 

 

Zijn opvatting over de samenleving: 

× Collectief bewustzijn (een sociale moraal) 

× Belang van integratie (gevaar van differentiatie, anomie) 

× Kritische vragen: 

- Geen oog voor conflict? (ook al benadrukt Durkheim dat in ander werk) 

- Vooral focus op reproductie/voortbestaan van samenleving niet op vernieuwing? 

- Methodologisch nationalisme? 



 
 

Zijn opvatting over educatie (mens): 

× Methodische socialisatie 

× Kritische vragen: 

- (impliciet) conservatieve uitgangspunten? (ook al huldigt hij socialistische opvattingen) 

- Spanning tussen betekenis van educatie (bv. vorming) vs. functie van educatie (bv. 

socialisatie, kwalificatie)? 

- Spanning tussen individuele ontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling? 

 

Zijn opvatting over de relatie onderwijs-samenleving/cultuur: 

× Vanuit sociologische invalshoek (‘sociale feiten’) 

× Relatie in termen van ‘functie’ 

× Vragen: 

- Kan/mag educatie dysfunctioneel zijn? 

- Kan hij iets zeggen over ‘eigenheid’ van school? 

 

Actualiteit: 

× Belgische/Vlaamse context:  

- Zijn de netten/koepels (en ‘Katholiek’ onderwijs) nog ‘functioneel’? 

- Discussie over burgerschap(seducatie) (cf. Patrick Loobuyck) : wat mag/moet de overheid 

voorschrijven? 

× Spanningen:  

- tussen categoriaal en comprehensief onderwijs? 

- tussen algemene vorming en specialisatie?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Verwerkingsopdracht Durkheim: werkcollege 12 oktober 

 

Vragen 

1. Waarom kan volgens Durkheim ‘volmaaktheid’ of ‘harmonische ontwikkeling’ niet het 

uiteindelijke doel van educatie zijn? Waarom volstaat een ‘utilitaristische’ bepaling 

ook niet? Welke basisveronderstelling stelt Durkheim ter discussie, en waarom wil hij 

die precies ter discussie stellen?  

a. P209 onderaan  

Een harmonische ontwikkeling is niet volledig te verwezenlijken volgens Durkheim.  

Hij stelt zich allereerst de vraag of dit wel mogelijk en wenselijk is. Hij vindt dat, 

naast een gemeenschappelijke basis, ook differentiatie tussen mensen nodig is. 

Durkheim stelt: “Er is een regel die ons voorschrijft om ons op een bepaalde en 

beperkte taak toe te leggen. (…) We hebben verschillende functies te vervullen al 

naargelang onze mogelijkheden en we moeten in harmonie met en overeenkomstig 

de functie die bij ons hoort, leven.”   

Durkheim stelt zich ook de vraag of we die harmonische ontwikkeling wel bij 

iedereen kunnen realiseren.  

 

b. P210 midden  

De utilitaristische definitie stelt dat opvoeding en onderwijs als doel heeft om “van 

het individu een voorwerp van geluk te maken voor het individu zelf en voor zijn 

gelijken”. Maar geluk is een subjectief iets, dat iedereen op zijn manier ervaart. 

Hierdoor is het doel van educatie dus onbepaald  en daardoor educatie zelf ook. 

Ook geluk is onderhevig aan veranderingen in tijd en ruimte  

c. P211 

“Zij gaan allemaal uit van de veronderstelling dat er een ideale en volmaakte 

opvoeding bestaat die zonder onderscheid voor alle mensen geldt (…). Maar als 

men de geschiedenis bekijkt, komt men niets tegen dat dergelijke hypothese 

bevestigt. Opvoeding en onderwijs hebben eindeloos veel verschillende vormen en 

inhouden gekend afhankelijk van de factoren tijd en plaats.” 

Theoreticus gaat voorbij aan de vaststelling dat educatie afh van tijd en plaats 

veranderd. 

En “Als men begint zich af te vragen hoe de ideale opvoeding eruit moet zien, 

terwijl men de factoren tijd en plaats buiten beschouwing laat, dan geeft men 

indirect toe dat een educatief systeem op zich geen realiteit is.” Educatief systeem 

is ingebed in een realiteit.  

 

 



 
 

2. Wat betekent ‘educatie als methodische socialisatie’ voor Durkheim?  

a. P216 

Educatie gaat over socialiseren. Deze socialisatie is nodig aangezien de mens 

geboren wordt als een individueel, egocentrische en asociaal wezen. Educatie heeft 

als functie om een moreel en sociaal wezen te ontwikkelen.  

Waar wijst het methodische op? Het wordt doorgegeven van de oudere op de 

jongere generatie. Het wordt over generaties heen doorgegeven en telkens 

opnieuw wordt de jongere generatie ingeleid door de oudere generatie. 

Methodische gaat ook over het doelgerichte, systematische en georganiseerde 

socialiseren.  

3. Durkheim stelt dat er net zoveel soorten educatie zijn als er maatschappelijke milieus 

zijn. Wat bedoelt hij precies en waarom zegt hij dit? Is dit toepasbaar op /herkenbaar 

in Vlaamse context? Is dit een vaststelling (‘wat is’) of zegt Durkheim ook dat dit zo 

moet zijn (‘wat hoort’)?  

a. Hij zegt dat er zoveel soorten educatie zijn als er maatschappelijke milieus zijn  

omdat educatie afhankelijk moet zijn van de groep, stand of klasse waar het 

kind toe behoort. Voorbeeld “het educatief systeem van de patriciërs was 

anders dan dat van de plebejers; dat van de brahmanen was anders dan dat 

van de sjundra’s”  

b. “Ieder beroep roept een eigen klimaat op dat specifieke bekwaamheden en 

kennis vereist, waar bepaalde ideeën en gebruiken heersen en de dingen op 

een bepaalde wijze gezien worden; en omdat het kind voorbereid moet 

worden op de functie die het zal moeten vervullen, kunnen onderwijs en 

opvoeding vanaf een zekere leeftijd niet meer voor ieder kind dezelfde zijn.” 

c. Ja, dit is herkenbaar in Vlaamse context. Kinderen leren gedurende de lagere 

school en de eerste graad van het middelbaar ongeveer hetzelfde. Daarna 

worden ze opgedeeld in ASO,TSO, KSO en BSO waar men zich gaat meer 

gaat specialiseren.  Ook binnen ASO heb je verschillende richtingen.  

d. Dit is een vaststelling. Hij stelt: “om een educatief stelsel te vinden dat 

absoluut homogeen en gelijk is, zouden we terug moeten gaan naar de 

prehistorische samenleving waarin geen enkele differentiatie bestaat.” Maar 

het moet ook zo zijn volgens Durkheim (P213-214). Meervoudig: zelfs als 

zouden we het niet rechtvaardig vinden, het kan niet anders want we zitten 

met een toenemende arbeidsdeling. Hoewel het verwerpelijk zou kunnen zijn, 

kunnen we niet anders.  

 

 

 



 
 

4. Waarom stelt Durkheim dat de ‘maatschappij het individu naar haar behoeften vormt’ 

maar dat het individu baat heeft bij deze ‘onderwerping’?  

 

a. Begin op P215 2e alinea + 217 laatste alinea – 218 

b. P219-220  

Durkheim stelt: “In werkelijkheid echter is het zelfs gebaat bij deze onderwerping 

want het nieuwe wezen dat in ieder van ons gevormd wordt door die invloed van 

gemeenschap, door middel van opvoeding en onderwijs, vertegenwoordigt het 

beste; het wezenlijk menselijke in ons. De mens is immers slechts mens, omdat hij in 

een maatschappij leeft. ” 

Durkheim stelt dat de mens door educatie ontwikkelt van een individueel, asociaal 

en egocentrisch wezen tot een sociaal en moreel wezen. Pas wanneer men een 

sociaal en moreel wezen is, is men een echt menselijk wezen en onderscheidt men 

zich van de dieren. Het maakt de mens tot mens.  

 

5. Volgens Durkheim mag de rol van de staat tov educatie niet ‘negatief’ blijven en mag 

men educatie niet geheel aan het ‘particulier initiatief’ toevertrouwen? Is Durkheim 

voor of tegen staatsonderwijs? Hoe zou je dit vertalen naar de Vlaamse context en de 

relatie onderwijs-overheid in de Vlaamse context? 

a. P221 

De staat moet volgens Durkheim actief vormgeven aan de school. Durkheim stelt 

dat als educatie aanzien wordt als een manier om kinderen te socialiseren in de 

maatschappij (en in een bepaalde groep), dan moet die maatschappij daar ook 

verantwoordelijkheid in nemen. Hierbij is de taak van de staat om er op toe te zien 

dat educatie een sociale oriëntatie heeft. Volgens hem mag men educatie dus niet 

geheel toevertrouwen aan particulier initiatief aangezien dit zou leiden tot 

fragmentatie en een verdeelde natiestaat.  

De staat mag niet alles bepalen (vb mag het curriculum niet bepalen). Staat mag 

niet opleggen wat er in scholen gedacht mag worden. Hij wil niet dat de staat 

voorschrijft wat er op school geleerd en gedacht moet worden.  

Toch is Durkheim niet voor enkel staatsonderwijs. Hij wil een monopolie van de 

staat over het onderwijs zeker en vast vermijden en stelt dat particulier initiatief in 

bepaalde gevallen ook zinvol kan zijn. Daarnaast is het niet aan de staat om op te 

leggen wat er gedacht moet worden. Het is niet aan de staat om te bepalen wat de 

gemeenschappelijkheid van opvattingen en gevoelens moeten zijn. De staat kan er 

wel voor zorgen dat er bepaalde principes ontwikkeld worden en vervolgens in 

scholen uitgedragen worden. 

b. Ook in de Vlaamse context zie je dit terugkomen. Niet alle scholen in 

Vlaanderen worden georganiseerd door de overheid. Toch houdt de overheid 



 
 

toezicht op alle scholen door bijvoorbeeld eindtermen op te stellen en te 

controleren of scholen deze behalen bij de leerlingen.  

 

 

6. Geef 2 kenmerken van het huidige Vlaamse onderwijsbestel die we kunnen 

begrijpen/verklaren vanuit of vanuit Durkheim?  Licht je keuze toe. Probeer je niet te 

beperken tot die kenmerken die al in de video-opname gegeven worden.  

a. De opdeling in ASO, BSO, TSO en KSO. Deze opdeling is nodig aangezien 

kinderen voorbereid moeten worden op de functie die ze later zullen 

vervullen.  

b. Volwassenvorming wanneer je verhuist: Durkheim stelt dat educatie 

afhankelijk is van tijd en plaats. Als je wisselt van plaats moet je dus terug 

gevormd worden.  

c. Focus op STEM: is een behoefte van de maatschappij dus de maatschappij 

zegt ‘we gaan mensen daar in vormen want we hebben die nodig’.  

d. Na de aanslagen kwam er veel aandacht voor burgerschapseducatie. We 

willen burgers die de idee van burgerschap ondersteunen. Verwachting die 

de maatschappij formuleert naar het onderwijs toe.  

e. We hebben beroepsprofiel voor leerkrachten. Job van leerkracht kan niet 

uitgevoerd worden door iemand die niet aan het beroepsprofiel beantwoord.  

7. Formuleer 2 kritische bedenkingen of kanttekeningen bij  het perspectief van 

Durkheim op onderwijs. Licht je keuze toe. Probeer je niet te beperken tot die 

kenmerken die al in de video-opname gegeven worden.  

a. Een eerste kanttekening die je zou kunnen maken bij het perspectief van 

Durkheim op onderwijs is de volgende: hij legt sterk de nadruk op educatie als 

methodische socialisatie. Waarbij het dus gaat over socialisatie op algemene 

wijze (uniform aspect) en anderzijds ook over meervoudige socialisatie waarbij 

kinderen worden ingeleid in de specifieke noden van hun beroepsgroep. Maar 

denkt hij niet te conservatief? Is er wel voldoende aandacht voor de 

veranderingen tussen de beroepsgroepen? 

 

b. Een tweede kanttekening is de volgende: hij legt sterk de nadruk op sociale 

cohesie, integratie en het collectief bewustzijn, maar heeft hij wel voldoende 

aandacht voor spanningen en conflicten? 

 

c. Hij legt sterk de nadruk op de invloed van oudere generatie op de jongere 

generatie. Kan het niet omgekeerd? Bij hem is er geen focus op vernieuwing 

vanuit de jongere generatie.  

 



 
 

d. Kan differentiatie geen ongelijkheid creëren? Hij stelt weinig kritische vragen 

bij de bestaande machtsverhoudingen. Hij gaat niet in op de machtsrelaties 

tussen verschillende beroepsgroepen   

 

e. Contradicties in de tekst: de meerderheid heeft niet het recht op opvattingen 

op te leggen aan de minderheid. Maar meerderheid bepaalt wel wat de 

minderheid denkt. (P222)  

 

f. Is de mens enkel een sociaal wezen? Is er in de mens niet iets dat zich wil 

onttrekken aan de maatschappij?  

 

g. Hij vertrekt van het idee van voorbestemd zijn. Vandaag is er veel meer sociale 

mobiliteit net omwille van educatie  

  



 
 

College 3: Bourdieu – reproductie  
 

1. Situering tekst  

 

1.1. Tekst 

 

2 teksten 

- Hoofdtekst: Examen en uitsluiting zonder examen (pp. 120-134). 1970 

Bourdieu, P. & Passeron, J.-C. (1970). La Reproduction. Éléments pour une théorie du 

système d'enseignement. Les Editions de Minuit.    

 

Boek 1  Fondement d'une théorie de la violence symbolique 

Boek 2 Le maintien de l'ordre 

“La fonction enseignante a donc pour mission de maintenir et de promouvoir cet ordre 

dans les pensées, aussi nécessaire que l'ordre dans la rue et dans les provinces » 

  H1 Capital culturel et communication pédagogique  

  H2 Tradition littéraire et conversation sociale 

  H3 Elimination et sélection 

   L’examen dans la structure et l’histoire du système d’enseignement            

   Examen et éliminiation sans examen 

   Sélection technique et sélection sociale      

  H4 La dépendance par l'indépendance 

- Bijkomende tekst (enkel kernbegrippen): Bourdieu, P. (1989). Opstellen over smaak, habitus en 

veldbegrip. Van Gennep: Amsterdam. (pp. 120-141: Economisch kapitaal, cultureel kapitaal, sociaal 

kapitaal) 

 

1.2. Bourdieu 

 

Auteur: Pierre Bourdieu (1930-2002) 

× Frans socioloog 

- Cultuursocioloog/conflictsocioloog 

- Theorie x empirie 

- Reflexiviteit:  socioloog moet zich bewust zijn van eigen positie in onderzoek 

× Eerste deel van loopbaan: focus op wetenschap 

× Vanaf ’90: activisme, mengen in maatschappelijk debat 

 

 

 



 
 

× zeer veel geschreven 

- Algerije: vb.  ’Sociologie de l’Algérie’, … 

- Sociologie : vb.  ’Le sens pratique’, ‘Réponses: pour une anthropologie réflexive’  (met 

Wacquant), … 

- Cultuur: vb. ‘La distinction : critique sociale du jugement’, … 

- Onderwijs: vb. ‘La Reproduction. Éléments pour une théorie du système 

d'enseignement’, ‘L'école conservatrice. Les inégalités devant l'école et devant la 

culture’, … 

- Media: vb. ‘Sur la télévision’, …  

- Taal: vb. ‘Langage et pouvoir symbolique’, … 

- Sociale klasse: vb. ‘La misère du monde’,… 

- Gender: vb. ‘La domination masculine’, … 

- Sociologie van de politiek: vb. ‘L'opinion publique n'existe pas’…. 

- Sociologie de economie:vb. ‘Les structures sociales de l'économie’,… 

- Filosofie:vb. ‘Méditations pascaliennes’,  ‘L'ontologie politique de Martin Heidegger’, …  

- Activisme:vb ‘Contre-feux : propos pour servir à la résistance contre l'invasion néo-

libéral’, .. 

 

× Hoofdwerk: La distinction. Critique sociale du jugement, 1979 

- Smaak en sociale reproductie 

- Obv statistische analyse over cultuur in Frankrijk 

- Wat we lekker, mooi, … vinden ≈ sociale klasse 

- culturele en economische distinctie (en distantie) 

- Mensen van een lagere sociale klasse mogen niet naar een hogere klasse niet alleen door 

het financiële aspect maar ook door wat ze leuk vinden en hun smaak enzo 

 

× Van standen & klassen naar levensstijlen, cultuuruitdrukkingen & diploma’s 

× Geloof in de meritocratie (beloning/plaats obv  eigen verdienste, dwz als resultaat van 

inspanning en talent) 

- Meritocratie : Als je hard werkt op school dan kan je naar een hogere klasse gaan 

- Zo werkt het dus niet, meritocratie werkt niet 

× Sociale/economisch ongelijkheid, ondanks (groeiende) ‘welvaartsstaat’ en (massificatie) 

‘onderwijs’ 

- Onderwijs: begrepen als vehikel voor sociale mobiliteit 

- Maar vaststelling dat studenten uit middenklasse meer succesvol dan kinderen uit lagere 

sociale klassen 

- Bourdieu tracht te begrijpen hoe dat komt 

 

 



 
 

2. Sleuteltermen Bourdieu 

 

Veld (champ) 

× Veld= context waarin sociale interactie gebeurt (onderwijs, politiek, recht, economie...) 

- (onbewuste) strijd om schaarse middelen  

- (onbewuste) spelregels  (doxa) 

- Meeste velden zijn onderhevig aan klasse- en machtsverschillen 

× Individu is gepositioneerd in dit veld: zijn positie is bepaald door spelregels van het veld (doxa), 

eigen kapitaal en habitus 

 

Habitus  

× “Duurzame, onderbewuste schema’s van waarneming en waardering, die aan- zetten tot en 

richting geven aan het praktisch handelen” 

× Onbewuste manier van waarnemen en handelen 

× Vaak het resultaat van hoe men opgevoed is 

 

Kapitaaltypen  

× economisch: middelen, bezittingen, …waarmee mensen macht kunnen uitoefenen 

× sociaal:connecties 

× cultureel: opleiding, intelligentie, smaak, manier van spreken, kledij, weten hoe je je in een 

bepaalde situatie dient te gedragen, … 

 

EN symbolisch kapitaal ® gaat over status, prestige  

® vorm van waardering die status en macht mogelijk maakt en die verschillen ook gaat accentueren 

later ook toegevoegd: linguistisch kapitaal 

 

Sterke focus op ‘cultureel kapitaal’ 

“Het begrip 'cultureel kapitaal' diende zich in de loop van mijn onderzoek aan als theoretische hypothese die 

het mogelijk maakte om de ongelijke schoolprestaties van kinderen uit verschillende sociale klassen te 

verklaren, door het 'scholair succes', dat wil zeggen het specifieke profijt dat kinderen uit verschillende klassen 

en klassefracties op de onderwijsmarkt genieten, in verband te brengen met de verdeling van cultureel 

kapitaal over deze klassen en klassefracties. Dat uitgangspunt breekt zowel met de vooronderstellingen van de 

alledaagse zienswijze, die succes of wansucces op school als een kwestie van natuurlijke 'aanleg' beschouwt, 

als met die van theorieën over 'human capital'.” (p.123) 

 

Kapitaalvormen 

× Cultureel kapitaal in belichaamde vorm (gaat over de disposities die men heeft®smaak en taal) 

- Familie speelt hier een belangrijke rol, waar moeder bv veel tijd aan besteed bij kind 

× Cultureel kapitaal in geobjectiveerde vorm  

× Cultureel kapitaal in geïnstitutionaliseerde vorm  



 
 

Bourdieu over cultureel kapitaal in geïnstitutionaliseerde vorm: 

“Denk slechts aan het schoolonderzoek of het tentamen, dat in het continuüm van oneindig kleine 
verschillen tussen prestaties duurzame en hardhandige breuken aanbrengt, in alles-of-niets-stijl, zoals 
het verschil tussen de laatste die slaagt en de eerste die zakt. Het diploma institueert een wezenlijk 
verschil tussen de statutair erkende en beschermde competentie en het gewone culturele kapitaal dat 
voortdurend gehouden is zichzelf waar te maken. Hier wordt duidelijk zichtbaar hoe de performatieve 
magie van de macht tot institueren werkt, de macht om te doen zien of geloven of, in een woord, 
erkenning af te dwingen.” 
“Als produkt van de omzetting van economisch in cultureel kapitaal bepaalt het diploma de waarde 
van de houder van een bepaalde titel in -verhouding tot andere titelbezitters, en tegelijkertijd de 
monetaire waarde waartegen die titel geruild kan worden op de arbeidsmarkt - want scholaire 
investeringen hebben alleen zin als er een objectieve garantie bestaat dat hun omzetting tot op 
zekere hoogte omkeerbaar is. Vanwege het feit dat het materiële en symbolische profijt van een 
diploma ook afhangt van zijn schaarste, kan het gebeuren dat investeringen (in tijd en inspanning) 
minder rendabel blijken dan men aan het begin van de studie verwachtte (omdat de wisselkoers van 
scholair en economisch kapitaal zich inmiddels de facto heeft gewijzigd). (p.131) 

 

Verdeling van cultureel/economisch kapitaal 

× bi-focaal stratificatiemodel (ipv binair Marxistisch klassenmodel; arbeiders/bourgeoisie) 

- enerzijds: totale volume aan geaccumuleerd kapitaal (volume) 

- anderzijds: ratio tussen volumes aan cultureel en economisch kapitaal (samenstelling) 

- (+ temporele dimensie: evolutie doorheen de tijd) 

 

individueel, in principe, dynamisch… 

× Toe-eigenen van kapitaal (economisch of cultureel kapitaal verwerven) 

× Omzetten van kapitaal  

× Dynamisch bewegen erin door in een te investeren diploma te halen en zo meer cultureel 

kapitaal verwerven en zo weer meer economisch kapitaal 

 

… MAAR eigenlijk, au fond, sterke reproductie van sociale ongelijkheden (over generaties heen)  

× doorgeven van kapitaal (over generaties heen, bv erfenis maar ook gewoontes in cultureel 

kapitaal) 

× Onderwijs 

- op eerste zicht, afleveren cultureel kapitaal in geïnstitutionaliseerde vorm (diploma) voor 

iedereen (sociale gelijkheid)  

- maar de facto instituut, dat reproductie van sociale ongelijkheid aan het zicht  onttrekt 

- enkele uitzonderingen = legitimerende functie 

symbolisch geweld: symbolische legitimatie van ongelijke verdeling (sociodicee: rechtvaardiging van 

ongelijkheid) 

× vb. dominante cultuur: stiptheid, examen, … 

 

 



 
 

3. Tekstbespreking 
 

× Text: Examen en uitsluiting zonder examen (pp. 120-134). 

× Achtergrond: 

- kritische vragen bij:  gangbare onderzoek naar ongelijkheid in onderwijs 

(slaagpercentages en herkomst van leerlingen) 

- slaagpercentages/examen: is het examen enkel een (neutraal) selectiemechanisme?  

- vragen:  

§ wat gebeurt er voorafgaand aan het examen? 

§ bestendigt de focus op het examen niet de reproductiemechanismen?  

 

Onderwijs: reproductie van sociale ongelijkheid – cultureel kapitaal  

× Belang van ‘culturele’ elementen in reproductie van ongelijkheid 

- ‘menselijk kapitaal’–visies zien belang van cultureel kapitaal/gezin niet (en legitimeren in 

die zin reproductie) 

- onderwijs is afgestemd op het dominante kapitaal 

× Belang van cultureel kapitaal, impliceert belang van gezin 

- in gezin wordt cultureel kapitaal verworven (taal, gedragsnormen, ..)  

- hangt samen met belang van tijd (om te investeren)  en middelen  

- Niet los van economisch kapitaal 

× Belang van (culturele) disposities in onderwijs 

- afstand eigen cultureel kapitaal en dominante kapitaal op school 

§ bv als je een andere taal spreekt 

- eigen kapitaal ‘blijkt’ nauwelijks te renderen (op school) 

 

Onderwijs: spel van subjectieve verwachtingen (habitus) en objectieve waarschijnlijkheden (doxa veld) 

“het is een theoretische constructie die één van de krachtigste verklaringsbeginselen voor die 

ongelijkheden verschaft: de subjectieve verwachting die een subject ertoe brengt om zichzelf uit 

te sluiten hangt direct af van de voorwaarden die de aan zijn eigen categorie eigen objectieve 

kansen om te slagen bepalen, en wel zo, dat die verwachting gerekend moet worden tot de 

mechanismen die bijdragen tot de verwezenlijking van de objectieve waarschijnlijkheden” 

 

× Belang van zelf-selectie, geanticipeerde zelfuitsluiting of ‘zelf-diskwalificatie’ (echte selecties vaak 

overbodig) (=habitus) 

× De uitzonderingen (die tegen zogenaamde ‘subjectieve verwachtingen’ in gaan) hebben op hun 

buurt een legitimerende functie; ze herbevestigen het zelfverstaan van het (‘gelijke’) onderwijs 

 

- REPRODUCTIE= sociale ongelijkheid wordt omgezet in een onderwijs(interne)ongelijkheid (volgens 

de interne ‘neutrale’ logica van onderwijs) en die onderwijsongelijkheid leidt terug naar sociale 

ongelijkheid 



 
 

Belangrijke rol van het examen in deze:  

× examen is ‘objectief, neutraal moment’ waar men onderscheid maakt tussen personen met het 

nodige/verworven cultureel kapitaal en zonder nodige cultureel kapitaal (cf. diploma/kwalificatie) 

× examen wekt zo illusie dat onderwijs neutraal veld is waarin iedereen gelijk is (kennis, houding, 

vaardigheden worden objectief getest; zij die slagen hebben een ‘gave’) en waardoor sociale 

mobiliteit mogelijk wordt 

× examen houdt geen rekening met/verbergt feit dat  velen zich reeds uitsloten nog voor het 

examen aanving 

× ongelijkheidsreproducerend karakter van onderwijs wordt door het examen aan het zicht 

onttrokken 

 

Legitimering van ongelijk kapitaal (verhoudingen) en rol van onderwijs/examen 

× Onderwijs is een reproductie-instrument dat haar eigen functie kan verhullen 

× Onderwijskwalificatie  (behaald door examen) als beslissende rol in positietoewijzing in 

samenleving 

× Onderwijs verwijst naar ‘het natuurlijke’ (gave, talent, …)  en naar ‘het examen’, en in die 

verwijzing wordt het cultureel kapitaal/belang van gezin aan het zicht aantrokken  

× Door te verwijzen naar het ‘objectieve’ examen (en zelfs de sociale inkleuring van examen) is er 

geen oog voor hen die zich vooraf uitgesloten hebben (zonder examen) 

× Elke reproductie is tegelijkertijd een legitimering (op basis van het symbolische, ‘het hoort zo’, 

‘zo is het’) 

× Dit blijkt ook uit de relatieve ‘gelatenheid’ tov deze processen (ook bij de slachtoffers) 

- Zij denken dat ze gewoon niet geschikt zijn ervoor 

× Precies omdat het onderwijs een relatief autonoom (tov gezin/economie…) systeem is (en zich zo 

profileert en wil profileren), kan het die reproducerende functie hebben (en steeds effectiever 

spelen). 

 

4. Reflectie 
 

Zijn opvatting over de samenleving: 

× overstijgen  van het ‘objectieve’ en ‘subjectieve’,  van‘structuur’ en ‘actor’ obv begrippen zoals 

kapitaal, habitus, spelinzicht, symbolisch geweld 

× focus op culturele/economische verschillen/spanningen 

× vragen: 

- zijn er (nog) uitgesproken verschillen vandaag?,  of is er zoiets als een ‘culturele omnivoor 

en individualisering’ dominante populaire cultuur? 

- gaat het om een noodzakelijke verscheidenheid (Durkheim) of onwenselijke 

verscheidenheid/ongelijkheid (Bourdieu)? 

Zijn opvatting over educatie? (mens): 



 
 

× socialisering en ‘productie’ van cultureel kapitaal 

× vragen: 

× hanteert men een statische of dynamische visie op habitus/kapitaal? 

× wat is de rol van educatie/school zelf?  

 

× Is er (steeds) een dominante vorm van kapitaal op school? 

 

Zijn opvatting over de relatie onderwijs- samenleving/cultuur: 

× reproductie van sociale ongelijkheid door (‘neutrale’) schoolse ongelijkheid (obv examen) 

× rol van cultureel kapitaal en symbolisch geweld 

× vragen: 

- eerder socialisering-integratie-evenwicht (Durkheim) dan wel socialisering-reproductie-

conflict (Bourdieu)? 

- kunnen/mogen we sociale emancipatie/gelijkheid verwachten van onderwijs?  

 

Actualiteit: 

× Zijn er vandaag de dag (nog) sporen van sociaal/cultureel conflict op school, tussen gezin en 

school? 

× Zijn er (nog) sporen van (geanticipeerde) zelf-uitsluiting als gevolg van dominante vormen van 

kapitaal? 

 

  



 
 

Verwerkingsopdrachten Bourdieu 

 

1. Lees de twee teksten grondig. Duid de passages die je niet begrijpt aan en 
neem ze, ter bespreking mee naar het werkcollege.  
 

2. In zijn analyses overstijgt Bourdieu het klassieke onderscheid tussen structuren 
en actoren. Leg dit uit aan de hand van zijn analyse van het 
examen/onderwijs?   
 

Objectieve waarschijnlijkheden en subjectieve verwachtingen 

Sociologen die kijken naar structuren die het leven van individuen vormgeven 

Andere sociologen die kijken naar actoren (individuen) die zelf hun samenleving 

vormgeving 

Waar moeten we naar kijken wat de samenleving vormgeeft? 

Dat debat overstijgt Bourdieu door te kijken naar de praktijk die ontstaat in het 

onderwijs en die gelegitimeerd wordt door het examen 

Hij brengt structuur en actor samen in zijn analyse 

De waarschijnlijkheid dat iemand van een bepaalde sociale klasse slaagt op die 

opleiding (structuur) en anderzijds wat doet de actor, de verwachting dat hij of zij 

gaat slagen in een bepaalde opleiding 

Onderwijs als praktijk waar die structuur kenmerken en actoren samenkomen 

Individu verwacht dat die niet gaat slagen, en omdat heel veel dan beslissen dat ze 

dat niet gaan doen dan slagen er ook niet veel 

 

3. “Door het examen meer objectief, anoniem en betrouwbaar te maken (door 
bijvoorbeeld multiple choice examens in te voeren) kan men het ongelijkheid 
reproducerend karakter van het onderwijs teniet doen.”  Zou Bourdieu wel of 

niet akkoord gaan met deze stelling?  Motiveer je antwoord.  

P129 Het zou niet genoeg zijn om bv mondelinge examens af te lasten. Door het 

formeel te rationaliseren wordt de ongelijkheid nog meer gelegitimeerd want dan 

zeggen ze dat het helemaal neutraal is. Zo maken ze het examen nog meer een 

legitimerend instrument.  

Zelfs met multiple choice blijft de instroming en de uitsluiting blijft bestaan 

De subjectieve verwachtingen blijven hetzelfde enzo 

 

 



 
 

4. Wat is het onderscheid tussen onmiddellijke en uitgestelde zelfuitsluiting? En 

eigenlijk ook uitgestelde uitsluiting 

P120-121 

Onderscheid tussen 3 soorten uitsluiting 

Onmiddellijke zelfuitsluiting: Ik begin er zelfs niet aan 

Uitgestelde uitsluiting: Gaat over het examen, het examen sluit je uit. Je beschikt 

niet over de juiste culturele kapitaal dus je wordt eruit gegooid door het examen 

Uitgestelde zelfuitsluiting: De keuze om eventueel na het niet slagen (of het slagen) 

om te kiezen voor een lager aangeschreven richting (meer kans om uit te komen bij 

een tweederangs schoolloopbaan) keuze voor een lager diploma die je minder 

kansen zal geven later.  

5. Bourdieu verwijt sociologen dat ze zich onvoldoende bewust zijn van hun 
eigen positie in relatie tot hun onderzoek (reflexiviteit). Hoe komt dit in de 
tekst naar voren? 

P120-121 

Ze focussen enkel op uitsluiting op niveau van het examen. Als je het gezichtspunt 

zou nemen van een lage sociale klasse dan zou je kijken naar de gehele selectie en 

kijken naar de relatie naar hen die de cyclus voltooien en hen die nog niet eens aan 

de cyclus beginnen. Kritiek op sociologen die zeggen dat ze alleen kijken naar het 

examen. 

6. Uit een interview met O. Agirdag 

“ U zegt dat er ‘vormen van symbolisch geweld’ plaatsvinden op school. Dat 

klinkt heftig.” “Ik zeg niet dat leerkrachten met een stok op je hoofd slaan, 

wel met een betekenis. Neem nu de opvatting dat je een achterstand zal 

ontwikkelen als je thuis Turks praat. Terwijl we weten dat als een anderstalige 

leerling thuis meer zijn moedertaal spreekt, dat niet in diens nadeel hoeft te 

spelen op school, integendeel. De waarheid wordt dus geweld aangedaan. 

Zulk symbolisch geweld leidt tot een zekere zelfeliminatie. Leerlingen die 

gaan denken: ‘Met mijn achterstand kan ik niet studeren’ of ‘Mijn religie is 

niet neutraal’. Dat leidt er op het einde van de rit toe dat zij zichzelf niet als 

volwaardig zien. Dan zie je inderdaad dat gekleurde leerlingen voortdurend 

moeten leren leven met een aantal betekenissen over zichzelf, wat er 

uiteindelijk toe leidt dat ze zichzelf gaan elimineren.” 

Steunt Agirdag op het theoretisch kader van Bourdieu? Ja/Nee? Leg uit… 

 



 
 

Ja hier wordt ook gesproken over zelfuitsluiting. Net als Bourdieu zegt hij 

dat op basis van een cultureel kapitaal de school geen gelijkheid biedt. De 

persoon moet zich aanpassen aan de taal van de school. Afstand tussen 

cultureel kapitaal en dominerend kapitaal. Ook Bourdieu spreekt van 

symbolisch geweld (een ongelijke behandeling wordt gelegitimeerd). 

Onderwijs zegt dan dat het eigenlijk oke is om mensen met een andere 

moedertaal te discrimineren. Verschillende manier van omgaan met mensen 

uit andere klassen wordt gelegitimeerd door de school. 

 
7. Maak de oefening rond het bifocaal stratificatiemodel uit de 

video/powerpoint. (optioneel)  

 
  



 
 

College 4: Illich – institutionalisering 

1. Situering tekst 

 

1.1. Tekst 

× “Waarom wij de school moeten opheffen? & Fenomenologie van de school”. (13-55)  

× uit: “Ontscholing van de samenleving. Het einde van een illusie?” (“Deschooling Society”) 

× 1971 

 

1.2. Illich  

× Auteur: Ivan Illich (1926- 2002) 

× Filosoof, priester, criticus … 

× Geboren in Wenen 

× WOII gevlucht naar Italië 

× Salzburg: doctoraat / Rome: theologie en filosofie: → katholieke priester 

× ‘50:  priester in arme wijk New York 

× ’56- ‘60: vice rector Catholic University of Puerto Rico 

 

× 1961: Mexico, Cuernavaca:  CIDOC (Centro Intercultural de Documentation)  

- officieel: taalcursussen voor missionarissen en vrijwilligers 

- inofficieel:  

o onderzoeken wat bijdrage is van Vaticaan aan      

 ‘ontwikkeling van de ‘derde wereld’’ 

o vrije universiteit voor intellectuelen in Latijns-Amerika 

§ Conflict met Vaticaan 

§ stopt actief priesterschap 

- 1976: sluit CIDOC uit vrees voor institutionalisering 

× 1980: reizend academicus: universiteiten van Penn State (USA), Bremen, Hagen (Duitsland) 

× Plan om nieuw leercentrum op te richten in Bologna, maar gebeurt niet 

× Enorme talenkennis 

 

Verschillende boeken, o.a.  
× Deschooling Society (1971)  
× Celebration of Awareness: a call for institutional revolution (1971) 
× Tools for Conviviality (1973)  
× Energy and Equity (1974) 
× Medical Nemesis (1976) 
× The Right of Useful Unemployment and its professional enemies (1978)  
× Shadow Work (1981)  
× Gender (1982)  
× ABC: The Alphabetization of the Popular Mind (1988) 
× Was macht den Menschen krank? 18 kritische Analysen (1991)  



 
 

1.3. Historische context 

 

× Groei en bloei van moderne instituties, technologie en expertise (onderwijs, gezondheidszorg, 

transport, …) 

× Vooruitgangsgeloof (vooruitgang op basis van wetenschap en techniek) en geloof in planning 

van de samenleving 

× Kloof tussen Noord en Zuid, tussen rijk en arm 

× Bevrijdingstheologie en emancipatorische pedagogiek (Freire) 

 

2. Illich: algemeen 

 

× Kritiek op moderne, Westerse wereld, die gekenmerkt wordt door 

- Te Sterke institutionaliseringsprocessen 

- Macht van experten en expertise  te sterke institutionalisering 

- Commodificatie    leidt tot de-humanisering   

       (milieuvervuiling, onmacht,   

       sociale polarisatie (ipv   

          samen-leven))   

- Contraproductiviteit 

× Illich werkt deze kritiek eerst uit rond educatie (Deschooling society), maar later ook rond andere 

thema’s: energie, geneeskunde, arbeid, transport, .. 

 

 

2.1. Institutionaliseringsprocessen 

 

Westerse moderne samenleving creëert steeds meer instituties; alles (geneeskunde, transport, educatie, 

…) wordt geïnstitutionaliseerd 

× Het leven wordt gekoloniseerd door instituten 

× Menselijke creativiteit wordt gedood 

× Mensen worden afhankelijk van instituties en verliezen eigen probleemoplossend vermogen 

× Menselijke behoeften worden geïnstitutionaliseerd  

 

ð Bv menselijke nood om te leren wordt vertaald om naar school te gaan 

 

 

 

 

 



 
 

2.2. Experten en expertise 

 

Centrale actoren in deze processen van institutionalisering zijn professionals, experten, technocraten 

× Illusie van ‘alwetendheid’ (individu wordt afhankelijk van expert)   

- Bv bij geneeskunde, de patiënt is afhankelijk van de arts om te weten of hij ziek is  

× tendens om zichzelf af te sluiten (poortwachters en zelf-selectie) 

× creëren (nood aan) meer expertise en technologie 

× controleren wat legitieme kennis is en kennisproductie 

× Gaan niet in op de vraag wat de politieke oorzaken zijn van bepaald maatschappelijk probleem 

(vb. oorzaken van gezondheidsproblemen, bv kanker genezen maar niet maatsch oorzaak) 

 

2.3. Commodificatie 

 

Experten hebben neiging om een menselijke activiteit, waarde en behoefte (leren, herstellen, zich 

verplaatsen, …) te herleiden tot een product (scholing, geneeskundige behandeling, transport, …)  

®	 Algemene transformatie tot goederen (bijvoorbeeld: transport) 

 

Experten hebben monopolie op en bepalen de productie, distributie en waarde van dit product (vb. 

zelfgeleerd/autodidact is minder waard dan iemand met officiële scholing)  

 

Menselijke behoeften en activiteiten zoals leren, herstellen, zich verplaatsen … worden een koopwaar 

(commodity)  

- niet langer iets dat je doet, een aspect van het leven (‘doen, zijn’) , maar iets dat je verwerft, hebt, 

bezit, …. (‘hebben’ en ‘consumeren’) 

 

2.4. Contraproductiviteit 

 

× een aanvankelijk voordelig proces (bv. transport, auto’s) wordt uiteindelijk een nadelig proces 

× stelling: vanaf een bepaald moment maken de modern transportmiddelen mensen minder 

snel/beweeglijk…net zoals scholen mensen dom maken en ziekenhuizen mensen ziek maken 

× niet kritiek op een institutionalisering maar op een te hard doorgedrukte institutionalisering 

 

2.5. Illustraties transport 

 

“The model American puts in 1600 hours to get 7500 miles: less than five miles per hour. In countries deprived of a 
transportation industry, people manage to do the same, walking wherever they want to go, and they allocate only 3 
to 8 percent of their society's time budget to traffic instead of 28 percent. What distinguishes the traffic in rich 
countries from the traffic in poor countries is not more mileage per hour of lifetime for the majority, but more hours 
of compulsory consumption of high doses of energy, packaged and unequally distributed by the transportation 
industry.” 



 
 

• “Man, unaided by any tool, gets around quite efficiently. He carries one gram of his weight over 

a kilometer in ten minutes by expending 0.75 calories. Man on his feet is thermodynamically 

more efficient than any motorized vehicle and most animals. (…)  

• Man on a bicycle can go three or four times faster than the pedestrian, but uses five times less 

energy in the process. He carries one gram of his weight over a kilometer of flat road at an 

expense of only 0.15 calories. The bicycle is the perfect transducer to match man's metabolic 

energy to the impedance of locomotion. Equipped with this tool, man outstrips the efficiency of 

not only all machines but all other animals as well.(…) 

• The advantages of modern self-powered traffic are obvious, and ignored. That better traffic runs 

faster is asserted, but never proved. Before they ask people to pay for it, those who propose 

acceleration should try to display the evidence for their claim.”  

 

3. Tekstbespreking 

 

× Hoofdstuk: “Fenomenologie van de school” 

× + Toelichting bij Illich’s alternatief 

 

× School als: 

- “op een bepaalde leeftijd betrokken (a)  

- aan leerkrachten gebonden proces,(b) 

- waarbij de leerling gedurende de gehele tijd (b/c)  

- aan een verplicht leerprogramma moet deelnemen” (c) (47) 

 

3.1. (a) “Op een bepaald leeftijd betrokken… proces” : 

 

®school maakt onderscheid in leeftijd 

drie premissen: 

× kinderen horen op school thuis  

× kinderen leren op school 

× alleen op school kan men kinderen iets bijbrengen 

 

‘productie van jeugd door aan leeftijd gebonden leerinstituut’ 

× recente ontdekking van kind/jeugd 

- kind is nu niet gwn zoon, maar iemand dat iets nog moet leren 

× definiëren van kind/jeugd als leerling op basis van school (‘het is nog een kind’) 

- het kind wordt geproduceerd door school 

× definitie wordt opgelegd aan het kind 

 

 



 
 

3.2. (b) Leerkrachten en leerlingen 

× Leerkracht als expert 

- Leren wordt scholing/opleiding 

- Leerkracht produceert scholing, distribueert scholing en bepaalt maatschappelijke 

waarde van scholing (diploma) 

× ‘ ‘alleen op school leer je’, ‘leren is het resultaat van lesgeven’ 

- andere leerprocessen worden niet meer gezien als leren 

× ‘hoeveelheid/kwaliteit van schools leren en diploma bepaalt je toekomst’ 

× ‘zonder school geen toekomst’ 

× ‘problemen mbt werk/welzijn worden scholingsproblemen’ 

× ‘zonder leerkrachten/professionals geen optimaal leren’ 

× ‘zonder school geen leerkrachten, dus geen werkgelegenheid’ 

× School eigent zich alle middelen, tijd toe en belet andere instituten om ook pedagogische taken 

op zich te nemen (vb. arbeid, gezin, politiek, vrije tijd)  

× Maatschappelijk probleem wordt vertaald als probleem aan gebrek aan scholing 

- Bijvoorbeeld wanneer je geen job vindt dan moet je nog iets bijstuderen ofzo 

 

3.3. (c) de hele dag op school zitten 

× Volledig beslag op tijd en energie van betrokkenen 

× Leerkracht: autoriteit obv 3-ledige functie  

- oppasser/rechter: scheidsrechter, dresseren (REGLEMENTEREN) 

- moralist/prediker: goed/kwaad, plaatsvervanger van ouders (en in naam van de staat) 

(MORALISEREN) 

- therapeut/arts: zielenleven (NORMALISEREN) 

 

- Persoonlijke vrijheid van leerling wordt opgeheven 

- Versmelting van waardensystemen die in het werkelijke leven losstaan van elkaar  

§ vb. Spieken= zich buiten bestaande orde stellen, iets illegaal doen + immoreel 

zijn + zichzelf niet trouw zijn (3 problemen in verschillende waarden) 

§ Sacrale grond van de school 

 

De school als instituut  (via verborgen leerprogramma)  

× Bestendigt de ongelijkheid in de samenleving 

× onderwijssysteem deelt samenleving in in kasten (obv onderwijsniveau) en wijst maatschappelijke 

rollen toe  

- Versterkt ooroordeel, schuldgevoel, het recht om anderen als minderwaardig te 

behandelen 

× installeert  het geloof dat men instituten, experten en expertise, gecommodificeerde producten 

(geneeskundige behandeling, transport, scholing…) nodig heeft voor bepaalde aspecten van het 

leven  



 
 

× “zijn geest wordt ‘geschoold’ om bepaalde vorm van dienstbetoon in plaats van werkelijke 

waarden te accepteren” (14) 

× dit verborgen curriculum binnen onderwijs spreidt zich ook uit over andere instituties in 

samenleving 

× = Inwijding in op groei geöriënteerde consumptiemaatschappij 

®	Niet alleen het onderwijs, maar de hele samenleving dient te worden ontschoold 

 in deze zin gaat Illich’s kritiek verder dan school (deschooling society) 

 

3.4. Alternatief dat Illich voorstelt 

 

• Het is mogelijk om “van de technologie gebruik te maken teneinde instellingen te creëren die 

een persoonlijke, creatieve en zelfstandige inter-actie en het ontstaan van waarden dienen die in 

wezen niet door technocraten kunnen worden beheerst”  

• “een goed onderwijssysteem behoort drie doelstellingen te hebben: het behoort allen die willen 

leren te allen tijd toegang te verlenen tot de beschikbare mogelijkheden; het behoort allen die 

wat zij weten met anderen willen  delen in staat te stellen diegenen die het van hen willen leren 

te vinden; en tenslotte behoort het allen die het publiek een kwestie willen voorleggen de 

gelegenheid te geven hun probleem naar voren te brengen” 

 

kenmerken van dit alternatief 

× dienstbaar tov samenleving  

× spontaan gebruik  

- Niet door een plan, leerprogramma bepaald 

× vrijwillige deelname door iedereen  

- Niet verplicht 

- Niet gebonden aan leeftijd 

- Niet gebonden aan voorafgaande onderwijsniveau 

- Geen leerkrachten-experts, maar zij die bepaalde vaardigheden hebben en zij die 

intersse delen 

 

Concreet voorstel voor alternatief 

× een web/netwerk van onderwijsmogelijkheden (niet obv doelstellingen, programma): 4 concrete 

voorstellen 

- Informatiediensten voor onderwijsobjecten : toegang tot objecten die leren 

vergemakkelijken 

§ Soort van bib 

- Vaardigheidscentra: contact mogelijk maken tussen zij die vaardigheid hebben en zij die 

vaardigheid willen leren 

§ Hij hecht heeeel veel belang aan het samenleven 

- communicatie-netwerk: om partners met dezelfde interesse aan elkaar te koppelen  



 
 

- informatiediensten vakmensen in het algemeen (beroepsleerkrachten die de eerste drie 

componenten oprichten en ondersteunen, die leiding geven bij gebruik van die 

netwerken en ‘primus inter pares’ in moeilijke verkenningstochten 

× ! Belang van conviviality/ samen-leven  

4. Kritiek 

 

× Argumentatie op basis van anekdotes, intuïtie: weinig obv wetenschappelijk onderzoek en 

weinig ingebed in theorie 

× Overschatting van de rol van de school in relatie tot institutionalisering (in vergelijking met rol 

van gezin, arbeidsmarkt, huizenmarkt, televisie, …)  

o Werd later door Illich ook aangegeven in “After Deschooling, what?” (1976)  

§ “Schools are too easy targets” 

§ “For all its vices, school cannot be simply and rashly eliminated; in the present 

situation it performs certain important negative functions. The hidden curriculum, 

unconsciously accepted by the liberal pedagogue, frustrates his conscious liberal 

aims, because it is inherently inconsistent with them. But, on the other hand, it 

also prevents the take-over of education by the programmed instruction of 

behavioral technologists. While the hidden curriculum makes social role depend 

on the process of acquiring knowledge, thus legitimizing stratification, it also ties 

the learning process to fulltime attendance, thus illegitimizing the educational 

entrepreneur. If the school continues to lose its educational and political 

legitimacy. while knowledge is still conceived as a commodity, we will certainly 

face the emergence of a therapeutic Big Brother” 

§ “Unless the radical critics of school are not only ready to embrace the deschooling 

slogan but also prepared to reject the current view that learning and growing up 

can be adequately explained as a process of programming, and the current vision 

of social justice based on it-more obligatory consumption for everybody-we may 

face the charge of having provoked the last of the missed revolutions.” 

§ In die zin is Illich niet tegen school an sich, maar tegen institutionele logica onder 

school 

§ Waarschuwt voor risico van ontschoolde samenleving waarin kennis nog wel 

‘commodity’ is (e.g. lifelong learning)  

 

 

 

 

 



 
 

5. Reflectie 

 

Zijn opvatting over de samenleving: 

× moderne samenleving: samenleving van instituties, experten/technologie, 

producenten/consumenten 

× institutionalisering (van behoeften) leidt tot de-humanisering/onvrijheid 

× vragen: 

- is er een strikt onderscheid te maken tussen ‘echte’ behoeften en ‘geïnstitionaliseerde’ 

behoeften? 

- een romantische, reactionaire opvatting over (moderne) samenleving? 

 

Zijn opvatting over educatie? (mens) 

× scherp onderscheid tussen leren/educatie en school (verborgen leerprogramma) 

× uitgangspunt: menselijke vrijheid en praktische wijsheid (tegenover geïnstitutionaliseerde 

vormen van leren) 

× vragen: 

- een romantische, reactionaire visie op leren? 

- is dit een kritiek op school vanuit standpunt van premoderne samenleving? 

 

Zijn opvatting over de relatie onderwijs- samenleving/cultuur 

× verschoolsing van samenleving  

× herdefiniëren van allerhande problemen/behoeften in “behoefte aan scholing, aan expertise, …” 

× Bestendigt ongelijkheid, vooroordelen, … 

× vragen: 

- socialisering (Durkheim) vs. reproductie (Bourdieu) vs. institutionalisering (Illich)? 

- Moet men tegen de school zijn of tegen de institutionalisering van de school? 

 

Actualiteit?  

× (Waar) zien we die institutionele logica vandaag aan het werk? 

- Toenemende belang van scholing(sgraad) en diploma/kwalificatie? 

- Is de toename in ‘specifieke leerbehoeften’ een effect van een schoolse logica? Een 

effect van zorg-expertise/professionalisering? 

- Moeten we resoluut vasthouden aan de leerplicht en schoolse vormen van onderwijs voor 

iedereen? 

× ook aandacht voor macht van experten? 

- Maken we onszelf als pedagogen noodzakelijk? 

- Creëren we leerproblemen, leerbehoeften, …? 

- Op welke macht beroepen we ons als pedagogen? 

× Is focus op levenslang leren, portfolio, ..een alternatief?  

  



 
 

Verwerkingscollege Illich 

 

• Illich heeft het over de verschoolsing van de maatschappij en pleit voor een 

‘ontschooling’. Wat bedoelt hij hiermee?  

o Overal dient niet alleen het onderwijs, maar de maatschappij in haar geheel te 

worden ‘ontschoold’ ®  niet meer afhankelijk zijn van de instituties 

o Onafhankelijke prestaties beoefenen (p15) 

o Rijken en armen zijn in dezelfde mate aanwezig in de scholen en ziekenhuizen 

waardoor hun leven geleid wordt en hun wereldbeeld gevormd wordt. 

o Door de institutionalisering gaan de menselijke behoeften en waarden 

getransformeerd worden door goederen ® Illich pleit voor een ontschooling 

 

• Wat is de ‘modernisering van armoede’ of gemoderniseerde armoede? (p17 

bovenaan) 

o Iedere eenvoudige behoefte waarop men een institutioneel antwoord vindt, 

maakt het mogelijk een nieuwe klasse van armen en een nieuwe definitie van 

armoede te bedenken 

o De gemoderniseerd armoede koppelt het gebrek aan macht over de 

omstandigheden aan een verlies van persoonlijke invloed 

o Door een dergelijke sociale zorg worden zij echter alleen nog maar meer 

afhankelijk van verdere behandeling en worden zij steeds minder in staat 

gesteld hun leven gestalte te geven 

o De enige mogelijkheid om een institutie te scheppen is haar te financieren en 

ook het omgekeerde is juist 

o Gemoderniseerde armoede is niet alleen maar een menselijke activiteit, maar 

is van die aard dat ze in die school gaan denken als rijken en gaan handelen 

als armen 

 

• ‘De fanatieke belangstelling voor de school maakt een dubbele uitbuiting mogelijk’. 

Leg uit. (p21) 

o ‘geleerd als rijken te denken en als armen te leven’ 

o Bv. Er is verplicht onderwijs in Latijns-Amerika van 6-10 jaar, maar de kans om 

een lange opleiding te volgen na hun 10 jaar blijft beperkt tot de kleine 

minderheid (de rijken) 

o De meerderheid in die armere landen is de prooi van het onderwijs ® ze 

worden getraind in het gevoel om de mindere te zijn van de beste in de 

school  

§ Meer openbare middelen voor de opvoeding van de rijken worden ter 

beschikking gesteld 

§ Er heerst over de armen een maatschappelijke controle 



 
 

§ Waaruit bestaat die maatschappelijke controle? ® de experten en de 

armen gaan daarin berusten en gaan tegelijkertijd dat zeer legitiem 

vinden dat experten die macht en waarde hebben 

 

• “Overal ter wereld is de uitwerking van de school op de samenleving van dien aard 

dat er een vijandige houding ontstaat ten opzichte van alles wat met vorming te 

maken heeft: de school wordt gezien als een in onderwijs gespecialiseerd instituut” 

(p.22). Verbind deze uitspraak/analyse met onze huidige onderwijscontext.  

o In onze onderwijscontext spreekt men ook van ASO/TSO/BSO en wordt er 

ook automatisch een kloof gemaakt tussen de beteren en de slechteren 

o De groepen die minder kansen hebben gaan later ook minder verder 

studeren 

o De verschuiving op de nadruk van levenslang leren à kritiek op Illich 

o Idee van portfolio is een afwijking van het klassieke leren 

 

• Volgens Illich berust het onderwijssysteem op twee grote illusies. Welke zijn deze? 

o Eerste illusie: onderwijs moet bepaalde rollen losmaken van persoonlijke 

levensomstandigheden à moet voor iedereen gelijke kansen bieden 

o Tweede illusie: leren is het resultaat van onderricht/onderwijs à de meeste 

mensen verwerven het grootste gedeelte van hun kennis buiten de school  

 

• Bespreek het onderscheid tussen schoolplicht en leerplicht adhv de analyse van Illich. 

Wat zou Illich van dit onderscheid vinden en zou hij voor school- of leerplicht zijn? 

Bespreek dit onderscheid in ons onderwijs in Vlaanderen.  

o Verplicht onderwijs, dus schoolplicht, leidt sowieso tot polarisering in de 

samenleving à kastenstelsel (op grond van onderwijsniveau)  

o Schoolplicht: kinderen moeten naar school komen om te leren 

o Leerplicht: kinderen moeten verplicht leren, niet per sé op school 

o Illich is voorstander van leerplicht en geen schoolplicht  

o Ook binnen leerplichtsonderwijs (bij ons) is er een programma dat opgelegd 

wordt 

o Het is niet zo dat er geen experten mee gemoeid zijn bij leerplicht 

o Leerplicht wil niet zeggen dat het niet meer verbonden is aan leerkrachten en 

experten 

 

• Leerkrachten voelen zich steeds minder gewaardeerd. De perceptie dondert snel in 

elkaar (Nieuwsblad, 28 mei 2020). Bespreek de kwestie van de waardering van het 

lerarenberoep aan de hand van Illich.  

o Door de leerkracht wordt leren (wat een natuurlijk proces is) 

gecommodificeerd tot een product: scholing/opleiding 

o Vroeger werden leraren harder gewaardeerd dan nu 



 
 

o Kinderen leren ook buiten de school en voelen zich in de school teveel 

onderworpen aan de macht van de leerkracht 

 

• De titel van Illich’s boek is ‘de-schooling society’ en niet ‘deschooling school’. Wat 

bedoelt hij met ‘de-schooling society’. 

o Waarom is die school zo belangrijk voor hem? à verborgen leerprogramma  

o School is het eerste instituut waarin je leert dat experten 

 

• Lees https://www.hln.be/onderwijs/naast-diploma-binnenkort-ook-portfolio-met-

competenties-op-einde-van-schoolcarriere~a4011ded/. Wat zou Illich van zo’n 

portfolio vinden?  

o Illich zou geen voorstander zijn hiervan, want Illich is geen voorstander van 

een voorop gelegd leerprogramma 

o "Het diploma geeft weer of een leerling de eindtermen heeft bereikt, maar 

beschrijft niet alle vaardigheden die een leerling in zijn schoolloopbaan heeft 

opgebouwd, zoals samenwerken en presenteren 

o Portfolio blijft Illich zeer sterk bekritiseren omdat het nog steeds gaat om 

experten die iets toevoegen 

 

De school maakt geen onderscheid tussen leren en vormen (niet goed)  

 

 

  



 
 

College 5: Apple – culturele reproductie 

1. Situering tekst 

 

1.1. Tekst 

 

Michael Apple: onderwijs en curriculum 

Apple, M. (1979). Ideology and curriculum. London: Routledge & Kegan Paul.  (chapter 2 &3) 

Chapter 1 On analyzing hegemony  

Chapter 2 Ideology and cultural and economic reproduction  

Chapter 3 Economics and control in everyday school life  

Chapter 4 Curricular history and social control  

Chapter 5 The hidden curriculum and the nature of conflict  

Chapter 6 Systems management and the ideology of control   

Chapter 7 Commonsense categories and the politics of labeling   

Chapter 8 Beyond ideological reproduction 

 

1.2. Maatschappelijke context 

 

‘70s USA – Angelsaksische context 

× naar een neoconservatieve/neoliberale beleidscontext  

- er komt een nadruk liggen op de markt 

- onderwijs werd voordien geizen als iets dat door de staat geregeld werd, maar nu door de 

markt gereguleerd worden 

- ervoor was onderwijs een proces tss leerling en leerkracht dat context gebonden en  

waardegedreven is (nu is dat een product dat gemaakt wordt, een product waar je de 

kwaliteit van kan meten) 

- statuut van de leerkracht (de-professionalisering) 

× Onderwijs: technische rationaliteit (iets dat gemeten en gestandaardiseerd) kan worden en 

culturele neutraliteit 

° “new sociology of education”: reactie op ‘klassieke’ kwantitatieve benaderingen  

× Kritisch tov neoliberale 

× Sterke focus op macht in educatief beleid en praktijk 

× aandacht voor conflictbenaderingen (groepen die strijden om macht)  en symbolisch 

interactionisme (discussie met structureel functionalisme) 

 

 

 



 
 

1.3. Michael Apple (1942) 

 

× Curriculum-studies, emancipatorische/radicale pedagogiek (zie ook H. Giroux, P. Mclaren) 

× Focus op de relatie tussen: 

- Enerzijds macht en ongelijkheid (cultureel/economisch) ® vgl Bourdieu 

- Anderzijds onderwijs (als institutie, curriculum/kennis, leerkracht) 

× Benadering: 

- Conflictbenadering (structureel) (zie ook: Bourdieu, Willis) (en radicale benaderingen) 

- Dagelijkse praktijk (schoolleven, ervaring, praktijk, interacties…)  

 

× Werken over: educatie en macht, curriculum theorie en onderzoek, culturele politiek, 

democratische scholen  

× Kritische studie van onderwijspraktijk en onderwijsbeleid 

- Education and power.  
- Global crises, social justice, and education.  
- Democratic schools.  
- Cultural politics and education.  
- Teachers and Texts: A Political Economy of Class and Gender Relations in Education.  
- Ideology and Practice in Schooling 
- Culture and Economic Reproduction in Education  
- Education and Power. 
- Ideology and Curriculum. Schooling and the Rights of Children. 
- … 

× Sterk beïnvloed door (neo-)marxistische theoriëen 

Marx (overheersende klasse en onderdrukte klasse) 

Gramsci: culturele hegemonie 

heersende klassen: niet enkel staat/economie, maar ook cultuur 

bepaalde wenselijke sociale patronen (overtuigingen, waarden, praktijken) worden 

gepropageerd 

de dominante ideologie is eigenlijk de ideologie van de dominante cultuur 

Vals bewustzijn: arbeidersklasse ziet bestaande situatie als vanzelfsprekend en 

stelt dit niet in vraag (status quo die wordt niet in vraag gesteld, dus bestaande 

machtsverhouding zien als iets natuurlijks) 

× Focus: 

- kennis/curriculum (culturele aspecten) ® school leert kennis van die dominante cultuur 

- samenhang culturele en economische reproductie (culturele verdeling en economische 

verdeling) 

× Kritische, emancipatorische visie  (en bewustzijn politieke dimensie van handelen van de 

leerkracht)   

- Hij wilt aantonen dat het instituut en de leerkracht geen neutrale gegevens zijn, maar een 

politiek gegeven zijn (machtsverhouding tss overheersende en onderdrukte klassen) 



 
 

2. Tekstbespreking 

 

Ideology and curriculum 

Hoofdstuk 2: Ideology and cultural and economic reproduction 

Hoofdstuk 3: Economics and controle in everyday school life (met Nancy King) 

 

Oefening 1 

Denk terug aan het curriculum in het secundair onderwijs: 
Geef twee vakken/inhouden met een hoge status, en twee met een lage status? 
Probeer te verklaren (met verwijzing naar maatschappelijke invloeden) waarom die vakken een hoge of 
lage status hadden? 
 

2.1. Ideology and cultural and economic reproduction 

 

(Critical and economic reproduction, 26-29) 

Inzet tekst (p. 26) “Many economists and not a few sociologists and historians of education have a peculiar 
way of looking at schools. They envision the institution of schooling as something like a black box. One 
measures input before students enter schools and then measures output along the way or when `adults' enter 
the labor force. What actually goes on within the black box — what is taught, the concrete experience of 
children and teachers — is less important in this view than the more global and macro-economic 
considerations of rate of return on investment, or, more radically, the reproduction of the division of labor. 
While these are important considerations, perhaps especially that dealing, as I noted in Chapter 1, with the 
role of the school as a reproductive force in an unequal society, by the very nature of a vision of school as a 
black box, they cannot demonstrate how these effects are built within schools. Therefore, these individuals 
are less precise than they could be in explaining part of the role of cultural institutions in the reproduction 
they want to describe. Yet, as I shall argue here, such cultural explanations need to be got at; but it requires a 
different but often complementary orientation than the ones these and other scholars employ.”  
 

Noodzaak:  

- Niet enkel reproductie vaststellen 

- Maar proberen begrijpen hoe reproductie tot stand komt 

- Openen van de school als ‘black box’ 

× Openen van ‘black box’ impliceert: 

- Focus op concrete praktijk, ervaringen, betekenissen tussen leerkrachten en leerlingen 

- Niet enkel voorgeschreven curriculum, maar ook ‘curriculum in use’ (curriculum zoals het 

in de klas vorm krijgt) 

- Onderzoeken van de ideologische functie hiervan 

× Focus op sociale en culturele betekenissen (die leiden tot een bepaalde reproductie) 

× Belang van kennis/curriculum (en wat geldt als kennis) in reproductie in economische en culturele 

reproductie 

× Telkens samenhang tussen economische én culturele reproductie !! 

- Overheersende klassen invloed op economie en cultuur 



 
 

The achievement and socialization traditions, 29-31) 

Specifieke focus:                                                             

× Niet klassieke manieren van schoolse kennis onderzoeken  

Academic achievement model 

 focus op ‘academische resultaten’ 

 focus niet op kennis/curriculum (wat gegeven wordt= niet van belang, neutraal,…)  

 hier geen aandacht voor economische/ideologische context 

Socialisation approach 

  focus op ‘socialisatie in specifieke waarden en normen’  

 Wel aandacht voor kennis/curriculum (gedeelde waarden en normen) 

 hier geen aandacht voor macht/controle en strijd waarin maatschappelijke waarden  

ingebed zijn 

 

(Sociology and economics of school knowledge, 31-35) 

Specifieke focus 

× Wel ‘sociology and economics of school knowledge’ 

- sociologie van schoolkennis  

- Focus op “Dialectial relationship between access to power and the opportunity to 

legitimize certain dominant categories and the processes by which the availability of such 

categories to some groups enables them to assert power and control over others” 

§ Focus op ongelijke machtsverhoudingen in samenleving bestendigd door 

transmissie van cultuur 

§ Dialectische relatie tussen machtsverhoudingen en cultuur en transmissie van die 

cultuur (doorgeven cultuur) die opnieuw de machtsverhoudingen mogelijk maakt 

- School is instituut dat culturele en economische reproductie faciliteert 

- Vanuit perspectief van sociologie van schoolkennis onderzoeken hoe bepaalde kennis 

verbonden is met culturele en economische reproductie 

- verdiepen van observatie Bourdieu, door focus op kennis/curriculum 

 

(On the problem of high status knowledge, 35-40) 

× Observatie: hoge status kennis (high status knowledge) 

- Economische meerwaarde en van belang voor macro-economie (wiskunde, fysica…) 

- Meetbare kennis, vaste kennis, standaardiseerbare kennis 

× Bezit van hoge status kennis ≈ kapitalistische organisatie  

- Kapitalistische organisatie van economie 

§ Zeker aantal jobs is nodig opdat economie werkt 

• Maar ook een zekere mate van werkloosheid 

§ Maar bepaalde graad van werkloosheid is aanvaardbaar/relevant (productie/winst 

is van belang, distributie is secundair) 

§ Geen probleem dat geen maximale distributie van jobs 



 
 

× Gelijkaardige observatie voor kennis 

- Bepaalde kennis nodig opdat economie werkt (taal, fysica enzo nodig) 

- Noodzaak van maximalisatie van productie van ‘hoge status kennis’ 

- maar niet maximalisatie van de verdeling van die kennis 

§ het is niet mogelijk dat iedereen die hoge status kennis bezit 

 

× High status knowledge/kennis als een schaars goed (ook in onderwijs) 

- Onderscheid ‘bezitters’ en ‘niet-bezitters’ 

- School: maximalisatie van productie van dergelijke ‘technische kennis’, niet van verdeling 

- Daarom: noodzakelijke ‘achterblijvers’ 

§ Zij die niet over hoge status kennis bezitten zal ertoe leiden dat je in de 

arbeidsklasse zal vallen en vallen zij in een lagere sociale klasse 

× Culturele inhoud (hoge status kennis) is een filter voor economische stratificatie  

 

Dit legt uit: 

Verschillende status voor bepaalde disciplines 

 Bv ASO heeft hogere status dan BSO 

Verschil in investering in bepaalde gebieden  

 Bv PO niet veel voor investeren in school, maar wel voor STEM vakken 

Focus op disciplines en vakgebieden eerder dan integral, holistisch curriculum 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Mensen die in ASO terecht komen hebben meer 

kansen later 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× De culturele reproductie op school: hegemonisch 

- Niet resultaat van samenzweringstheorie, niet noodzakelijk te verklaren vanuit de macht 

van één groep/klassie/actor 

§ Niet over een geplande actie 

- Gezien als ‘logische noodzaak’, vanzelfsprekendheid, deel van sociale orde 

 

(Some concluding questions, 41-42) 

× School is dus niet enkele een passieve spiegel en black box, maar zowel oorzaak als effect: 

- Oorzaak: de school speelt een actieve rol in culturele en economische reproductie 

- Effect: de school wordt ingeroepen als legitimatie voor culturele en economische 

ongelijkheden 

§ We vinden het fair dat mensen die ASO studeren meer kansen krijgen 

- Nodig om black box uit te pakken 

× Black Box uitpakken door te kijken naar samenspel van curriculum-kennis en sociale relaties in de 

klas (hoofdstuk 3) 

- Kijken hoe betekenissen in de klas vorm krijgen 

 
 

Oefening 2 

Wat leer(de) je in het secundair onderwijs buiten het officiële curriculum/officiële doelen? (verborgen 

curriculum) 

Welke maatschappelijke functie heeft wat je op die manier leert?  



 
 

2.2. Economics and control in everyday life 

 

(43, schooling and cultural capital, 44-46) 

× Focus van dit hoofdstuk: Waardoor zien we zaken die in feite reproducerend werken als 

‘natuurlijk’? 

- Antwoord: De school heeft een impact op onze ervaringen, normatieve opvattingen en 

disposities 

- “the principles and rules that are taught [at school] will give meaning to students’ 

situations ….. And at the same time will also serve economic interests” 

 

“whose meanings are collected and distributed through the overt and hidden curricula in schools?” 

Apple: antwoord formuleren door 

1. Focus op historische analyse “hoe zijn bepaalde sociale betekenissen ‘schoolbetekenissen 

geworden?” 

2. Empirisch onderzoek in kleuterschool 

3. Zijn gedeeltelijke hervormingen voldoende om dit te veranderen?  

 

 

(Meaning and control in curricular history, 47-50) 

Historische invalshoek 

× Aanvankelijk: curriculum als een expliciet instrument in functie van sociale controle 

× ‘verborgen curriculum’ was aanvankelijk alles behalve verborgen (nl. ‘gehoorzame burgers’ 

produceren) 

- Expliciete doelstellingen van het onderwijs om waarden en normen door te geven 

× Nadien: focus op efficiëntie, economische functionaliteit, bureaucratische vereisten, en een 

uniforme, gestandaardiseerde school/leercontext 

× Pas dan kan de vraag naar ‘individuele noden’ en ‘persoonlijke ontwikkeling’ opduiken, en 

daarbij de ‘kritische vraag’ naar zoiets als een ‘verborgen curriculum’ 

× verborgen curriculum in functie van ‘verhogen kans op beloning in kapitalistische economie’, 

‘vrijheid’ (meritocratie), en toedekken structurele mechanismen (‘je hebt het zelf in de hand’) 

- De idee dat je het zelf in de hand hebt is heel belangrijk, het idee dat het onderwijs een 

neutraal gegeven is en iedereen die erin stapt en hard werkt de hoogste kans heeft om 

op de sociale ladder te klimmen en een bepaalde economische job kan uitvoeren 

® van het moment dat dit idee belangrijk wordt dan wordt dat curriculum verborgen en 

worden die sociale waarden en normen gaat op de achtergrond verdwijnen omdat 

onderwijs als iets neutraal gezien wordt dat losstaat van waarden en normen 

 

 

 

 



 
 

(Ideology and curriculum in use, 50-57) 

Empirische invalshoek 

× Specifieke sociale betekenissen (cultuur) krijgen gestalte op school 

× Dus niet enkel focus op de verdeling van cultureel kapitaal (cf. Bourdieu), maar ook op de 

verdeling van betekenissen/kennis 

× Focus: ‘curriculum in use’  

- Op school krijgen bepaalde betekenissen vorm  

× Onderhandelen van betekenissen (definitie van de situatie) in concrete interactie (symbolisch 

interactionisme) 

- Twéérichtingsverkeer 

- Leerkracht en leerling, waarbij leerling minder onderhandelingsruimte heeft dan 

leerkracht 

 

× Voorbeelden uit kleuteronderwijs, door curriculum-in-use leren kleuters 

- Sociale betekenis van objecten/materiaal (toegang, plaats, zaken om mee te werken en 

zaken om mee te spelen) 

- Bepaalde houdingen en vaardigheden worden beloond: doorzettingsvermogen, 

gehoorzaamheid, actief deelnemen, flexibiliteit delen, luisteren, dingen weg leggen, 

klasroutine volgen 

- Sociale betekenis van werk (in relatie tot spel) 

§ Werk is ‘leerkracht-gecentreerd’ en ‘verplicht’; werk heeft begin en einde; samen 

dezelfde activiteit; product-georiënteerd (↔ spel) 

§ Je hebt de ‘moetjes’ en ‘magjes’ 

- De school wordt brug tussen ‘thuis’ en ‘werksituatie’; initiatie in de sociale dimensie van 

de ‘wereld van het werk’; als een ‘natuurlijk’ fenomeen 

- Je wordt als kind al ingeleid in speciale sociale betekenissen (normaal en abnormaal 

gedrag) en deze ga je als van zelfsprekend gaan zien 

 

× Door curriculum-in-use, leert kind onderscheid tussen 

- belangrijke en minder belangrijke kennis 

- spelen/werken 

- normaal en abnormaal gedrag  



 
 

 

bepaald gedrag wordt gezien als 

normaal en het andere als 

abnormaal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Beyond a rthetorical humanism, 57-61) 

× Niet de oorzaak bij de (individuele) leerkracht leggen 

- Leerkrachten zelf deel van sociale en economische context 

- Individuen kunnen dit niet veranderen (dus verwacht dat niet van lkr) 

× Wel nodig: Humanistische/emancipatorische intentie behouden, maar een relationele/structurele 

blik ontwikkelen:  

- Bewustzijn van: de relatie tussen de verdeling van cultureel kapitaal/betekenissen/kennis 

en de verdeling van economisch kapitaal 

- bewustzijn van de politieke effecten van ons handelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Reflectie 

 

Zijn opvatting over de samenleving: 

× moderne samenleving: (ongelijke) verdeling van culturele en economische goederen (en een 

maximalisatie van de productie van goederen) 

× belang van ideologie en culturele hegemonie 

× vragen: 

- Hoe een verschil maken tussen hegemonie/ideologie (conflict) en integratie (consensus), 

tussen (kennis als) ideologie en (kennis als) common (sense)?  (cf. Apple vs Durkheim) 

- Is er steeds ongelijke verdeling inzake cultuur en andere middelen? Probeert men dat 

niet te vermijden?  

 

Zijn opvatting over educatie? (mens) 

× intrinsiek politieke/sociale dimensie van school (mbt curriculum/kennis en omgangsvormen/ 

ervaringen) 

× noodzaak: emancipatorische pedagogie(k) ondersteund door relationele blik 

× vragen: 

- Wat is de rol van leerkracht?, moet hij/zij politiek actief worden en zich verzetten? 

- Leidt dit tot politisering van onderwijs/school?, wordt de school een wapen/strijdtoneel? 

- Is de school net niet het milieu waar men sociale ongelijkheid tracht te vermijden? Moet 

onderwijs sociale gelijkheid helpen realiseren, …of ligt dat buiten de 

verantwoordelijkheid/mogelijkheid van het onderwijs?  

 

Opvatting relatie onderwijs- samenleving/cultuur 

× culturele reproductie als reproductie van economische ongelijkheid 

× belang van curriculum/betekenissen 

× black box openen: belang van (verborgen) curriculum en sociale relaties/interacties in school/klas 

× vragen: 

- socialisering (Durkheim), socialisering-reproductie-conflict (Bourdieu) vs. socialisering-

culturele reproductie (curriculum/interacties)-hegemony (Apple)? 

- onderwijs: is er steeds spanning tussen (cultureel) kapitaal accumulatie vs. verdeling? 

Compenseert onderwijs niet? 

- school als (strijd-)wapen vs. school als ruimte waar ‘strijd’ buiten wordt gehouden? 

§ Simons en Masschelein vinden dat die strijd buiten gehouden moet worden 

 

 

 

 

 

 



 
 

Verwerkingsopdracht Apple 

 

1. (p. 30-35) Apple schetst twee benaderingen voor het onderzoeken van schoolkennis. 

Welke? + wat is volgens hem problematisch aan deze twee benaderingen? Welk 

alternatief stelt Apple zelf voor? 

• Academic achievement model: de kennis in de scholen wordt als een neutraal 

gegeven gezien, het sociale doel is het maximaliseren van de academische 

productiviteit 

o Problematisch: het verwaarlozen van de eigenlijke inhoud van de kennis 

zelf, waardoor het mogelijke verband tussen economie en de toekomst 

van de kennis op school niet serieus wordt genomen 

• The socialization approach: onderzoeken van de sociale normen en waarden 

die geleerd worden in de school, school neemt een actieve rol in om te 

socialiseren 

o Problematisch: het negeert in hoge mate de politieke en economische 

context waarin dergelijke sociale waarden functioneren en waardoor 

bepaalde reeksen sociale waarden de dominante waarden worden 

 

 

• ALTERNATIEF: sociology and economics of school knowledge (zie uitleg ppt) 

o Beperkingen: relativisme à er is geen waarheid meer, er is geen 

legitieme kennis meer, alle kennis die doorgegeven wordt is een 

constructie van macht en dan schiet er alleen nog eigen ervaringen over  

 

2. Apple refereert naar de theorie van Bourdieu als basis voor zijn eigen theorie. Hoe 

bouwt hij verder op Bourdieu? (p. 33, 35) 

• Bourdieu richt zich op het vermogen van de student om om te gaan met wat 

men zou kunnen noemen de middenklasse cultuur. Hij stelt dat het culturele 

kapitaal dat in scholen is opgeslagen, fungeert als een effectief filtreerapparaat 

in de reproductie van een hiërarchische samenleving 

o Cultureel kapitaal is oneerlijk verspreid in de samenleving en dit is 

afhankelijk van de verdeling van macht en arbeid in die samenleving 

• Gelijkenis tussen Bourdieu ® die gaat ook in economisch en cultureel kapitaal 

en ingaat op de ongelijke verdeling van het kapitaal in de samenleving 

• Apple gaat dit verder uitdiepen op het vlak van het curriculum en de kennis die 

wordt doorgegeven 

• Apple bekritiseert Bourdieu niet! Hij gaat de theorie van Bourdieu verder 

uitdiepen 

 

 



 
 

3. Schools process both knowledge and people (p.33). Wat bedoelt Apple hiermee? 

‘Scholen verwerken zowel kennis als mensen’ 

 

• In essentie wordt de formele en informele kennis gebruikt als een complex filter 

om mensen te verwerken, vaak per klassen; en tegelijkertijd worden 

verschillende disposities en waarden aan verschillende schoolpopulaties 

aangeleerd, ook weer vaak per klas. In feite worden voor deze meer kritische 

traditie op school latent culturele en economische verschillen nagebootst, 

hoewel dit zeker niet de bedoeling is van de meeste mensen. 

 

• Bepaalde kennis wordt doorgegeven op school 

• Bepaalde machtsverhoudingen worden hierdoor ook doorgegeven op school 

 

Mensen 

• Kennis (zowel formeel als informeel) worden gebruikt als een filter om mensen 

te verwerken, vaak per klassen 

• Verschillende waarden en normen worden aan verschillende schoolpopulaties 

geleerd, ook vaak per klassen 

• Op school worden er dus culturele en economisch verschillen nagebootst 

terwijl dit helemaal niet de bedoeling is 

Kennis 

• Scholen versterken en geven legitimiteit aan bepaalde soorten culturele 

hulpbronnen die verband houden met ongelijke economische vormen 

• We willen nadenken over het soort kennis dat scholen als het belangrijkste 

beschouwen, dat ze willen maximaliseren 

 

4.  (p.38 -42 + p. 46) Apple maakt een onderscheid tussen ‘hoge status en lage status 

kennis’ en hij relateert dat aan de evaluatie van onderwijsprocessen. Leg uit.  Illustreer 

dit onderscheid met een voorbeeld uit het Vlaamse onderwijsveld (STEM) Als je kijkt 

naar jouw schoolloopbaan, beaam of verwerp je deze vaststelling (gedeeltelijk)?  

• Hoge status kennis biedt een economische meerwaarde en is vaak technisch 

van aard 

o Het is meetbaar en gestandaardiseerd 

o Vakken zoals wiskunde, fysica en informatica 

• De STEM richtingen worden heel hard aangeprijst 

• Voor ingenieurs richtingen is er veel meer bewondering dan voor 

pedagogische wetenschappen 

• Verschil tussen humane wetenschappen en wetenschappen wiskunde 

• Binnen Steineronderwijs wordt er projectmatig gewerkt, heeft een 

geïntergreerd curriculum 



 
 

 

5. (p. 36-37) Apple maakt een gelijkenis tussen werkloosheid en lage prestaties in het 

onderwijs. Leg uit. (gelijkenissen tussen het economisch systeem (bv. arbeidsmarkt, 

bedrijven) en culturele systemen (bv. scholen, universiteit) in onze samenleving?) 

• Wat eigenlijk nodig is, is niet de wijdverspreide verspreiding van deze hoge 

statuskennis onder de bevolking in het algemeen. Wat meer nodig is, is het 

maximaliseren van de productie ervan. Zolang de kennisvorm voortdurend en 

efficiënt wordt geproduceerd, is de school zelf, althans in dit belangrijke aspect 

van haar functie, efficiënt. Zo kunnen bepaalde lage prestatieniveaus van 

leerlingen uit minderheidsgroepen, kinderen van de armen enz. worden 

getolereerd 

• Een kapitalistische economie heeft een bepaald percentage werkloosheid 

nodig om de economie draaiende te houden 

o Stel je bent een bedrijf en je hebt arbeiders nodig bv. 100 ingenieurs 

nodig, stel dat er maar 90 ingenieurs zijn à dit wordt dan een kostbaar 

goed (lonen, andere arbeidscondities) 

o Voor een bedrijf is het interessantste om meer aanbod dan vraag te 

hebben, waardoor er een klein percentage werklozen zijn anders 

worden de omstandigheden voor werkgevers niet meer optimaal en 

gaan de werknemers eisen stellen 

o Hoe komt Apple op 4-6%? à onderzoek wijst uit dat een economie 

rendabel is als er een kleine groep werklozen is die men kan inschakelen 

in een bedrijfsleven, maar die groep van werklozen mag ook niet te 

groot zijn want dan is er onvoldoende consumptie 

o Hij trekt dit door naar het onderwijssysteem  

 

6. (p.42) “Education is both a cause and an effect, both a passive mirror and an active 

force”. Leg uit. 

• De relatie (tss het sociale en de school/curriculum) is geen éénrichtingsverkeer 

• Educatie ook dient om de economische en sociale vormen en ideologieën te 

legitimeren 

 

• Oorzaak: de school speelt een actieve rol in culturele en economische 

reproductie 

• Effect: de school wordt ingeroepen als legitimatie voor culturele en 

economische ongelijkheden 

• Passief: de school kan zich niet onttrekken van de samenleving à legitimering 

o Het kan niet anders 

 

 



 
 

7.  “the study of educational knowledge is a study in ideology”. Leg uit. (p.45-46) 

• Het is niet alleen een analytisch probleem, niet alleen een technisch of niet 

alleen een psychologisch probleem 

• het onderzoek naar wat als legitieme kennis wordt beschouwd door specifieke 

maatschappelijke groepen en klassen, in specifieke instellingen, op specifieke 

historische momenten 

 

• De ideologie van de dominante klasse die in het onderwijs/curriculum opnieuw 

doorgegeven worden  

• Educational knowledge staat voor een bepaalde ideologie, namelijk de 

waarden en normen van de heersende klasse. Als je dus de kennis die in het 

onderwijs gedoceerd wordt onderzoekt, onderzoek je eigenlijk de ideologie 

van de heersende klasse en als gevolg daarvan de ideologie van de 

maatschappij 

 

8. (p.47-48) Apple maakt een onderscheid tussen een zwakke vorm van sociale controle 

en een sterke vorm van sociale controle. Leg uit. Hoe verbindt Apple de notie van 

sociale controle met de school? 

• Vroeger had het curriculum als doel sociale controle à in het curriculum kwam 

voornamelijk naar voren om burgers op te voeden met waarden en normen die 

in de samenleving als belangrijk werden beschouwd 

• DUS VROEGER: school is een institutie van sociale controle à  reproductie van 

de bestaande verhoudingen tussen sociale klassen en de voorrechten 

verbonden aan deze bestaande sociale orde 

• MAAR NU: Onderwijs wordt beschouwd als een neutraal gegeven 

o Hierdoor komt er een verborgen curriculum 

o Het doorgeven van waarden en normen komt op de achtergrond 

o Door hard te leren op school kan je zelf uw toekomst bepalen 

 

• Sterke sociale controle: (zie tekst p 48) à curriculum dat bewust wordt ingezet 

opdat mensen bepaalde ideeën van een overheersende groep gaan 

overnemen 

o Ideeen van de heersende klassen opleggen aan de rest 

o Aanleren van Westerse kennis 

• Zwakke sociale controle: (zie tekst p 48): minder expliciet geplande activiteit  

o ‘Zij gingen er niet alleen van uit dat de georganiseerde samenleving 

zichzelf in stand moet houden door het behoud van enkele van haar 

gewaardeerde vormen van interactie en betekenis.’ 

 



 
 

9. Apple schetst de geschiedenis van het hidden curriculum (p.49). Hoe zou je, op basis 

van deze geschiedenis, ons huidig onderwijssysteem in Vlaanderen beschrijven? 

• Het doel is voornamelijk om kennis bij te brengen en daarbovenop leert men 

ook nog wat er in het verborgen curriculum staat 

• Het ASO, TSO en BSO hebben dan ook verschillende verborgen curriculums 

• Bewustzijn rond het verborgen curriculum à daarom ook GON-begeleiders en 

zorgcoordinators 

 

• Zijn er bepaalde zaken die bewust zijn voor pedagogen over het verborgen 

curriculum, maar niet bewust voor anderen? 

 

• Vroeger was onderwijs een instrument om te socialiseren à Durkheim sluit zich 

aan bij de socialisatie traditie 

o In de 19de eeuw: kinderen werden ingeleid in de cathechisme, geen 

verborgen curriculum, heel expliciete vorm van mensen inleiden in een 

denken van de dominante klasse 

o Onderwijs voor arbeiderskinderen: leren wat hygiëne is (sterke sociale 

controle) 

o Onderwijs is een manier om de waarden van de overheersende klassen 

op een intentionele manier over te brengen naar de andere mensen 

 

 

10. (p. 51-58) Apple heeft het over ideologie en culturele en economische reproductie. 

Verbind dit met de case studie die hij beschrijft over een kleuterschool en leg uit. 

• Thuis leren kinderen normen en waarden en op school ook en het is de 

bedoeling om daar een brug tussen te maken om te kunnen onderscheiden 

wat belangrijke en niet belangrijk is 

 

• Kleuters die het onderscheid tussen leren en spelen goed zullen verwerken 

zullen later ook beter kunnen presteren in de samenleving 

o Meer kans hebben om tot de overheersende klassen te behoren 

• Reflectievraag: hoe zag de kleuterschool van grootouders eruit en hoe zag mijn 

kleuterschool eruit? (altijd ivm met de economie) 

 

• De school wordt brug tussen ‘thuis’ en ‘werksituatie’; initiatie in de sociale 

dimensie van de ‘wereld van het werk’; als een ‘natuurlijk’ fenomeen 

• Door curriculum-in-use, leert kind onderscheid tussen 

o belangrijke en minder belangrijke kennis 

o spelen/werken 

o normaal en abnormaal gedrag  



 
 

 

• Wel nodig: Humanistische/emancipatorische intentie behouden, maar een 

relationele/structurele blik ontwikkelen:  

o Bewustzijn van: de relatie tussen de verdeling van cultureel 

kapitaal/betekenissen/kennis en de verdeling van economisch kapitaal 

o bewustzijn van de politieke effecten van ons handelen 

 

 

11. Wat leer(de) je in het secundair onderwijs buiten het officiële curriculum/officiële 

doelen? (Verborgen curriculum) Welke maatschappelijke functie heeft wat je op die 

manier leert?  

• Leren leren/studeren 

• Zelfstandig leren leerstof verwerken 

• ‘Mensen uit ASO hebben meer kansen dan kinderen uit TSO of BSO’ 

 

 

  



 
 

College 6: Molnar – Commercialisering 
 

1. Situering tekst 

 

× Molnar, A. (2007). The Commercial Transformation of Public Education. Journal of Education 

Policy, 21(5), 621-640. 

× Tijdschriftartikel 

 

1.1. Maatschappelijke context 

 

× Neoliberalisme, privatisering en New Public Management  

× Globalisering, edu-business, ‘world education market’ 

- Globalisering van de markt is doorgetrokken naar de school 

- Voor de school gelden precies eerder wetten van de markt dan wetten van de staat  

× Hernieuwde aandacht voor wat ‘publieke goederen’ (nog) zijn  

 

1.2. Alex Molnar  

 

× °1946 

× Hij heeft het vooral over Amerika 

- Wij in Vlaanderen hebben ook privatisering enzo maar we mogen dat niet gelijkstellen 

aan dat van Amerika 

× Professor aan National Education Policy Unit in University of Colorado, meer specificiek hoofd 

van Commercialism in Education Research Unit (CERU)  

 

× Verschillende werken over commercialisering en privatisering 

Giving kids the business: the commercialisation of America’s schools ( 1996) 

School Commercialism: From Democratic Ideal to Market Commodity (2005) 

Sold Out: How Marketing in School Threatens Children's Well-Being and Undermines their 

Education (2015) 

…. 

× https://www.youtube.com/watch?v=eY9QQ71eseQ 

 

× Onderwijs als publiek goed= focus op sociale rechtvaardigheid, herverdeling, gelijke 

onderwijskansen, voor iedereen toegankelijk 

 

 



 
 

2. Tekstbespreking 

 

Inleiding 

Historisch-traditioneel  

× School = primair sociaal mechanisme dat ervoor zorgt dat alle leden van de samenleving in staat 

zijn om een plaats te vinden in een complexe, democratische samenleving 

× School= plaats waar leren centraal staat en die gericht is op publiek belang 

 

Echter! Toenemende commercialisering 

× School wordt: plaats waar winst centraal staat en die gericht is op private belangen  

 

Commercialisering 

× Vaststelling: toename commerciële activiteiten in onderwijs 

× Dit is gevolg van:  

Algemene tendens van meer marketing naar kinderen, leerlingen als potentiele 

consumenten 

Kwetsbaarheid van scholen: hoge verwachtingen (ook technologisch), maar weinig 

middelen 

 

8 categorieën (CERU–monitor) - Commercialism in Education Research Unit) 

× Sponsoring door bedrijven van schoolprogramma’s en activiteiten 

- Bv scholen die gesponsord in bepaalde activiteit worden door Microsoft, coca cola 

scholen 

× Exclusieve overeenkomsten met verkopers die hen exclusieve rechten geven op het verkopen 

van producten of diensten 

× Commerciële producten/diensten als beloning voor goede prestaties 

× Advertentie-ruimte verkopen 

× Door bedrijven gesponsord educatief materiaal 

× Electronische marketing (via TV, radio, internet) 

× Privatisering (privaat beheer van publieke scholen, for-profit schools, …) (die winst willen 

genereren) 

× Fundraising activiteiten (pizza verkoop) 

STIJGING IN ALLE ACTIVITEITEN, vooral PRIVATISERING 

 

3 vormen van commercialisering : 

× Selling to schools (verkopen) 

× Selling at schools (adverteren) 

× Selling of schools (privatiseren) 

 

 



 
 

× Verkopen aan scholen  

× Verkopen op scholen 

× Verkopen van scholen (selling of schools – privatisering) 

- Basisniveau: 

§ Schoolcatering, poetsdienst, transport 

- Meer verregaand: 

§ Initiatieven die het schoolbestuur/beheer en onderwijsgebeuren zelf privatiseren 

§ Voorbeeld: ‘for educational management organisations’ (EMO) 

• Private bedrijven die publieke scholen beheren (‘contract schools’) 

• Private bedrijven die publieke charter schools beheren (als ‘charter holder’ 

of obv een contract met de ‘charter holder’) 

 

 

Voorbeeld: EdisonLearning inc. (Edison Schools inc.) 

× Twee markt-niches: 

- Contract management van publieke scholen 

- Management van publieke charter scholen 

§ (Nu ook virtual schools) 

dus 

- enerzijds bestaande school besteed haar management aan edison learning 

- anderzijds edison learning zet zelf een school op om die zelf volledig uit te baten 

× Basispremisse: 

- Kosten besparen door schaalgrootte en meer efficient management 

- Verhogen van prestaties en winst maken, en minder besteden per leerling (in vergelijking 

met publieke scholen) 

- Men gaat ervan uit dat deze scholen goedkoper zijn en dat de prestaties van de 

leerlingen beter is dan op een publieke school (of dat correct is in vraag te stellen) 

 

Marketing: consumentisme als ideologie 

× Commercialisering heeft drie functies: 

- Geeft bedrijven een locatie om producten/diensten te verkopen 

- Geeft bedrijven een forum om hun bedrijfsideeën te verspreiden  

- Is een manier/kanaal om een brede ideologische boodschap te promoten: consumptie 

als primaire bron van welzijn en geluk 

“Equating the good life with consumption is central to the ideology of marketing. Marketers teach that 

one should be perpetually dissatisfied and that dissatisfaction can best be alleviated by consuming 

something. In essence, marketing seeks to replace humane values with mercantile ones.” 

 

 

 



 
 

Commercialisering en educatie 

× Educatie (< Dewey): groei van ervaring, ver-rijken, verantwoordelijkheid, vorming van een 

intelligent oordeel, maatschappelijke betrokkenheid 

× Commercialisering als een vorm van ‘mis-education’, ‘mis-educative experience’ 

- Focus op impulsen (niet meer op vorming) 

- Onmiddellijke opbrengst, bevrediging (door consumptie een gevoel van bevrediging 

krijgen) 

- Geen ver-rijking, enkel ‘hier en nu’ 

“Where Dewey sought the integrative experiences in the service of the individual and the 

community, advertising destroys continuity, fragments experience and encourages us to act on 

irrational impulses for the purpose of manipulating our behavior.”  

 

× “Markt-waarden” staan haaks op “onderwijs-waarden” 

- consumptie gaat over behoeften bevredigen op irrationele manier en educatie gaat over 

verrijken en aandacht hebben voor individu en gemeenschap 

× Geen aandacht voor aspecten van sociale rechtvaardigheid en gelijkheid 

 

“The last century has seen increasingly powerful efforts to transform the ideal of 

state run schools as democratizing civic institutions into the ideal of schools as a 

consumerist marketplace. (…) Market values are concerned with buying and selling. They 

offer no guidance on matters of justice or fairness and cannot, therefore, represent the 

interests of all children. Turning children over to the market ensures that they will inevitably 

be treated as an expense to be reduced or a resource to be harvested. In the process some 

children and their families will necessarily be considered more valuable than others. For 

the market to produce winners, it requires that there be losers.” 

® van focus op democratie naar focus op consumptive 

® eerst belang van alle kinderen en nu leerlingen als pion in winst, kind is een grondstof  

3. Reflectie 

 

Zijn opvatting over de samenleving: 

× toenemend belang van commerciële relaties en vermarkting 

× spanning tussen logica van winst/groei/vrijheid en logica van (sociale) rechtvaardigheid en 

publieke dienstverlening 

× vragen: 

- Wat met Belgische situatie? Gelijkstelling van vrijheid (in onderwijs) met privatisering? 

Subsidiariteit is niet hetzelfde als privatisering?  

 

Zijn opvatting over educatie? (mens) 

× educatie door ervaring (Dewey), ten dienste van individu & gemeenschap 



 
 

× educatie als publiek goed 

× vragen: 

- ziet hij educatie/school als een soort van eiland?  

- Educatie: of privaat goed (markt) of publiek goed (staat)? Nog andere visie mogelijk? 

Educatie als ‘gemeen goed’ (common- middenveld)? 

Zijn opvatting over de relatie onderwijs- samenleving/cultuur 

× school als plaats, forum en kanaal voor commercialisering 

× jongeren als kwetsbare (doel-)groep voor bedrijven/marketing 

× vragen: 

- school/jongeren als slachtoffer? Voldoende oog voor school-intern verzet (cf. Willis) en 

kritische omgang met externe, commerciële invloeden?   

 

Actualiteit: 

× nieuwe vormen van commercialisering/privatisering 

× diverse vormen van commercialisering en privatisering leren ‘herkennen’ en ‘beoordelen’ 

× vraag: kritiek op commerciële logica, en/of belang van een kritische, commerciële geletterdheid? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

College 7: Willis -  verzet en tegencultuur 

1. Situering tekst 

 

2 teksten: 

× De klasse-betekenis van de tegencultuur op school (1976) 

- Vertaling van Willis, P. (1976). The class significance of school counter-culture. In M. 

Hammersley & P. Woods. (Eds.), The process of schooling. Routledge/Open University: 

London.  

 

× Footsoldiers of modernity (2003) 

tijdschrift-artikel waarin verschillende vroeger werken van Willis met elkaar verbonden 

worden 

Willis, P. (2003). Foot soldiers of modernity: The dialectics of cultural consumption and the 

21st-century school. Harvard Educational Review, 73 (3), 390-415.  

 

1.1. Maatschappelijke context 

 

× massificatie van onderwijs (verlenging leerplicht) en ‘arbeidersklasse’ (vooral de eerste tekst) 

× opkomst van (specifieke) jeugd/jongerenculturen 

× toenemende vermarkting en mediatisering van cultuur/samenleving 

× sociologie van ‘dagelijkse leven’ en etnografische studies 

- in kaart brengen hoe het dagelijkse leven van die jongeren eruit ziet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.2. Paul Willis (° 1945) 

 

× Lid van Center for Contemporary Cultural Studies (University of Birmingham, UK) 

× Professor Princeton University 

× Belangrijke werken: 

- Learning to Labour: How working class kids get working class jobs (1977) 

- Profane Culture (1978) (on ‘hippies’ and ‘motor bike boys’) 

- Common Culture: Symbolic Work at Play in the Everyday Cultures of the Young (1990) 

- Learning to Labour in New Times ( 2004)  

- The Ethnographic Imagination, (2000) 

- Nuevas Perspectivas Criticas en Educacion. (1994) 

- Moving Culture (1990) 

- The Youth Review (1988) 

× “Learning to Labour” 

- < school-tegencultuur 

- ‘why working class kids get working class jobs’ 

- anti-schoolcultuur owv botsing arbeiderscultuur en cultuur van de middenklasse 

- overeenkomst arbeiderscultuur en anti-schoolcultuur (eigenbelang, afleiding, 

vaardigheden, mannelijke chauvinisme, ruwheid) 

- rol die jongeren zelf spelen in de ‘reproductie’ (van ongelijkheid) 

§ doordat ze een verzet hebben gaan ze slecht presteren en zo een job hebben in 

een fabriek en zich dus in die arbeidsklasse plaatsen 

- jongeren gaan zich verzetten tegen de school 

- jongeren gaan zich meer identificeren in die arbeiderscultuur en ook met de jeugd die 

daartoe behoren dan in de school 

× Recent(er) onderzoek van Willis: 

- omgang met cultuur(goederen) (warenvormen), zin/betekenisgeving, gemeenschap, 

reproductie 

- school-tegencultuur vandaag? (met verdwijnen van ‘arbeidsklasse jobs’) 

 

1.3. Benadering 

 

~(Interview met Paul Willis in Journal of Media Studies, 2003, 

http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/VOLUME05/Paul_Willis.shtml) 

× Sociologie van het dagelijks leven 

× Etnografische vorm van poststructuralisme: manieren om aan structuren te ontsnappen 

- Hoe verzetten mensen zich? 

× Symbolisch interactionisme 

× Marxisme – conflictbenadering 

 



 
 

•“Mijn probleem is, dat ik de analyses vanuit de hoek van de marxisten en de kritische theorie op het 

punt van de media vaak uiterst zinnig vind. Zinvoller dan wat de dagelijkse gebruikers van die media er 

zelf over te vertellen hebben in de beschrijvingen van het etnografisch onderzoek. Daar staat tegenover 

dat zij stelselmatig de vraag vermijden naar de specifieke wijze waarop de boodschappen die de media 

uitstralen hun ideologisch effect sorteren. Meestal lopen dergelijke analyses langs de voor de hand 

liggende weg: van het onbetwistbare gegeven dat de media in handen zijn van een klein aantal grote 

concerns, via de productie van culturele artefacten onder kapitalistische verhoudingen en al of niet in 

elektronische vorm, tot boodschappen die een herkenbaar ideologische kleur hebben. Mijn 

humanistische benadering voegt aan dat gesloten circuit, denk ik, een meer complex element toe. Een 

belangrijk element, omdat het deze kring openbreekt op het punt waarop de boodschappen van de 

media praktisch in gebruik worden genomen. En, dat gebeurt principieel op allerlei onverwachte 

manieren.” 

 

•“Ik moet er dan ook aan toevoegen, dat mijn manier van presenteren een doelbewuste constructie 

vormde. Ik was meer dan bereid om een literaire techniek toe te passen om een specifieke interpretatie 

van mijn analyse te bevorderen. In dat opzicht beschouw ik de sociale wetenschappen ook echt als 

sociale wetenschappen, dat wil zeggen met een sterk humanistische inslag. De lezers worden ook niet 

geacht om een metafoor in zijn volle omvang door te trekken als de basis van een complete theorie. Ik 

mobiliseerde dat soort metaforen juist om te benadrukken dat er een zekere mate van creativiteit, 

activiteit en rationaliteit aanwezig is binnen subculturen die tot dan toe vooral werden gezien als 

pathologisch en deviant.” 

 

2. Tekstbespreking 

 

× Teksten: 

- De klasse-betekenis van de tegencultuur op school (1976) 

- Footsoldiers of modernity (2003; integratie van eerder onderzoek) 

× Geïntegreerde bespreking van beide teksten 

× Onderdelen: 

× A) Invalshoek 

× B) Eerst golf van modernisering (tov verplichte school) 

× C) Tweede golf van modernisering (tov werkloosheid, overheid) 

× D) Derde golf van modernisering (uitdrukking doorheen/obv consumptie) 

× E) Rol van school en uitdaging voor pedagogen (besluiten) 

  

 

 

 



 
 

2.1. Invalshoek 

 

× Golven van economische/technische modernisering  (“from above”) 

- Beleid neemt beslissingen om vooruitgang mogelijk te maken 

× Elke golf impliceert spanningen en contradicties (culturele modernisering “from below”) 

× School als instrument voor modernisering, maar ook als plaats waar spanningen/conflicten 

betekenis krijgen/zichtbaar worden 

 

- “youth are always among the first to experience the problems and possibilities of the 

successive waves of technical and economic modernization that sweep through capitalist 

societies” 

- “These responses are actually embedded in the flows of cultural modernization, but to 

adult eyes they may seem to be mysterious, troubling, and even antisocial” 

- “School as principal sites for the dialectical playing” 

 
Tekstbespreking 

× Focus:  

o Cultuuruitdrukkingen op school (verzet van een groep mensen) 

o Samenhang: technologische/economische, sociale factoren (klasse, geslacht, ras) en 

cultuur 

o Samenhang verzet op school – cultuur- arbeid 

 

× Van belang: verzet/reactie is geen individuele (bv. pathologische) aangelegenheid, maar 

articuleert sociale, culturele en economische ontwikkelingen (en contradicties)  

 

Drie golven van culturele modernisering 

1) reactie op universeel onderwijs 

2) reactie op de post-industriële samenleving 

3) reactie op de elektronische cultuur 

 

 



 
 

2.2. Eerste golf van modernisering 

 

WWII tot jaren 70 

Industriële samenleving 

Universeel onderwijs: onderwijs verplicht tot 16 voor iedereen 

® meritocratie, als iedereen naar school moet gaan zullen ze harder hun best doen en zullen ze dus zo 

hoger op de sociale ladder kunnen klimmen 

“Verzet” (school resistance) 

geen school maar werken 

 Socialiseren zich niet in schoolcultuur, maar in arbeidersklasse  

 

Verzet tegen school ≈arbeiderscultuur 

× gemeenschappelijke drijfveren: afrekenen met geblokkeerde mogelijkheden, 

vervreemding, gebrek aan macht, verveling 

× ruwe omgangsvormen, mannelijkheid, fysieke humor/practical jokes,  

Zelfveroordeling: vrijwillig ervoor kiezen om in fabriek te gaan werken en in hun eigen klasse blijven 

× Doordat die jongeren zich niet in scholen inschrijven  

 

 “Dit proces (zelfveroordeling) brengt de reproduktie van de maatschappelijke ongelijkheid veel 

systematischer tot stand dan welk gericht overheidsbeleid dan ook ooit zou kunnen. Natuurlijk zegt het 

overheidsbeleid dat het het tegenovergestelde doet. In dat geval realiseren de ‘autonome’ processen 

van de arbeidersklasse ‘vrijwillig’ de reproduktie van hun eigen bestaansvoorwaarden ondanks het 

overheidsbeleid.” 

® overheid wil meritocratie mogelijk maken maar door die verzet cultuur kiezen ze ervoor om in hun 

eigen klasse te blijven 

 

2.3. Tweede golf van modernisering 

 

× Begin jaren ’80: verdwijnen ‘klassieke’ arbeidsplaatsen/handenarbeid, opkomst dienstensector 

× Jobs die er zijn voor mensen uit lagere klasse veranderen significant 

- Als je naar school gaat of niet, je kan altijd werken in een fabriek zoals papa ofzo maar nu 

zie je dat er alleen onaantrekkelijke jobs zijn enzo 

× Gevolg: werkloosheid, ‘ongepaste’ jobs 

× Specifieke gevolgen van jeugdwerkloosheid 

‘rondhangen’, shopping, drugs… 

- statuut van ‘werkzoekende’ (afhankelijk zijn van overheid) 

× Fundamentele bevraging van betekenis van school 

 

 

 



 
 

“disaffected resistance” 

× Losgekoppeld van specifiek ‘emancipatorisch’ project, geen geloof verwachting meer dat 

“arbeiders” nodig zijn 

× Soort van achteruit hangen waarin men niet meer actief gaat verzetten tegen de school 

× Jeugd wet al dat ze geen job meer gaan hebben 

× Niet langer ‘handen’ tov ‘hoofd’, niet langer ‘mannelijk’ tov ‘vrouwelijk’ (in zin van: broodwinner 

kunnen zijn, zie eerste golf van modernisering), maar nieuwe zoektocht naar ‘wat 

mannelijk/vrouwelijk is’ ifv onmiddellijke aantrekkingskracht tss jongens en meisjes en niet meer 

in functie van gezin ofzo 

× Nieuwe vormen van ‘onderklasse’ 

- Ontstaan van alleenstaande moeders 

 

2.4. Derde golf van modernisering 

 

× Nieuwe media, vermarkting (van culturele goederen) 

- Kleding, uitgaan, piercings, naar concerten gaan… 

× Toegankelijkheid overstijgt (grotendeels) klasse-verdeling 

- Van welke klasse je ook bent, je hebt toegang tot al die consumptiegoederen 

× Omgang met cultuurgoederen? 

 

 

Verzet in vorm van “expressief subject”: identiteit obv cultuurgoederen 

 
® tatoos laten zetten, kleding  

® identiteit uiten door deze dingen 

® van welke klasse je ook komt 



 
 

 
 

× Consumptie als een vorm van productie; expressieve consumptie op basis van cultuurgoederen 

× Is media-geletterdheid (bewustzijn van economische realiteiten achter die media)  (ook) klasse-

gebonden? 

 

 
× Op school: klassieke thema’s ‘hertaald’ in uitdrukkingen van (klasse-gebonden) 

cultuurconsumptie 

o Bv. uitdrukkingen van ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’, en ‘lichamelijkheid’ (eerste golf) 

o Bv.  uitzichtloosheid uitgedrukt in consumptiegedrag (bv veel tattoos laten zetten) 

× School is precies de plaats/tijd waarin consumptie/culturele expressie een socio-economische 

dimensie krijgt  

o etnografische studie is nodig 

o oog voor specifieke cultuurconsumptie/productie en sociaal-economische reproductie 



 
 

2.5. Rol van de school en uitdaging voor pedagogen 

 

× School is enerzijds een instrument in/voor de modernisering (van bovenaf) 

× School is anderzijds een plaats waar de tegenstrijdige aspecten van de modernisering worden 

uitgespeeld: 

o als vormen van verzet (eerste vorm) 

o als reacties van ‘ontevredenheid’, ‘depressie’ (tweede vorm) 

o als expressie van nieuwe culturele/lichamelijke verhoudingen op basis van consumptie  

(derde vorm) 

× Uitdaging:  

o Alternatieve vormen van consumptie/expressie 

o Kritisch zelfverstaan 

 

 

 



 
 

 
® pedagogen zien jongeren als slachtoffers van consumptiecultuur, maar dat ik te eenzijdig 

® ook een uiting van creativiteit zit hier achter 

® geeft ook de jongeren een stem en expliciet een plaats geven in samenleving 

® pedagogen moeten inzicht krijgen hierin 

 

3. Reflectie 

 

Zijn opvatting over de samenleving? 

× relaties/spanningen tussen economische/technische modernisering enerzijds en culturele 

modernisering anderzijds 

× zowel top-down focus (beleid(makers)) als bottom-up (etnografie) 

× vragen: 

- Enerzijds is er vrijheid, maar anderzijds zijn jongeren toch ook de ‘unconsious 

footsoldiers’ in ‘battles never explained’?  

- Aandacht voor lokale technieken/productieve culturele praktijken (Willis) vs.  belang van 

algemene reproductie-mechanismen (Bourdieu/Durkheim)? 

 

Zijn opvatting over educatie? (mens) 

× socialisatie en reactie op socialisatie (‘verzet’) 

× zelf produceren van betekenissen aan de hand van cultuurgoederen 

× vragen: 

- Een statische opvatting over kapitaal en reproductie, terwijl het uitgangspunt toch ook 

een dynamische opvatting over cultuur (cultureel kapitaal) is? 

- Enkel aandacht voor de reacties op het educatief systeem, of is er ook aandacht voor de 

rol van educatie zelf (en is die betekenis van educatie ook aan verandering onderhevig)? 

 

 

Zijn opvatting over de relatie onderwijs- samenleving/cultuur 



 
 

× school als plaats waar maatschappelijke contradicties uitgespeeld worden, en als instrument voor 

economische modernisering  

× reproductie van sociale ongelijkheid doorheen/ondanks school-tegencultuur 

× vragen: 

- socialisering-integratie-evenwicht (Durkheim) vs. socialisering-reproductie-conflict 

(Bourdieu/Apple) vs. socialisering-verzet-reproductie (Willis)? 

- moet er ook niet aandacht zijn voor de impact van onderwijs op de 

samenleving/(sub)cultuur? 

 

Actualiteit: 

× focus op hedendaagse golf van modernisering 

- rol van cultuurgoederen (en markt/media) in ‘reproductie’ van ongelijkheid 

- openheid/aandacht voor ‘productie’ (alternatieve omgangsvormen, vormen van 

gemeenschappelijkheid, proto-gemeenschappen) 

× actuele rol van jeugdculturen 

- belang van relatie met economische/technische ontwikkelingen 

- hoe gaan jongeren vandaag om met ‘cultuurgoederen’ van (welke?) volwassenen? 

- is vrijheid in ‘vermarkte’ (cultuur)wereld wel/nog mogelijk? 

× belang van etnografie en laten horen van ‘stem’ van jongeren 

  



 
 

Verwerkingscollege Willis-Molnar 

 

1. (p. 508) “A social understanding of education needs to consider both top-down 

practices and bottom-up responses, and the ways in which they interact ‘on the 

ground’ to produce the complex eddies, waves, and flows of modernization”. Leg uit 

en verbind dit met de case study van de Lads die Willis in de tekst over tegencultuur 

maakt. 

® Willis gaat zowel de top-down praktijken als de bottom-up reacties bekijken en 

hoe deze interageren met elkaar en zo de verschillende golven van 

modernisering produceren.  

® Met de top-down praktijken bedoelt hij de economische en technische 

modernisering die van boven af wordt opgelegd (voorbeeld: leerplicht tot 16j). 

Met de bottom-up reacties bedoelt hij dat die economische en technische 

modernisering gepaard gaat met een reactie van onderuit (voorbeeld: verzet 

van arbeidersklasse bij invoering van leerplicht tot 16j). Willis gaat kijken naar 

de school aangezien daar die clash/interactie tussen economische & 

technische modernisering en culturele modernisering duidelijk wordt. Je merkt 

daar de spanningen die het met zich meebrengt.    

® De Lads zijn de arbeidersjongeren. Willis maakt adhv zijn case study de bottom-

up reactie duidelijk. 

 

2. Willis beschrijft 3 golven van modernisering. Welke zijn deze. Leg uit aan de hand van 

de kernideeën en transformaties die hij beschrijft.  

® (1) reactie op universeel onderwijs 

o Onderwijs wordt verplicht tot 16 jaar 

o Arbeidersjeugd geeft impliciet aan dat ze niet naar school willen, maar 

willen gaan werken  

o Arbeidersjeugd gaan zich op specifieke manier gedragen die sterk lijkt 

aan te hangen aan cultuur van arbeidersklasse int algemeen  

§ Mannelijkheid versus vrouwelijkheid, nadruk op handenarbeid, 

ruwe omgangvormen, fysieke humor, verzet tegen autoriteit  

§ Willis toont hoe die cultuur op school vorm krijgt & samenhangt 

met de cultuur van de arbeiders  

o Verzet leidt tot zelfveroordeling:  

§ Zetten zich niet in in schoolse cultuur  

§ Verzetten zich en presteren daarom slecht  

® (2) reactie op de post-industriële samenleving 

o Mensen uit lage sociale klassen hebben geen perspecief meer op hun 

job  

§ Komen in andere arbeidscontexten: vind werk in bijvoorbeeld 

callcenters, catering, poetspersoneel… 



 
 

§ Vaak komen ze terecht in werkloosheid & krijgen ze heel onstabiele 

contracten  

o Er ontstaat cultuur rond jeugdwerkloosheid  

§ Jongeren missen perspectief: er is werk, maar heel onaantrekkelijk 

& onzeker werk  

o Leidt tot tegencultuur: 

§ Jongeren uit die klasse gaan betekenis van de school 

fundamentele bevragen  

• Er komt een soort van gelatenheid (achteruithangen) 

• Men gaat zich niet meer actief verzetten tegen school, maar 

men gaat zeggen: wat zit ik hier te doen? Het heeft toch 

allemaal geen zin 

§ Willis noemt de tegencultuur “disaffected resistance” 

o Gevolg  

§ Niet meer: mannelijke tov vrouwelijk, maar nieuwe zoektocht naar 

‘wat mannelijk/vrouwelijk is’ ifv onmiddellijke aantrekkingskracht 

o Nieuwe vormen van ‘onderklasse’ 

§ Vb: ontstaan van alleenstaande ouders  

§ Vb: ontstaan van gevangenispopulaties  

® (3) reactie op de elektronische cultuur 

o Toegankelijkheid tot culturele goederen (waar vroeger verschil was tssn 

klassen) overstijgt klassenverschillen  

o Hij stelt vast dat waar tegencultuur in 1ste golf vorm kreeg in verzet tegen 

school en in 2de golf vorm kreeg in gelatenheid, krijgt het in de 3de golf 

vorm in expressief subject 

§ “expressief subject”: identiteit obv cultuurgoederen 

• Jeugdcultuur vormt zich rond gebruik van die goederen  

• Jongeren gaan hun eig identiteit uiten obv cultuurgoederen  

• Je kan tot bepaalde groepen gaan behoren  

§ Door consumptie produceer je een bepaald identiteit/ realiteit  

 

3. “The school is the direct instrument for the first wave; it suffers disorientation from the 

second wave; and it is an important site for the playing out of the third wave of 

modernization.”(p. 520). Leg de verschillende relaties uit die Willis identificeert tussen 

jongeren en de school in de verschillende golven. Welke?  

® (1) school is plek voor verzet 

o ‘Ik heb het niet nodig’ 

® (2) school wordt als perspectiefloos ingevuld 

o Plaats ll op frontline van conflict (p513) 

o ‘Het heeft geen zin’ 

® (3) school is plek om je identiteit te uiten obv cultuurgoederen en tot een groep 

te gaan behoren 

o ‘Ik ben een skater’   



 
 

4. Leg uit wat Willis bedoelt met acculturation. (p516) 

® Def acculturatie: 

o Verwijst naar de processen en activiteiten waarbij mensen actief en 

creatief de objecten en symbolen om zich heen opnemen voor hun 

eigen gesitueerde doel van betekenisgeving 

® (Het is een proces waarbij een groep culturele of sociale kenmerken van een 

andere groep overneemt. Over het algemeen zullen beide groepen elementen 

van elkaar overnemen, maar zal het vooral de niet-dominante groep zijn die het 

meest verandert.) 

 

5. (p. 518) Where the moral and cultural benefits that flow from the proletarian inheritance 

of the wage are denied, a cultural expressivity through commodities may supply an 

instant social and cultural imaginary for resistance and alternatives to the felt 

oppressions of the school, providing, so to speak, something to resist ‘with’.  

 

Kan je op basis van dit citaat twee voorbeelden beschrijven van hedendaagse jeugdculturen 

die gezien kunnen worden als uitdrukkingen van verzet?  

® ???? 

a. Beschrijf hun relatie/verhouding tot de maatschappij/cultuur (verzet, afwenden, 

uitvergroten, consumptie, productie, …).  

b. Evalueer de maatschappelijke betekenis/impact van beide jeugdculturen 

(vernieuwend, reproducerend, …)   

 

Tekst Molnar 

6. Welke drie vormen van commercialisering omschrijft Molnar en herken je deze in het 

Vlaamse onderwijslandschap? Geef concrete voorbeelden. 

® Selling to schools (verkopen): verkopen aan scholen  

o Tablets in school 

® Selling at schools (adverteren): verkopen op scholen 

o Coca Cola tijdens schoolfeest 

® Selling of schools (privatiseren): verkopen van scholen 

 

7. (p. 629) Licht toe: “Instead of being identified as a government-provided service, it 

[education] has become a ‘knowledge industry, a business rather than a social 

service.” Geldt dit ook voor Vlaanderen?  

® Onderwijs is niet meer gericht op  

o Verrijking van mensen 

o Het leren om verantwoordelijkheid te nemen 

o Mensen te laten groeien door ervaring  

o Mensen te betrekken op het maatschappelijke 

® Onderwijs legt nu de nadruk op onmiddellijke opbrengst, bevrediging 

o Geen langzaam proces van ver-rijking,  enkel ‘hier en nu’ 



 
 

§ Kind stelt zich meer en meer op als consument wiens noden 

onmiddellijk bevredigd men worden 

o Geen aandacht meer voor aspecten van sociale rechtvaardigheid en 

gelijkheid 

§ Want continue focus op bevredeging van consument wiens 

behoefte bevredigd moet worden  

§ Geen focus op: heeft iedereen gelijke toegang  

8. “Leerlingen op school zijn het slachtoffer van de consumptiemaatschappij”, welke 

standpunten zouden Willis en Molnar aannemen ten aanzien van deze stelling? Wat is 

jouw positie? 

® Beiden zijn het er niet mee eens 

o Willis: zie uitleg golf 3 

o Molnar:  

§ Door comercialisering wordt er een bepaalde soort van ideologie 

doorgegeven in onderwijs  

• Consumptie en markt-waarden staan centraal  

• Geen aandacht meer voor aspecten van sociale 

rechtvaardigheid en gelijkheid 

§ Kind zelf wordt ook gezien als grondstof 

• Als ze onvoldoende kwalitatief is dan moet ze gereduceerd 

worden  

• Kinderen die leiden tot succesvolle prestatie krijgen meer 

kansen  

• Onderwijsmarkt produceert zo winnaars & verliezers  

 

9. (p. 634) Molnar beschrijft twee verschillende ‘world views’. Welke zijn deze en leg uit. 

Waar zou jij het onderwijs in Vlaanderen vandaag situeren op het continuüm tussen 

beide?  

® 1) De world view van Bernays, Lee en Filene 

Bernays 

o De bewuste en intelligente manipulatie van de georganiseerde gewoonten 

en meningen van de massa is een belangrijk element in de democratische 

samenleving. Degenen die dit onzichtbare mechanisme van de 

samenleving manipuleren, vormen een onzichtbare regering die de ware 

heersende macht van ons land is 

o democratisch burgerleven = een marktplaats waar concurrerende 

economische belangen hun producten en diensten proberen te promoten 

o reclame = een volkomen legitieme vorm van menselijke activiteit  

§ heersende sociale, religieuze of politieke overtuigingen van een 

samenleving bekend te maken 

 Filene  
o massaproductie vereist de opleiding van de massa  



 
 

§ in hun opvoeding moet de massa leren zich te gedragen als mensen 

in een wereld van massaproductie 

o modern onderwijs gebaseerd op 'feitenonderzoek' 

§ modern onderwijs zou zich moeten concentreren op 'de' feiten 

'over wat er wordt geproduceerd in plaats van de sociale 

grondslagen waarop die feiten liggen in twijfel te trekken' 

o Het doel van de reclame-industrie is om de geïsoleerde ervaring van de 

toeschouwer te verbinden met de gecollectiveerde impulsen en 

prioriteiten van het bedrijf 

o eenheid wordt gedefinieerd door consumptie in plaats van creatie en 

participatie 

 

® 2) De world view van Dewey  

o Door commercialisering gaan de waarden die doorgegeven worden (die 

centraal staan in de klassieke opvatting van onderwijs) veranderen 

o Dewey verwijst in zijn begrip van onderwijs naar iets dat publiek van belang 

is: onderwijs als een plaats van verrijking, waar mensen leren om 

verantwoordelijk te zijn, waar ze maatschappelijk betrokken zijn en komen 

tot de vorming van een intelligent oordeel ®  klassieke opvatting waar 

onderwijs over gaat 

o MAAR onder invloed van de toenemende commercialisering zien we een 

verandering: de nadruk komt meer te liggen op impulsen (= onmiddellijke 

bevrediging), het gaat niet langer om een langzaam proces van verrijking 

o Het kind zal onder invloed van die commercialisering zich meer en meer 

opstellen als een consument wiens noden onmiddellijk bevredigd moeten 

worden  

o Volgens Molnar is die een vorm van mis-educatie: het gaat niet meer over 

vorming, maar over acting on impulse (= reageren op emotionele 

behoeften)  

 

® Onderwijs vandaag de dag 

o Ik zou onderwijs vandaag de dag eerder plaatsen naar de kant van Dewey, 

eerder dan de kant van Bernays, Lee en Filene. Het is inderdaad zo dat 

onderwijs steeds maar sneller en efficiënter moet gebeuren. Velen 

vergeten uit het oog dat onderwijs in de eerste plaats ook een plek moet 

zijn waar kinderen zich thuis voelen. Dat langzame proces van verrijking 

verliest als maar meer zijn waarde. Kinderen voelen zich niet altijd even 

goed in hun vel, denk hierbij maar aan de vele acties die worden opgezet 

zoals Rode Neuzen Dag. 

 

 

 



 
 

College 8:  Simons & Masschelein: vernieuwing 

1. Vaststelling 

 

® Onderwijs/school vaak bekeken vanuit extern perspectief: school vanuit samenleving of vanuit gezin 

Er wordt heel vaak naar onderwijs gekeken vanuit een extern perspectief (bv vanuit een gezin, ouders 

hebben verwachtingen naar de school) dan bekijk je de school van buitenaf 

of bv vanuit de samenleving naar de school kijken 

® Is er ook een intern perspectief? Wat betekent dat voor de samenleving? 

 

Klassiek onderwijs/leren benaderen vanuit extern perspectief 

Verschillende benaderingen, en verschillende vormen van leren: 

× Sociologisch: leren als socialisatie in normen en waarden  

- Socialisatie: wil je dat de leerling een burger wordt, dan moet die zich onderwerpen aan 

de waarden en normen van de samenleving 

- School is plek waar er gesocialiseerd wordt 

× Economisch: leren als investeren, kwalificeren van/als menselijk kapitaal 

- Men gaat ervan uit dan men allemaal grondstoffen hebben en dat daar geïnvesteerd 

moet worden zodat menselijk kapitaal tot ontwikkeling te brengen zodat je dat kan 

inzetten in de arbeidsmarkt 

× Politiek: leren als sociale emancipatie 

- Onze samenleving is er ongelijkheid, in de school moet die structurele vormen van 

ongelijkheid wegwerken zodat de uitkomst van de school is dat er een meer gelijke 

economische en sociale samenleving is 

× Cultureel: leren als initiatie in rituelen en culturele codes 

- Men gaat uit van een cultuurgemeenschap waar bepaalde rituelen zijn en de jongere 

generatie moet geïnitieerd worden hierin en dat is een voorwaarde om lid te worden van 

die gemeenschap 

× (bio-)Psychologisch: leren als ontwikkeling(sfasen) en groei, identificatie en imitatie 

- Je hebt een aantal natuurlijke ontwikkelingsfase (waar er maturiteit wordt verworven, en 

identificatie komt) 

- Hier wordt niet gekeken vanuit de samenleving maar vanuit de natuurlijke gegevens 

 

Stelling 

× Deze ‘externe’ benaderingen worden vaak ‘toegepast’ op de school 

- School de plaats waar die vorm van leren zich moet afspelen om de samenleving in stand 

te houden, om het gezin in stand te houden 

× Introduceren een buitenstaandersperspectief: instrumentele visie op school  

 

 



 
 

Dit impliceert een aantal risico’s 

× Risico 1: school slechts (al dan niet efficiënte/effectieve) infrastructuur voor leren 

- De school op zich stelt niks voor, het is gewoon de plek en de tijd waar dit leren afspeelt 

× Risico 2: modelleren van school naar specifieke vorm van leren: socialisatie, initiatie, 

werkplekleren, imitatie, …. 

- Van zodra die externe benaderingen dominant beginnen worden, is er het risico dat we 

het leren op school gaan gelijkstellen met wat een van die benaderingen gaan opstellen 

ð Vraag: … wat is typisch voor schoolse vormen van leren? Wat is de eigen-aard van de school/schools 

leren? Kunnen we school begrijpen vanuit intern perspectief? 

 

Op zoek naar een intern perspectief 

® dat begint vanuit de school zelf  

een verschil tussen een ‘intern’ en een ‘extern’ perspectief 

× Vaak: extern kijken naar de betekenis/rol van educatie, en met name vanuit gezin/samenleving 

naar de school kijken (zie andere benaderingen) 

× Is er ook een interne blik mogelijk, een blik die recht doet aan de eigenheid van onderwijs/de 

school?  

× Dus: op zoek naar een (onderwijs-)pedagogische blik/perspectief… 

! Deze interne blik is niet zozeer een kritiek op de klassieke auteurs/perspectieven, maar een 

bijkomende (pedagogische) stem 

 

! Opmerking 

× Niet beperken tot school als organisatie die vorm gekregen heeft in 18de/19de eeuw 

§ Je hebt verschillende vormen van leren; je leert op jeugdbeweging, je leert thuis  

§ Maar wat is dan leren op school? Wat verschil er met het leren op school? 

× Wel schools leren dat teruggaat op ‘scholè’:  

- Vrije tijd 

- Tijd en ruimte buiten productieve orde van economie en politiek, waarin men vrij is om te 

oefenen en aan eigen vorm te werken 

§ Tijd die wordt gemaakt om niet voortdurend politiek te zijn 

×  

Democratie als politieke vorm            School als pedagogische vorm 

× specifieke vorm/organisatie van macht  

× in naam van vrijheid en gelijkheid 

× op voorhand ligt het niet vast wie er meer of 

minder te zeggen heeft, iedereen heeft 

eigenlijk evenveel te zegge 

× niet meest efficiënt en effectief 

- democratie verstelt overleg enzo 

× ambivalente reacties 

× specifieke vorm/organisatie van leren 
× in naam van vrijheid en gelijkheid 
× niet meest efficiënt en effectief  
× ambivalente reacties  

• moeten we iedereen opnieuw een kans 
geven? Moet de samenleving blijven 
investeren in jongeren waarvan we 
denken dat die niet meer gekunnen 
helpen? 



 
 

 
× ze komen in de school met aan de ene kant het gezin en aan de andere kant de samenleving 

× er zijn gemeenschappen zonder die tussenruimte zonder schoolse vormen van leren, daar gaat 

men van het gezin naar de samenleving 

- dat moet dan uitgevonden worden, maar dat betekent dat dat ook kan verdwijnen 

× school is tijd en ruimte, de leerstof die ze krijgen om zichzelf te vormen als de nieuwe generatie 

en de samenleving te vernieuwen 

- de school als dat moment dat je niet in het gezin zit, je bent nog geen volwaardige 

arbeidskracht 

× als je school als tussenruimte ziet dan is de school ook een gevaarlijke setting 

- er kan vanalles gebeuren, ze kunnen NEE zeggen 

- er kan altijd (vanuit gezin, of samenleving) pogingen zijn om in de school die tijd en 

ruimte te neutraliseren nl de school te temmen om de jongeren toch in een bepaalde 

richting te duwen (om dat gevaarlijke karakter eruit te halen gaan ze de school 

neutraliseren) 

2. School: gelijkheid, vrijheid & vorming 

 

Schoolse gelijkheid:  

× herkomst/afkomst is niet bepalend voor toekomst (scholé, vrije tijd) 

× aangesproken worden als leerling  

- ze worden niet aangesproken op hun ziekzijn of op hun zogezegde toekomst maar ze 

worden op het heden getrokken 

- ze worden in het hier en nu getrokken, op het leerling worden 

- is dat evident? Nee      maar schools leren heeft daar een betekenis 

× zorgen dat jongeren leerling kunnen zijn/blijven 

 



 
 

   
 

 

Schoolse vrijheid: 

× “iedereen kan alles leren” (als assumptie) 

- zegt niet dat iedereen even slim is ofzo 

× “wie/wat we zijn” en “wie/wat we kunnen worden” zijn ontkoppeld 

× bestemming ligt niet (van nature/sociaal) vast, zelf bestemming zoeken/geven 

 

  
 

 

Schoolse vorming: 

× “je leren verhouden tot wat je beïnvloedt” 

× Geletterdheid (wetenschappelijkheid, talig, digitaal, …)  

× Inzicht in de grammatica (van taal, maar ook van natuur, lichaam, digitale wereld, …), i.e. 

“veruitwendiging en materialisering van wat normaal gezien besloten ligt in bepaalde 

activiteiten, handelingen, praktijken” 

× Dit inzicht laat toe dat men zich kan verhouden tot dat hem/haar beïnvloedt 

× Beweging: Afstand nemen van je lichaam zodat je je tot je lichaam kan verhouden 

 

vorming als: 

× in vorm brengen 

× aan vorm/conditie werken 

 

voorbereiding: 

× basisconditie (geen topprestaties) 

× nieuwe verhouding (tot zichzelf, anderen, wereld) 

  



 
 

3. Perspectief  

 

GEZIN VANUIT HET PERSPECTIEF VAN DE SCHOOL 

× Jongeren kans geven gezin te verlaten, niet langer ‘zoon/dochter van’ maar ‘leerling’ 

× Risico/tendens: jongeren voortdurend vastpinnen op hun herkomst/afkomst 

 

SAMENLEVING VANUIT HET PERSPECTIEF VAN DE SCHOOL 

niet: 

× vastleggen van ideaal mensbeeld/maatschappijbeeld 

× jongeren vormen naar dat beeld 

 

wel: 

× vastleggen van basisgrammatica’s van het maatschappelijke leven 

× jongeren ‘middelen’ geven om te werken aan hun basisconditie (zichzelf in vorm brengen, 

voorbereiden)  

 

4. Uitdaging voor de school vandaag 

 

Digitalisering 

× Wat is de basisgrammatica van een digitale wereld? (en niet enkel een 

literaire/natuurwetenschappelijke wereld) 

× Onze technologische wereld grammatisering zodat jongeren zich kunnen verhouden  

× Hoe kan je ‘online’ (via scherm) kansen op vorming geven? Wat met discipline? Welke 

discipline/aandacht nodig? 

Personalisering 

× Tendens: van normaliteit naar ‘iedereen is uniek/uitzonderlijk’ en ‘individuele leertrajecten’ (niet 

individualisering, maar personalisering) 

- Iedereen heeft specifieke noden 

× Uitdaging: hoe jongeren uit hun (persoonlijke) leeromgeving halen?, hoe vermijden dat jongeren 

volledig op ‘hun persoonlijke zelf’ worden teruggeworpen (wat succes, maar ook wat falen 

betreft)  

- Zodat jonge mensen niet voortdurend naar hen zelf moeten kijken maar dat ze in contact 

komen met iets buiten henzelf 

 

 

 

 



 
 

5. Reflectie 

 

Visie op educatie: 

× Educatie = Tijd en ruimte buiten productieve orde van economie en politiek, waarin men vrij is 

om te oefenen en aan eigen vorm te werken 

× Educatie wordt gekenmerkt door vorming, vrijheid, gelijkheid 

× Is het mogelijk om educatie ‘los’ te maken van de context?  

× Als school enkel wordt geduid als die processen die gekenmerkt worden door vorming, vrijheid, 

gelijkheid, is er dan nog ruimte om spanningen, moeilijkheden die zich tonen in de school te 

begrijpen?   

× Wat met broederlijkheid?  

 

  

 


