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Ten geleide: Onder-wijsbegeerte 
Hoe denken wij over het onderwijs? En dan niet over de status quo van het Nederlandse 

onderwijs, maar over het onderwijs als cultureel en maatschappelijk fenomeen? Waarom 

bestaat er eigenlijk onderwijs? Sturen we onze kinderen alleen naar school zodat ze later een 

baan kunnen krijgen, of is er meer aan de hand? Wat zegt dit over hoe we met onderwijs om 

moeten gaan, en hoe het onderwijs met zichzelf om zou moeten gaan? 

 Als we de titel van deze scriptie lezen zoals we dat hier doen, dan zijn dit vragen die we 

bijvoorbeeld aan de politiek, de media en het onderwijs zelf zouden kunnen stellen. En stel dat 

we dat als samenleving zouden doen, en er antwoorden op zouden krijgen - overtuigende 

antwoorden. Wat zou dat betekenen?  

Dat zou nogal wat implicaties hebben voor de manier waarop we naar onderwijs kijken. 

We zouden precies weten wat de zin van het onderwijs is, wat de plaats ervan is in het bredere 

geheel van onze maatschappij, wat we ervan kunnen verwachten en wat niet, en: we zouden een 

beeld hebben van hoe het onderwijs zou moeten worden bestuurd. Als we weten waartoe het 

onderwijs bestaat, dan weten we namelijk ook waaraan we het onderwijs wel en niet moeten 

houden. Alle wet- en regelgeving rondom het onderwijs zou in het kader moeten staan van het 

bewaren en bewaken van de zin van het onderwijs; al het onderwijsbeleid zou op dezelfde visie 

geënt zijn. En zo zouden de filosofische vragen waarmee we begonnen, ons leiden naar een heel 

specifiek begrip van de bestuurskunde. De antwoorden op onze filosofische vragen zouden ons 

wijzen op het ‘wat’ van het onderwijs, en de bestuurskunde op het ‘hoe’ ervan.  

Was het in de praktijk maar zo gemakkelijk. In de realiteit weten we op veel van onze 

vragen het antwoord niet. Vaak komt dat doordat we niet geloven in een objectief en universeel 

antwoord. In andere tijden en in andere culturen heeft het onderwijs immers een andere zin, 

bestaat het om andere redenen. De omgang met het onderwijs is in dat geval ook anders. Toch 

gaan we door met het onderwijs. Waarom dan? En hoe moeten we het dan nog besturen? Waar 

doen we dan nog goed aan in het besturen van het onderwijs? 

Deze scriptie is het resultaat van de ambitie om dit soort vragen te beantwoorden. 

Daarvoor bewegen we ons op het grensvlak tussen de wijsbegeerte en bestuurskunde. We 

beginnen door diep in te gaan op de bestuurskunde, om zo uiteindelijk bij haar filosofische 

grondslagen terecht te komen. Van daaruit werken we weer terug. Aan het einde wordt 

hierdoor onder andere een nieuw onderzoeksterrein voor de bestuurskunde zichtbaar gemaakt. 

Bovendien zal tegen die tijd blijken dat het zojuist geschetste ideaalplaatje niet slechts een 

ideaalplaatje hoeft te blijven. 

 

Amsterdam, november 2019. 
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Onderwijs, overheid en maatschappij anno 2019 

Introductie 

Om de staat van het onderwijs is al jaren veel te doen in de samenleving, de media, de politiek 

en het openbaar bestuur. Begin dit jaar waren vooral bezuinigingen een actueel thema, en dan 

die in het kader van de zogenaamde doelmatigheidskorting in het bijzonder. Deze korting op de 

landsbegroting treft alle sectoren van het onderwijs, van basisschool tot universiteit, en behelst 

een totale afname van 183 miljoen euro in het onderwijsbudget tussen 2018 en 2021 (Belleman, 

2018; Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2017). Het doel van deze maatregel was in eerste 

instantie om scholen en universiteiten in bureaucratie te laten snijden - of om, in de woorden 

van minister Van Engelshoven, ‘te kappen in het woud van overleggen’ (Hoger Onderwijs 

Persbureau, 2017) - om zo het onderwijs doelmatiger te laten functioneren. Later erkende de 

minister echter dat de maatregel ook ‘ergens pijn [gaat] doen’, omdat het verminderen van 

bureaucratie niet genoeg zou opleveren om het begrotingsgat te dichten waar de bezuiniging 

voor bedoeld was (Belleman, 2018; Van Heest, 2018a; Van Heest, 2018b). 

In december 2018 werd uit protest tegen met name deze doelmatigheidskorting een 

demonstratie in Den Haag georganiseerd, voor en door het hoger onderwijs. Op 15 maart dit 

jaar vond bovendien een staking plaats over de gehele breedte van het Nederlandse 

onderwijssysteem: zowel basisschooldocenten als universitaire docenten als alle onderwijzers 

daartussenin legden het werk neer (Binnenlandredactie Algemeen Dagblad, 2019). Naar 

schatting deden ongeveer 40.000 mensen mee (Omroep West, 2019). De staking werd binnen 

het kader van een actieweek georganiseerd, en wel door alle onderwijsvakbonden behalve CNV. 

Daarbij kregen de acties steun van de bewegingen PO in Actie en WO in Actie (NOS, 2019). 

Volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) ging het wat de staking betreft om een unieke 

gebeurtenis, omdat ‘nog nooit in het hele onderwijs gezamenlijk werd gestaakt’ (Algemene 

Onderwijsbond, 2019d). Het doel van de actieweek was om bij het kabinet een totale 

investering van 4 miljard in het onderwijs af te dwingen, omdat de kwaliteit van het onderwijs 

onder druk staat door onder andere korting op de financiering ervan (Algemene 

Onderwijsbond, 2019d).  

Nadere verkenning 

Een staking van dergelijke omvang maakt duidelijk dat veel (hoog)leraren de stand van zaken in 

het onderwijs hoog hebben zitten en bereid zijn tot daadkrachtig optreden om voor zichzelf en 

hun sector op te komen. Hierdoor is het relevant om tot een beter begrip te komen van wat de 

huidige actiebereidheid zo groot maakt (Algemene Onderwijsbond, 2019a); waarom is ‘het 

onderwijs’ in zulke grote getale de straat op gegaan en waar is men precies zo tegen gekant? Een 

mogelijk antwoord op deze vragen bestaat uit uit twee delen. Ten eerste lijken acties plaats te 

vinden vanuit de onvrede van onderwijsprofessionals met hun actuele werkomstandigheden. 

De AOb noemde namelijk, naast de korting op financiering van het onderwijs, ook ‘hoge 

werkdruk’, ‘achterblijvende salarissen’ en ‘personeelstekorten’ als redenen voor de staking van 

15 maart (Algemene Onderwijsbond, 2019d). Met name in het primair onderwijs is het 

lerarentekort nijpend en de werkdruk hoog, waardoor het basisschoolonderwijs niet alleen veel 

aandacht krijgt in de media, maar ook van politiek en bestuur. Zo is in november 2018 een 

‘handreiking lerarentekort primair onderwijs’ gepubliceerd, een document dat informatie voor 

schoolleiders en -besturen bevat over wat hun opties zijn als er op hun school een lerarentekort 
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aan de orde is (Rijksoverheid.nl, 2018). Bovendien heeft de regering omstreeks het aantreden 

van kabinet Rutte III in totaal ongeveer 700 miljoen euro vrij gemaakt om enerzijds de 

werkdruk in het basisonderwijs te verlichten (voor 430 miljoen) en anderzijds een hoger salaris 

voor leraren mogelijk te maken (270 miljoen) (De Boer & Vissers, 2018). Hoewel dit op papier 

hoge bedragen lijken, stemden ze de actievoerende leraren geenszins tevreden. In 2017 eisten 

zij 1,4 miljard aan investeringen, waarvan 900 miljoen voor het verhogen van salarissen en 500 

miljoen voor het verlagen van werkdruk (Remie, 2017). De protesten die men omwille van deze 

eis in 2017 voerde, hebben niet tot extra investeringen geleid. Dit ondanks het aanhoudende 

personeelstekort dat het doorgaan met de huidige koers zal betekenen, zoals blijkt uit een 

rapport dat in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is opgesteld 

(Adriaens, Fontein & De Vos, 2018; Algemene Onderwijsbond, 2019b). In een kamerbrief de 

dato 16 januari jongstleden informeren ministers Van Engelshoven en Slob de Tweede Kamer 

hierover en bevestigen zij de bevindingen van dit rapport (Van Engelshoven & Slob, 2019). In 

het slot van deze brief stellen zij dat ‘beleid om hierop in te spelen al eerder in gang [is] gezet en 

door dit kabinet verder [is] uitgebreid’ (p. 13), maar feit blijkt dat ze met de door hen uitgezette 

lijnen veel onderwijsprofessionals niet gerust hebben weten te stellen (Algemene 

Onderwijsbond, 2019c).  

Uit deze achtergrond bij de onvrede met de huidige werkomstandigheden doemt een 

tweede mogelijke oorzaak van de actiebereidheid op. De status quo van werkdruk, 

personeelstekort, budgetkortingen en lage salarissen lijkt in de beleving van 

onderwijsprofessionals geen perspectief op verbetering te hebben als de regering de 

voorgenomen plannen doorzet. (Universitaire) docenten en leraren zien blijkbaar zo weinig 

verlichting van zware werkomstandigheden in de huidige beleidsplannen van de regering dat 

hun Algemene Onderwijsbond het nodig heeft geacht tot een investeringseis van 4 miljard te 

komen en men in maart de grootste Nederlandse onderwijsstaking ooit heeft georganiseerd. 

Met de doelmatigheidskorting lijkt de overheid hier lijnrecht tegenin te gaan door te kiezen voor 

een koers waarbij het onderwijs op zijn minst dezelfde kwaliteit zou moeten bieden - want op 

de kwaliteit van onderwijs zal de regering geen concessies willen doen - met relatief minder 

middelen. Precies in deze discrepantie lijkt het actuele pijnpunt te liggen: 

onderwijsprofessionals die denken dat hun huidige en toekomstige omstandigheden niet goed 

(zullen) zijn voor de sector, en de regering die onderwijskwaliteit niet zal willen laten dalen, 

maar die wel de hand op de knip houdt wat betreft de verbeteringen die onderwijsprofessionals 

zouden willen zien. 

Daarmee verplaatst de vraag naar de herkomst van de hedendaagse actiebereidheid van 

onderwijzers zich naar een dieper niveau. Het gaat in de actuele onenigheid rondom het 

onderwijs niet slechts om hoeveel geld precies waarheen gaat en wanneer, maar om een andere 

visie op wat beleid over onderwijs goed beleid maakt, tegen de achtergrond van de Nederlandse 

maatschappij. De professionals die protesteren tegen het regeringsbeleid zijn van mening dat 

goed onderwijsbeleid in de hedendaagse Nederlandse samenleving investeringen betekent, 

terwijl de overheid suggereert dat het onderwijs beter kan door doelmatiger te functioneren. 

Inmiddels oud-voorzitter van de AOb, Liesbeth Verheggen, duidt met haar woorden de 

verschillen aan: 

 

(...) economen zijn het er over eens dat investeren in onderwijs goed is voor de 

maatschappij en economische groei. Ondertussen focust dit kabinet op lastenverlichting 

voor bedrijven, terwijl wij met z’n allen meer baat hebben bij goed onderwijs. Zelfs voor 
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buitenlandse bedrijven is dat belangrijk: een goed opgeleide bevolking staat bij 

vestigingsplannen hoog op hun wensenlijstje. (Algemene Onderwijsbond, 2019a)  

 

Deze kritiek gaat verder dan een meningsverschil over de allocatie van overheidsmiddelen; 

Verheggen insinueert hiermee dat het kabinet maatregelen tot lastenverlichting voor bedrijven 

in hun beleid prevaleert boven ‘goed onderwijs’ - of in ieder geval boven ‘goed onderwijs’ zoals 

zij dat voor zich ziet.  

Gezien de actiebereidheid van haar vakbondsleden lijkt Verheggens beeld van ‘goed 

onderwijs’ voorts een breed draagvlak te hebben onder onderwijsprofessionals. Het is daarbij 

een gegeven dat dit beeld verschilt van het beeld van onderwijs waarvan de regering uitgaat in 

haar beleid; daarvan getuigt opnieuw de grote actiebereidheid over de gehele breedte van het 

onderwijs. Er is daarom sprake van een antagonisme tussen enerzijds de geest van het 

regeringsbeleid inzake onderwijs en anderzijds het bestuur van het onderwijs dat de 

professionals idealiter zien.  

Een onderzoek naar deze dynamiek 

Dat conflict vraagt om een nadere, sociaal-wetenschappelijke beschrijving van deze twee 

beelden van onderwijs in relatie tot de maatschappij. Daar moet echter een behoorlijke 

kanttekening bij worden geplaatst. De tegenstelling is nu namelijk slechts voortgekomen uit een 

interpretatie van actuele gebeurtenissen. Hoe enerzijds de overheid het bestuur van onderwijs 

voor zich ziet en wat anderzijds het beeld van professionals daarvan is, werd in het voorgaande 

eerder essayistisch dan wetenschappelijk uitgewerkt. Dat maakt het doen van onderzoek naar 

het dilemma dat het aanduidt enigszins problematisch. Een verantwoord sociaal-

wetenschappelijk onderzoek kan immers niet vertrekken vanuit assumpties over de 

maatschappelijke werkelijkheid die van tevoren niet zijn onderzocht, hoe navolgbaar en 

aannemelijk die assumpties ook worden gebracht.  

 Daar staat echter tegenover dat er nog geen sociaal-wetenschappelijke bevindingen zijn 

op basis waarvan deze interpretatie zou kunnen worden bevestigd of ontkracht. Eventuele 

verschillen in beeldvorming rondom het goed besturen van onderwijs zijn de facto nog niet 

eerder onderzocht. Uitspraken over in hoeverre het beeld van goed bestuur van onderwijs van 

de overheid verschilt of overeenstemt met dat van het onderwijs zelf, kunnen daarmee 

überhaupt nog niet worden onderbouwd door onderzoek naar een dergelijke discrepantie. Door 

de actuele maatschappelijke spanning tussen onderwijs en overheid is dit wel wenselijk. Dit zou 

immers fundamentele inzichten in de mogelijke bestuurlijke aanpak van de problematiek 

kunnen opleveren.  

Het is dus van belang om het vooralsnog ontbrekende bestuurskundige perspectief te 

ontwikkelen, om zowel de onenigheid rondom onderwijs te begrijpen en om eventuele 

toekomstige disputen te verhelpen. Dit onderzoek gaat daarom een eerste bestuurskundige 

verkenning van de geschetste dynamiek doen. Daartoe zullen twee perspectieven op de 

maatschappelijke waarde van het onderwijs worden gecontrasteerd. Het gaat enerzijds om het 

perspectief van hoe door de geschiedenis heen is gedacht over het onderwijs, en anderzijds om 

het perspectief dat uit verschillende beleidsdocumenten aangaande het onderwijs naar voren 

komt. Dit onderzoek vult daarmee de bestuurskunde aan, als wetenschap die van nature inzicht 

biedt in dat laatste perspectief: dat van de overheid en het besturen van de publieke sector. 

Door ook kennis te nemen van hoe over het onderwijs is gedacht sinds Confucius (551 - 479 v. 
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Chr.), kan de bestuurswetenschappelijke blik immers worden verruimd, waardoor het 

onderwijs als maatschappelijk fenomeen beter zou kunnen worden begrepen.  

Begrenzingen van het onderzoek 

Dit onderzoek richt zich dus op de manieren waarop in de loop van de geschiedenis is 

nagedacht over het onderwijs en wat dat zegt over wat goed onderwijsbeleid zou zijn. Het gaat 

daarbij niet in op theorieën over wat goed onderwijs in concrete, transactionele zin inhoudt, 

bijvoorbeeld in de zin van hoe men contact met leerlingen goed aanpakt en hoe men iets 

didactisch goed overbrengt (zie bijvoorbeeld Klarus, 2012). Dit omdat dit perspectief geen deel 

uitmaakt van het kijken naar ‘goed onderwijs’ door een bestuurskundige, beleidsmatige bril. Het 

onderzoek betreft nadrukkelijk de kaders waarbinnen een concrete invulling van het geven van 

goed onderwijs plaats kan vinden.  

Bestuurskundig onderzoek doen naar het beleidsmatige raamwerk waarbinnen ‘goed 

onderwijs’ mogelijk wordt, impliceert in de eerste plaats een theoretische grondslag. Het 

theoretische fundament van deze scriptie steunt op twee pijlers. De eerste pijler is het 

verhelderen van een manier waarop we middels bestuurskundige theorie komen tot een 

conceptie van wat goed bestuur van onderwijs is. De bestuurskundige bestudering van een 

gegeven beleidskader geschiedt immers altijd op basis van enigerlei bestuurskundige theorie; 

gezien het onderwerp van dit schrijven is deze specifieke stap dus logisch. Om ook de tweede 

pijler van het theoretische fundament in context te kunnen plaatsen, moeten we kort 

vooruitgrijpen op de opzet van de eerste, dat wordt besproken in hoofdstuk 1. Ten eerste zullen 

we daar zien dat het bestuurskundige denken over goed bestuur vaak de vorm krijgt van het 

denken in termen van publieke of maatschappelijke waarden (uit legio voorbeelden gegrepen: 

zie bijvoorbeeld De Graaf & Meijer, 2019; Beck Jørgensen & Bozeman, 2007). Bij deze waarden 

kan men bijvoorbeeld denken aan ‘transparantie’ en ‘rechtvaardigheid’. Deze waarden kunnen 

soms met elkaar in botsing komen, wat tot een waardenconflict kan leiden, zoals dat nu ook 

speelt in de hedendaagse onderwijsproblematiek. Op de bespreking van deze conflicten volgt 

een behandeling en verdieping van het bestuurskundig-theoretische verschil tussen publieke 

waarden en publieke waarde (Moore, 1994; 1995; 2000), om van daaruit de stap te maken naar 

het denken in praktijken en wat daarin geldt als goed of ‘het goede’ om te doen. Dit denken is 

afkomstig is van Alasdair MacIntyre (2007) en is door de jaren heen ook voor het Nederlandse 

openbaar bestuur en de Nederlandse samenleving verder doordacht en daarop toegepast (zie 

bijvoorbeeld Overeem & Tholen, 2011; Boutellier, 2011; Boutellier; 2015). 

De tweede pijler van het theoretische fundament vertrekt vanuit deze theorievorming 

rondom praktijken. Op basis van die theorie zal de aard van de praktijk van het onderwijs onder 

de loep worden genomen, en wel aan de hand van hoe door de geschiedenis heen over het 

onderwijs is gedacht. Dit denken biedt namelijk, zoals we zullen zien, een invulling van die 

onderwijspraktijk, die kan worden gecontrasteerd met de manier waarop die praktijk wordt 

ingevuld in beleid. De constructie van deze tweede pijler vormt daarmee feitelijk het begin van 

het onderzoek in deze scriptie; aan de hand van deze tweede pijler, die zelf weer steunt op de 

eerste, zal een documentanalyse plaatsvinden. Dat is waarom we hier niet verder op deze 

tweede pijler in zullen gaan – deze komt pas weer nader aan bod in hoofdstuk 3, ‘Publieke 

waarden in de praktijk van het onderwijs’, na het bespreken van de aanpak van het onderzoek 

in hoofdstuk 2. 

Dit schetsen van theoretische invalshoeken voor het onderzoeken van de opvatting van 

goed onderwijsbeleid in het onderwijs, betekent niet dat het onderwerp voldoende is 
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afgekaderd voor een uitvoerbaar onderzoek. De breedte van het onderwerp impliceert een 

verdere praktische begrenzing. Daarom is ervoor gekozen in dit onderzoek te focussen op 

beleidsdocumenten over het voortgezet onderwijs (VO). De keuze voor dit specifieke 

perspectief zal in het methodologisch hoofdstuk worden toegelicht.  

Probleemstelling 

Gegeven het voorgaande, stelt dit onderzoek zich tot doel om tot inzicht te komen in de 

verhouding tussen wat denkers over het onderwijs hebben gedacht, en wat geselecteerde 

beleidsdocumenten bezien als goed bestuur van onderwijs - in dit geval van voortgezet 

onderwijs (VO). De hoofdvraag waarnaar we onderzoek zullen doen, luidt: ‘Hoe verhouden de 

(impliciete) publieke waarden in beleidsdocumenten aangaande het voortgezet onderwijs zich 

tot de publieke waarden die in de loop van de geschiedenis aan het onderwijs zijn toegekend in 

het denken erover?’. Bij deze hoofdvraag zijn een viertal deelvragen geformuleerd, die moeten 

helpen de hoofdvraag te beantwoorden:  

1. Hoe verhoudt de bestuurskundige theorievorming rondom publieke waarden 

zich ten opzichte van een conceptie van goed bestuur van onderwijs? 

2. Welke publieke waarden zijn door denkers over het onderwijs in de loop van de  

geschiedenis aan onderwijs toegekend? 

3. Welke publieke waarden worden door een selectie actuele beleidsdocumenten 

(impliciet) toegekend aan het (voortgezet) onderwijs? 

4. Wat zeggen de publieke waarden die in de loop van de geschiedenis aan het 

onderwijs zijn toegekend over de (impliciete) publieke waarden uit het beleid en 

vice versa? 

 

Ter verduidelijking: deze vragen zijn mede geformuleerd vanuit theorie die nog zal worden 

behandeld. De eerste deelvraag zal worden beantwoord aan de hand van theoretische inzichten 

uit bestaande bestuurskundige literatuur over publieke waarden en het denken in praktijken; 

de tweede aan de hand van het denken over onderwijs door de geschiedenis heen. De derde 

deelvraag zal worden beantwoord middels een inhoudsanalyse van relevante  

(beleids)documenten. De laatste deelvraag zal centraal staan in de contrastering van de 

gebruikte theorie met de gedane bevindingen over die beleidsdocumenten.  

Leeswijzer voor het vervolg 

In het volgende hoofdstuk, ‘Bestuurskundig denken over goed bestuur en onderwijs’, zal de 

eerste theoretische pijler van deze scriptie worden opgetuigd. In en door dit optuigen geven we 

antwoord op de eerste theoretische deelvraag. Daarna volgt een bespreking van de aanpak en 

de samenhang van het onderzoek in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3, ‘Publieke waarden in de 

praktijk van het onderwijs’, wordt vervolgens het historische denken over onderwijs behandeld. 

Op basis daarvan vindt de documentanalyse plaats in hoofdstuk 4, ‘Beleid en onderwijs’. Daarna 

zal in hoofdstuk 5, ‘Het goede in de dynamiek van beleid en onderwijs’, op die bevindingen 

worden gereflecteerd, aan de hand van constructen uit hoofdstuk 3. Ter afsluiting van de 

scriptie wordt in hoofdstuk 6, ‘Goed bestuur van goed onderwijs’, de cirkel rond gemaakt door 

vanuit deze discussie tot een antwoord te komen op de hoofdvraag van het onderzoek.  
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1. Bestuurskundig denken over goed bestuur en 

onderwijs 

Inleiding 

Hoewel de bestuurskunde zich over het algemeen bezig houdt met empirisch onderzoek doen 

naar de bestuurlijke werkelijkheid, heeft het ook een discours opgebouwd over hoe goed 

besturen eruit zou kunnen zien. Daarin zijn expliciete normatieve uitingen over goed bestuur 

echter relatief zeldzaam. Logisch, zou men kunnen zeggen: het past bestuurskundigen ook om 

een slag om de arm te houden bij het formuleren van een eigen opvatting in wetenschappelijke 

literatuur. Het innemen van een normatief standpunt is voor empirische wetenschappers 

immers discutabel, omdat er wordt verondersteld dat er geen empirisch onderzoek kan worden 

gedaan naar wat ‘het goede’ inhoudt.  

 Deze gedragsregel van wetenschappers is een voorbeeld van een norm in de 

wetenschappelijke praktijk. Men zou kunnen beargumenteren dat die norm teruggaat op de 

wetenschappelijke waarde van (normatieve) neutraliteit. Het denken in publieke waarden is 

grofweg hetzelfde als het denken over hoe dit soort waarden spelen in de samenleving. Door 

bezig te zijn met publieke waarden, wordt het dus mogelijk om sociaal-wetenschappelijk 

onderzoek naar normativiteit te doen. Omdat wij hiervan kunnen profiteren in onze 

bestuurskundige onderneming in deze scriptie, is het zaak dat we ons bekend maken met de 

ideeën achter publieke waarden. We moeten ons zogezegd een beeld vormen van het concept 

‘publieke waarden’ en van de sociale dynamiek die het zichtbaar maakt.    

In dit hoofdstuk zullen we daarom ten eerste ingaan op dat concept. Het verduidelijken 

van ‘publieke waarden’ inhouden in een bestuurskundige context, is dus de eerste doelstelling 

van dit hoofdstuk. Daarbij wordt om te beginnen een nadere duiding gegeven van wat publieke 

waarden precies behelzen. Vervolgens gaan we over op een illustratie van hoe publieke 

waarden van elkaar kunnen worden onderscheiden, en hoe we er tegelijkertijd een coherent 

geheel in kunnen blijven zien. Op die manier krijgen we een eerste overzicht van het veld aan 

publieke waarden. Daarna worden twee voorbeelden gegeven van toepassingen van het 

publieke waardendiscours in bestuurskundig onderzoek. Zo wordt ons beeld van publieke 

waarden steeds concreter. Uit deze voorbeelden zal vervolgens blijken dat waarden in 

specifieke praktijken in conflict kunnen komen met elkaar, waarna verschillende strategieën 

van omgaan met waardenconflicten uiteen worden gezet. Ter afsluiting van de bespreking van 

publieke waarden zullen we het denken in publieke waarden contrasteren met het 

gelijksoortige denken in publieke waarde, omdat er uit deze vergelijking verdiepende en voor 

deze scriptie zeer relevante conclusies kunnen worden getrokken over beide theorieën. 

 Na de bespreking van deze conclusies kan namelijk de stap naar specifieke praktijken 

worden gemaakt. De tweede doelstelling van dit hoofdstuk is dan ook te verduidelijken wat we 

precies met ‘praktijken’ bedoelen. We zullen hierbij aandacht besteden aan de rol van publieke 

waarden in deze praktijken, en specifiek naar wat het samenspel van die publieke waarden 

betekent voor wat in praktijken wordt gezien als goed. Voor de wetenschappelijke praktijk zou 

men bijvoorbeeld waarden als neutraliteit of integriteit kunnen onderscheiden en die als 

essentieel kunnen benoemen voor een goede wetenschapsbeoefening.  

In dit hoofdstuk beogen we dus op basis van theorie over bestuur en publieke 

waarde(n) tot een antwoord te komen op de vraag hoe dit voor de praktijk van het onderwijs in 
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elkaar steekt. Dit zal uiteindelijk het antwoord vormen op de deelvraag waaraan dit hoofdstuk is 

gewijd: hoe verhoudt de bestuurskundige theorievorming rondom publieke waarden zich ten 

opzichte van een conceptie van goed bestuur van onderwijs? 

Publieke waarden 

De aard van publieke waarden 

‘Publieke waarden’ is als concept op verschillende manieren gedefinieerd. Thacher en Rein 

(2004, p. 460) noemen waarden, zonder specifiek over publieke waarden te spreken: ‘the 

ultimate ends of public policy - the goals and obligations that policy aims to promote as desirable 

in their own right, not just as means to some other objective’. Daarin klinkt intrinsieke waarde 

door: waarden zijn begerenswaardig (‘desirable’) op zichzelf en niet bestemd als middelen 

ergens anders toe. Dat waarden ‘ultimate ends of public policy’ zouden zijn, betekent dat beleid 

voor Thacher en Rein dus uiteindelijk intrinsieke waarde tot doel heeft. Dit in de vorm van 

doelen en verplichtingen (‘goals and obligations’).  

 Daarmee hebben Thacher en Rein (2004) geenszins een luchtige omschrijving gegeven 

van waarden en de plaats ervan in het openbaar bestuur. Waarden funderen binnen deze 

gedachte immers uiteindelijk al het beleid, zowel als doelen en als verplichtingen. Dit bovendien 

omwille van hun eigen begerenswaardigheid. Direct na deze verregaande uitspraak nuanceren 

ze deze door te zeggen dat de ‘values that dominate policy discourse are often less fundamental 

than those just mentioned [safety, equality, prosperity, freedom, and self-governance]’ (Thacher & 

Rein, 2004, p. 460). In het vormgeven en evalueren van beleid schuiven fundamentele waarden, 

‘the ultimate ends of public policy’, volgens Thacher en Rein dus naar de achtergrond.  

 Met hun omschrijving van waarden maken Thacher en Rein (2004) duidelijk dat ze 

omwille van zichzelf heel belangrijk zijn voor het openbaar bestuur. De aard van publieke 

waarden blijft hiermee echter ongewis. Bozeman (2007, p. 17) stelt: 

 

‘A society’s ‘public values’ are those providing normative consensus about (a) the rights, 

benefits, and prerogatives to which citizens should (and should not) be entitled; (b) the 

obligations of citizens to society, the state, and one another; and (c) the principles on which 

governments and policies should be based.’   

 

Ook uit dit citaat spreekt veel. In de eerste plaats ‘voorzien’ publieke waarden volgens Bozeman 

dus in normatieve consensus: in, met of door publieke waarden wordt men het normatief met 

elkaar eens. Dit vervolgens binnen drie verschillende domeinen. Ten eerste wat betreft de 

(voor)rechten en voordelen die burgers van een land wel en niet zouden moeten bezitten. 

Vanuit publieke waarden gedacht zou men het dus eens moeten kunnen worden over waar 

iedereen recht op heeft. Daar tegenover staat dat publieke waarden volgens Bozeman (2007) 

ook leiden tot consensus over de plichten die die burgers hebben, zowel jegens elkaar als jegens 

de maatschappij en de staat. Publieke waarden zouden dus de grondslag bieden voor 

eensgezindheid in wat ieders bijdrage aan de samenleving zou moeten zijn. Tot slot zouden 

publieke waarden leiden tot consensus over de beginselen waarop overheden en beleid zou 

moeten worden gebaseerd. Publieke waarden zouden dus de fundering vormen van principes 

die de basis van het openbaar bestuur vormen. Gecombineerd met Thacher en Reins (2004) 

benoeming van waarden als einddoel van beleid, worden publieke waarden met deze stelling 

zowel het begin als het einde van het bestuur. Publieke waarden worden als het ware de alfa en 
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de omega van overheden en beleid; het begin en het einde van het openbaar bestuur zijn 

hetzelfde (een Aristoteliaanse en ook Hegeliaanse gedachte, zoals we ook later zullen zien; zie 

bijvoorbeeld Hegel, 2013, p. 246 en pagina 52 alhier). 

 Hieruit blijkt opnieuw een zeer gewichtige rol voor publieke waarden in het openbaar 

bestuur. De nader bepaalde aard van het concept ‘publieke waarden’ blijft echter abstract en 

ontastbaar. Bozeman (2007) en Thacher en Rein (2004) thematiseren publieke waarden aan de 

hand van de manier waarop die een uitwerking hebben - respectievelijk als facilitators van 

normatieve consensus en als de ultieme doelen van beleid. Hier is een oorzaak voor aan te 

wijzen. Bozeman en Thacher en Rein konden niet anders dan (publieke) waarden abstract te 

beschrijven. Uit zowel Bozemans definitie als uit die van Thacher en Rein blijkt immers dat het 

idee van ‘publieke waarden’ erg diffuus is. Burgers hebben namelijk meerdere rechten en 

plichten, er zijn meerdere principes op basis waarvan overheden en beleid opereren, en er zijn 

meerdere doelen voor publiek beleid. Het denken in en over ‘publieke waarden’ als geheel is 

daarmee veroordeeld tot een haast alomvattende breedte, die we slechts in algemene termen 

kunnen omschrijven. Met andere woorden: Bozeman en Thacher en Rein moesten abstract 

blijven in hun omschrijving van wat (publieke) waarden betekenen, vanwege hun abstracte 

aard. Deze abstracte aard van het idee van publieke waarden maken het daarnaast onmogelijk 

om de overwegingen van Bozeman en Thacher en Rein te toetsen, omdat dat zou betekenen dat 

ze worden gemeten langs een lat van een standaard van wat het concept van publieke waarden 

precies inhoudt. Deze lat kan door de abstracte aard van publieke waarden echter niet anders 

dan zelf ook abstract zijn. Daarmee worden publieke waarden, naast abstracte concepten, ook 

uitgesproken kwalitatief van aard. 

Een ordening van publieke waarden 

De abstracte, kwalitatieve aard van publieke waarden heeft bestuurskundigen er niet van 

weerhouden op een gestructureerde en systematische manier over publieke waarden na te 

denken. Omdat dat ook een ambitie van deze scriptie is, is het zinnig om kennis te nemen van 

een manier waarop dit vorm gekregen heeft. Als voorbeeld daarvan zullen we nu het artikel van 

Beck Jørgensen en Bozeman (2007) behandelen: dit illustreert bij uitstek hoe men over publieke 

waarden kan nadenken als een coherent geheel. We zullen daarbij relatief diep duiken in het 

artikel en wat het te zeggen heeft; het is belangrijk om daarbij in het achterhoofd te houden dat 

we dat doen zodat we een beeld krijgen van hoe we systematisch na kunnen denken over iets 

abstracts en kwalitatiefs als publieke waarden.  

Beck Jørgensen en Bozeman (2007) stelden een lijst op van 72 verschillende publieke 

waarden. Dat deden zij op basis van een literatuuronderzoek van artikelen in 

bestuurswetenschappelijke tijdschriften die grofweg tussen 1990 en 2003 in de Verenigde 

Staten, het Verenigd Koninkrijk en in Scandinavië zijn gepubliceerd (Beck Jørgensen & 

Bozeman, 2007, p. 357). Vervolgens hebben zij deze publieke waarden in een zevental 

‘constellaties’ geclusterd volgens een model dat hun interpretatie van de relaties tussen 

publieke waarden weergeeft (Beck Jørgensen & Bozeman, 2007, p. 359). Dit model is op de 

volgende pagina opgenomen als figuur 1.   
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Figuur 1: ‘Structure of the Public Values Universe’, ontleend  

aan Beck Jørgensen & Bozeman, 2007, p. 359 

 

Het model vertrekt vanuit het perspectief van drie omgevingen. De eerste is de samenleving in 

zijn geheel, waarin vervolgens het openbaar bestuur en haar omgeving zich bevinden. Binnen 

deze drie omgevingen bestaan vervolgens verschillende wisselwerkingen, die de Beck 

Jørgensen en Bozeman (2007) duiden als relaties tussen verschillende gehelen - de constellaties 

- van publieke waarden. Hun stellingname is daarmee dus dat de wisselwerkingen in en/of 

tussen deze drie domeinen uiteindelijk teruggaan op de publieke waarden die zij hebben 

onderscheiden. In het model hebben zij de constellaties waarin deze publieke waarden zich 

volgens hen vervolgens laten vatten genummerd met de cijfers 1 tot en met 7. Binnen die 

gehelen kunnen weer verschillende subgroepen van waarden bestaan. Op deze manier ordenen 

Beck Jørgensen en Bozeman het scala aan publieke waarden dat zij onderscheiden en maken zij 

de onderlinge samenhang hiervan inzichtelijk. 

Om de werking van dit model te demonstreren binnen het kader van deze scriptie, volgt 

hier een behandeling van hoe Beck Jørgensen en Bozeman (2007) er in hun artikel mee omgaan 

en hoe dat gerelateerd zou kunnen worden aan het onderwijs. Ze beginnen hun bespreking van 

het model bij de relatie tussen het openbaar bestuur en de samenleving als geheel (wat ook 

cijfer 1 in het model krijgt). Het openbaar bestuur noemen ze in die relatie de publieke sector, 

die in deze specifieke relatie eenzijdig investeert in de samenleving. Binnen die relatie 

onderscheiden ze vervolgens vier subgroepen van waarden: ‘the common good’1, altruïsme, 

duurzaamheid en waardigheid van het regime (Beck Jørgensen & Bozeman, 2007, p. 360-361; 

genoemde en geciteerde subgroepen en waarden zijn afkomstig uit hun tabel 1). Onder de 

subgroep ‘the common good’ vallen volgens Beck Jørgensen en Bozeman twee waarden: die van 

het algemene belang en van sociale cohesie. Breder gezegd valt in deze subgroep daarnaast alles 

 
1 Deze term is hier in het Engels gelaten, omdat de Nederlandse vertaling ‘het gemeenschappelijke goed’ 
niet helemaal de lading van het Engels lijkt te dekken. 
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wat past bij ‘the idea that the public sector should create or contribute to the common good and to 

the public interest’ (Beck Jørgensen & Bozeman, 2007, p. 361). 

‘It is the big values that are launched in this group’, stellen Beck Jørgensen en Bozeman 

(2007, p. 363). Een aantal van die grote waarden lijken ook toepasbaar op het onderwijs, wat 

voor dit onderzoek met name relevant is. Vooral de waarden van de subgroepen van ‘the 

common good’ en altruïsme lijken aanspraak te kunnen maken op een plaats binnen het 

onderwijs; het is goed te betogen dat het onderwijzen van burgers onderdeel uitmaakt van het 

algemeen belang van een samenleving en dat het een altruïstisch karakter heeft. Nog twee 

andere waardenconstellaties van Beck Jørgensen en Bozeman lijken op het eerste gezicht te 

overlappen met onderwijs, als onderdeel van de publieke sector met een directe relatie tot heel 

veel burgers. Dit zijn ‘public employees’ en hun gedrag (constellatie 6 in het model) en de relatie 

van de publieke sector met burgers (constellatie 7 in het model; Beck Jørgensen & Bozeman, 

2007, p. 367-369).  

Bij het gedrag van mensen die werken in dienst van de publieke sector onderscheiden 

Beck Jørgensen en Bozeman in totaal zes waarden: het moeten afleggen van verantwoording 

(‘accountability’), professionalisme, eerlijkheid, morele standaarden, ethisch bewustzijn en 

integriteit. Hoewel niet al deze waarden zo goed één op één toepasbaar op onderwijzers lijken 

als op bijvoorbeeld ambtenaren bij een ministerie, is het logisch om ze allemaal in een bepaalde 

vorm van hen te verwachten. Als men bij wijze van gedachte-experiment nagaat wat het zou 

betekenen als docenten geen morele standaarden zouden hoeven hebben of als docenten niet 

eerlijk zouden hoeven zijn, oogt dat immers erg dubieus.  

Dit niet in de laatste plaats in het contact met burgers. Als leraren bijvoorbeeld vrij 

zouden zijn hun leerlingen te slaan zonder dat daar een sanctie tegenover staat, schenden ze in 

de gedachtetrant van Beck Jørgensen en Bozeman (2007) niet alleen de waarden van het gedrag 

van publieke werknemers, maar ook de vele waarden in de relatie tussen het openbaar bestuur 

en burgers (constellatie 7 in figuur 1). Die laten zich volgens Beck Jørgensen en Bozeman in vier 

verschillende subgroepen vatten, te weten legaliteit (waaronder rechtvaardigheid valt), 

billijkheid (‘equity’), dialoog en oriëntatie op de gebruiker. In het geval van de leraar die 

leerlingen slaat, worden in deze gedachtegang bijvoorbeeld de waarde van de rechten van 

burgers, de leerling, geschonden. Verder kan men beargumenteren dat dit een schending van 

billijkheid en redelijkheid is. Met de waardensubgroep dialoog wordt daarnaast een categorie 

van waarden aangestipt die zichtbaar passen binnen het onderwijs. Beck Jørgensen en Bozeman 

noemen responsiviteit en burgerbetrokkenheid, maar ook de ontwikkeling van de burgers. ‘By 

taking on board these values, the public administration (...) accepts active responsibility for the 

development of the citizens’, stellen zij (Beck Jørgensen & Bozeman, 2007, p. 369), waarmee ze 

een proces aanwijzen dat bij uitstek past bij onderwijs. De waarden die onder de subgroep 

dialoog vallen, zijn volgens Beck Jørgensen en Bozeman afkomstig uit de ‘tradition of 

participatory democracy’: met deze waarden verandert de relatie tussen het bestuur en de 

burger dan ook ‘from an authoritarian relationship to a channel for democratic input’ (Beck 

Jørgensen & Bozeman, 2007, p. 369). Onderwijs kan daarmee, als belichaming van deze 

waarden, worden gezien als een facilitator voor de participatie van burgers in een democratie 

(een idee dat aansluit op het denken van John Dewey (1944), wat we later zullen behandelen; 

zie pagina’s  44-45 alhier). 

Beck Jørgensen en Bozeman (2007) hebben ons nu een beeld gegeven over hoe men 

systematisch na zou kunnen denken over het diffuse concept ‘publieke waarden’, en dat in ieder 

gegeven domein van de publieke sector. Door binnen de verschillende relaties in figuur 1 

constellaties van waarden te benoemen, en binnen die constellaties weer subgroepen te 



 

15 

schetsen, hebben ze het geheel van publieke waarden relatief duidelijk afgebakend. Het blijkt 

dus mogelijk om concrete samenhang te zien in zoiets abstracts als publieke waarden. 

Daarom gaan we nu over op de (in de inleiding aangekondigde) voorbeelden van de 

toepassing van het denken in publieke waarden op specifieke delen van die sector (nota bene: 

het model van Beck Jørgensen en Bozeman komt daar dus niet in terug). Voorbeelden van de 

toepassing van publieke waarden in bestuurskundig onderzoek kunnen ons immers helpen een 

vinger te leggen op wat het denken in termen van publieke waarden betekent voor 

bestuurskundig onderzoek. Daarnaast verhelderen de voorbeelden hoe publieke waarden 

spelen in de bestuurlijke praktijk. Zodra we ons daar een beeld van hebben gevormd, kunnen 

we de stap maken naar een fenomeen dat ook al naar voren zal komen uit de twee gekozen 

voorbeelden: conflicten tussen publieke waarden. 

Casussen in publieke waarden 

Het eerste voorbeeld dat we hier aanhalen, is het onderzoek dat De Graaf en Paanakker (2015) 

deden naar een botsing van twee specifieke soort waarden. Enerzijds onderzochten zij waarden 

die te maken hebben met performance, dat wil zeggen met het behalen van doelen (effectiviteit) 

en met efficiëntie, en anderzijds waarden die te maken hebben met het proces van besturen 

(‘process of governance’; p. 365), bijvoorbeeld integriteit. In het onderzoek stond zowel de vraag 

naar de aard van waardenconflicten centraal als de vraag welke conflicten tussen performance 

en procedurele waarden publieke actoren ervaren (De Graaf & Paanakker, 2015, p. 636). Deze 

vragen zijn beantwoord middels een combinatie van literatuuronderzoek en het interviewen 

van topambtenaren (als beïnvloeders van beleid) en wethouders (als politici en als uitvoerders 

van beleid) (De Graaf & Paanakker, 2015, p. 640). Uit de interviews destilleren De Graaf en 

Paanakker in hun artikel een viertal proposities, die zij vervolgens verhouden tot theorie om 

hen te nuanceren en zo tot conclusies te komen (2015, p. 641-648).  

Ten eerste stellen zij dat het waardenconflict dat hun respondenten het meest ervoeren, 

het waardenconflict tussen effectiviteit en efficiëntie was - twee waarden op het gebied van 

performance. Als reden hiervoor noemen De Graaf en Paanakker dat budgetmanagement vragen 

oproept over hoe het geld te investeren. Het meest ervaren conflict tussen performance en 

procedurele waarden is volgens het onderzoek effectiviteit en efficiëntie tegenover 

rechtmatigheid (‘lawfullness’ ; De Graaf & Paanakker, 2015, p. 642). Daarmee wordt bedoeld dat 

regels het behalen van doelen kunnen tegenhouden. Het conflict tussen transparantie en 

effectiviteit en efficiëntie komt wat performance tegenover procedurele waarden betreft op 

plaats twee als meest ervaren tegenstelling. Bestuur en beleid moet openbaar en transparant 

zijn, maar soms komt dat niet ten goede aan het behalen van de doelen. Een topambtenaar 

noemt als voorbeeld om dit te omzeilen dat hij/zij beleidsdocumenten soms onbegrijpelijk 

maakte voor buitenstaanders (De Graaf & Paanakker, 2015, p. 643). De laatste conclusie is dat 

wethouders meer waardenconflicten ervaren dan topambtenaren. Zij ervaren conflicten tussen 

performance en procedurele waarden zowel in het besturen zelf als in het maken van beleid en 

het stellen van beleidsdoelen (De Graaf & Paanakker, 2015, p. 644). 

Uit het artikel van De Graaf en Paanakker (2015) wordt duidelijk dat publieke waarden 

hun abstractie deels verliezen op het moment dat zij in botsing met elkaar komen, omdat dit 

leidt tot het moeten maken van afwegingen tussen waarden in concrete situaties. Om dit nog 

tastbaarder te maken en uiteindelijk ook in de praktijk van het onderwijs te kunnen plaatsen, 

volgt een tweede voorbeeld. Ditmaal van een specifieke casus van een overheidsinstelling. De 

Graaf en Meijer (2019) deden namelijk onderzoek naar de conflicten tussen publieke waarden 
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binnen de politie, naar aanleiding van de manier waarop die conflicten veranderen door sociale 

media. Daarbij stond een tweeledige vraag centraal. De eerste kant van de vraag was van welke 

waardenconflicten binnen de politie wordt gedacht dat die worden veroorzaakt door sociale 

media. De tweede van welke strategieën men gebruikt om daar vervolgens mee om te gaan (De 

Graaf & Meijer, 2019, p. 83). Door in totaal 52 verschillende soorten medewerkers van de politie 

te interviewen, brachten De Graaf en Meijer de waardenconflicten terug naar een viertal dat 

sterk lijkt op het viertal van De Graaf en Paanakker (2015). Ook hier wordt effectiviteit versus 

efficiëntie als eerste genoemd, naast een conflict tussen rechtmatigheid en effectiviteit, van 

efficiëntie tegenover participatie en van rechtmatigheid versus transparantie (De Graaf & 

Meijer, 2019, p. 88-89). Waar de eerste twee waardenconflicten nagenoeg hetzelfde werken bij 

de politie als bij topambtenaren en wethouders uit de studie van De Graaf en Paanakker (2015), 

hebben de laatste twee een meer eigen karakter. Bij efficiëntie tegenover participatie wordt het 

voorbeeld van de Twitteractiviteit van de politie gegeven (De Graaf & Meijer, 2019, p. 89). In dat 

voorbeeld wil men aan de ene kant de transparantie van de politie en de burgerparticipatie 

verbeteren door een intensieve deelname aan sociale media, maar aan de andere kant worstelt 

men met de verwachting om vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar te 

zijn. Deze transparantie brengt daarnaast ook de verwachting met zich mee dat de politie 

openheid van zaken geeft wanneer dat juridisch gezien niet mag of niet verstandig is. Als 

voorbeeld van de tegenstelling rechtmatigheid-transparantie noemen De Graaf en Meijer (2019, 

p. 89) dan ook het voorbeeld dat informatie of speculatie over een moord heel snel kan worden 

verspreid, wat logischerwijs politieonderzoek tegen kan werken.  

De Graaf en Meijer (2019, p. 90) concluderen naar aanleiding van de geïdentificeerde 

waardenconflicten ten eerste dat ‘the emphasis in social media on transparency and 

participation’ aan te wijzen is als reden waarom sociale media waardenconflicten veroorzaken 

bij de politie. Dit omdat men ‘pressure to share information and engage citizens’ ervaart, ‘whereas 

this may conflict with other values’ (De Graaf & Meijer, 2019, p.90). De tweede conclusie betreft 

een antwoord op het tweede deel van hun onderzoeksvraag: de strategieën die de politie 

gebruikt om om te gaan met de waardenconflicten die men ervaart. Het denken over de omgang 

met waardenconflicten is echter de volgende stap in het denken over publieke waarden binnen 

de bestuurskunde, en zal daarom meer aandacht krijgen voordat de conclusie van De Graaf en 

Meijer hierover zal worden toegelicht. We zijn nu dus klaar om ons beeld van publieke waarden 

nog verder te verdiepen aan de hand van de theorie rondom waardenconflicten.  

Waardenconflicten aangepakt 

De Graaf en Meijer (2019) maken in hun artikel gebruik van een zestal omgangsstrategieën 

(‘coping strategies’, p. 88-89) met waardenconflicten. Daarvoor putten zij uit een tweetal 

theoretische bronnen: Thacher en Rein (2004) en Stewart (2006). Alvorens echter in te gaan op 

de inhoud van de omgangsstrategieën die zij duiden, zal eerst nog een deel van de 

onderzoeksvraag van De Graaf en Paanakker (2015) moeten worden beantwoord. Dat deel, dat 

vooralsnog bewust open is gelaten, luidde namelijk: wat is de aard van waardenconflicten? 

Bij hun bespreking van de achtergrond van waardenconflicten beginnen De Graaf en 

Paanakker (2015, p. 637) vanuit het ‘theoretische standpunt van waardenpluralisme’. Hun 

omschrijving daarvan baseren ze op een uitspraak van Isaiah Berlin. Die stelt (1982, p. 69) dat 

er gelijke en ‘ultieme’ doelen bestaan die niet tegelijkertijd kunnen worden gerealiseerd, zonder 

dat er een ‘single universal overarching standard’ bestaat op basis waarvan men hier een 

rationele keuze tussen zou kunnen maken. Om hier een concreet voorbeeld van te geven: als 
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iemand een miljoen euro zou moeten geven aan persoon X of persoon Y, waarvan hij/zij niets 

weet en die hij/zij nog nooit heeft gezien, dan kan geen rationele afweging tussen beide worden 

gemaakt. Het gelijke, ultieme doel van deze actie zou iets zijn in de trant van het willen 

vergemakkelijken van het leven van één persoon, maar in twee gelijke gevallen van personen 

bestaat er geen rationeel criterium op basis waarvan men kan kiezen voor één van de twee.  

In dit gedachte-experiment bestaat de keuze niet om beide personen de helft van het 

geld te geven. In de praktijk bestaan dat soort mogelijkheden wel. Ook in het geval van 

betrokkenheid van verschillende waarden, zou het openbaar bestuur bijvoorbeeld kunnen 

kiezen alle waarden een beetje te doen. Daarmee worden de ultieme doelen van Berlin (1982) 

als het ware opgeschort. Spicer (2001, p. 512) legt verder uit: ‘the pursuit of certain values must 

inevitably comprise or limit our ability to pursue certain other values. The more we seek to attain 

some of these values the less able we are to attain the others’.  

Spicer (2001) heeft het dan over de incompatibiliteit van waarden. Openbaar bestuur 

zal zich hierdoor moeten bezinnen op welke waarden het in welke mate wil nastreven of 

bevorderen. Die waarden kunnen hier dus nog wel naast elkaar bestaan en naast elkaar worden 

nagestreefd. Vanuit waardenpluralisme gedacht kunnen de verhoudingen tussen waarden 

volgens De Graaf en Paanakker (2015, p. 637) echter ook tot een dieper soort conflict komen. 

Waarden kunnen namelijk ook incommensurabel met elkaar zijn. Daarmee wordt in eerste 

instantie verwezen naar het ontbreken van een eenduidig, universeel en rationeel criterium 

voor het kiezen tussen ultieme doelen, zoals Berlin (1982) dat benoemde. Daarnaast wordt met 

incommensurabiliteit echter het probleem van twee elkaar uitsluitende waarden aangeduid. 

Waar bij incompatibele waarden nog de keuze kon worden gemaakt om alle betrokken waarden 

een beetje na te leven, is het bij incommensurabiliteit in principe de één of de ander. Als 

voorbeeld noemen De Graaf en Paanakker (2015. p. 637) de keuze tussen het vrijmaken van tijd 

om met vrienden door te brengen of om geld te verdienen. Dat kan (in principe) niet op 

hetzelfde moment; je kunt niet tegelijkertijd werken en tijd met vrienden besteden. In een 

situatie waarin die twee waarden vervolgens toch voorkomen, zal daar een bepaalde manier 

van omgang mee moeten worden gevonden. Op dit punt haken de omgangsstrategieën van 

Thacher en Rein (2004) en Stewart (2006) aan.     

 Thacher en Rein (2004, p. 463-464; ook verdere citaten in deze alinea zijn hiervan 

afkomstig) omschrijven de omgangsstrategieën ‘cycling’, ‘firewalls’ en ‘casuistry’. Bij cycling 

doorlopen beleidsmakers de waarden die aan de orde zijn in de geven situatie sequentieel. 

Daarbij houdt men één waarde steeds als hoogste in het vaandel, totdat de gevolgen daarvan 

voor andere waarden ‘too severe to ignore’ worden, waarna de cyclus verder gaat op de 

volgende waarde. In de tussentijd kan men pogen tot nieuwe manieren van omgaan met de 

waardenconflicten te komen. De firewalls-strategie houdt in dat bestuurders de 

verantwoordelijkheden voor de waarden die aan de orde zijn, verspreiden over verschillende 

instituties. Daarbij zorgt men dat die instituties zo zijn begrensd dat hun verantwoordelijkheden 

elkaar niet overlappen. Op die manier heeft iedere waarde in de ogen van Thacher en Rein ‘a 

vigorous champion’. Tot slot wordt bij casuistry aan casuïstiek gedaan: ‘they [beleidsactoren] 

encourage and facilitate case-by-case judgment about how decisions should be made’. 

Stewart (2006, p. 187-192) voegt daar nog een drietal strategieën aan toe, te weten 

incrementalisme (‘incrementalism’), hybridisatie (‘hybridization’) en ‘bias’ (wat zich in dit geval 

moeilijk laat vertalen). Met incrementalisme als omgangsstrategie voor waardenconflicten 

bedoelt zij dat het een stapsgewijze verandering van de conflictsituatie biedt, waarmee die 

situatie kan worden verzacht. Dit vanuit het benoemen van intenties over de lange termijn. Bij 

hybridisatie treedt vermenging van verschillende waarden op, waardoor een hybride 
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tussenvorm van die waarden ontstaat. Met bias bedoelt Stewart het belangrijker maken van één 

waarde in het waardenconflict ten gunste van de andere(n), waardoor er minder aandacht 

uitgaat naar die andere waarden. 

De Graaf en Meijer (2019) hebben zoals gezegd deze zes omgangsstrategieën gebruikt in 

hun duiding van hoe de politie omgaat met ieder van de vier waardenconflicten die zij 

waarnamen. In het conflict tussen effectiviteit en efficiëntie werd volgens hen zowel 

hybridisatie als bias gebruikt (De Graaf & Meijer, 2019 p. 88). Dit in de context van hoe de politie 

omgaat met criminaliteitssignalen uit sociale media. Omdat de politie eenvoudigweg te veel van 

dit soort signalen binnen krijgt via deze kanalen, kan men niet voor de effectiviteitsaanpak gaan, 

waarbij alle signalen zouden worden afgegaan om te kijken of echt iets aan de hand is. Derhalve 

gaat de bias in dit waardenconflict over op efficiëntie: het doelmatig afwerken van signalen om 

te kijken waar men wel en niet iets mee zou kunnen. De hybridisatie in dit waardenconflict zat 

volgens De Graaf en Meijer (2019, p. 88) in het feit dat enkele politieagenten het als hun plicht 

zagen om bepaalde signalen uit hun omgeving hoe dan ook te onderzoeken. In het conflict 

tussen effectiviteit en rechtmatigheid treedt volgens De Graaf en Meijer (2019, p. 88) voorts 

vooral bias op, ten gunste van rechtmatigheid. De politie blijkt liever helemaal volgens de regels 

te werken dan dat men voor optimale effectiviteit gaat. Bij het waardenconflict tussen efficiëntie 

en participatie maakt men vooral gebruik van hybridisatie, omdat de politie volgens De Graaf en 

Meijer (2019. p. 89) beide te belangrijk vindt om ertussen te kiezen. Dat betekent dat de politie 

schippert tussen de verwachtingen aan deelname op Twitter en het nakomen daarvan. In de 

laatste tegenstelling, die tussen rechtmatigheid en transparantie, wordt tot slot opnieuw 

gebruik gemaakt van een bias ten gunste van rechtmatigheid. Gegeven de grote snelheid van de 

verspreiding van informatie via sociale media, probeert de politie zich op deze manier controle 

over de situatie te houden (De Graaf & Meijer, 2019 p. 89). Doordat bias het meeste voor bleek 

te komen, en dit veelal ten gunste van de waarden die de politie gewend is uit te dragen, 

concluderen De Graaf en Meijer (2019, p. 90) dat de politie de neiging heeft met een 

conservatieve respons te komen op de waarden die van sociale media uitgaan (namelijk 

participatie en transparantie). 

We hebben nu al veel gezien van de dynamiek van publieke waarden in de praktijk. Ons 

beeld van dit concept is daarmee een stuk completer. Om de vervolgstappen die ons in dit 

hoofdstuk resten wat te vergemakkelijken, is het handig om het overzicht dat we tot nu toe 

hebben verkregen, nog even kort samen te vatten. Ten eerste hebben we de definitie van het 

begrip ‘publieke waarden’ verkend, om een elementair beeld te krijgen van wat we ermee 

bedoelen. We constateerden toen dat publieke waarden an sich veroordeeld zijn tot een 

bepaalde mate van abstractie. Daarom hebben we ons ten tweede tot Beck Jørgensen en 

Bozeman (2007) gewend, die samen een systeem hebben bedacht waarin ze publieke waarden 

als abstract concept hebben weten af te bakenen in verschillende constellaties. Ten derde 

haalden we de artikelen van De Graaf en Paanakker (2015) en De Graaf en Meijer (2019) aan als 

illustraties van hoe publieke waarden spelen in de bestuurlijke praktijk. 

Uit hun bespreking blijkt dat publieke waarden in tegenspraak met elkaar kunnen zijn. 

Ze kunnen met elkaar in conflict komen in specifieke situaties en publieke domeinen. Van dit 

soort conflicten bestaan grosso modo twee soorten. Ten eerste zijn er conflicten die ontstaan 

vanuit de incompatibiliteit van waarden, wat betekent dat er in een situatie of publiek domein 

een keuze moet worden gemaakt over hoe verschillende waarden naast elkaar en tegelijkertijd 

nagestreefd worden. De tweede soort conflicten gaat verder dan dat; zij stoelt op de 

incommensurabiliteit van waarden, waarbij het principieel onmogelijk is om verschillende 

waarden tegelijkertijd na te streven. In praktijken waarin desondanks waarden spelen die 
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incommensurabel zijn, zal daar een manier van omgang mee moeten worden gevonden. 

Thacher en Rein (2004) en Stewart (2006) hebben samen zes strategieën voor de omgang met 

incommensurabiliteit geformuleerd; volgens de bevindingen van De Graaf en Meijer (2019) 

maakt de politie slechts gebruik van twee van deze zes omgangsstrategieën, te weten 

hybridisatie en bias. 

Incompatibiliteit en/of incommensurabiliteit kunnen zich logischerwijs ook voordoen in 

de praktijk van het onderwijs – dat is in wezen het onderwerp van hoofdstuk 3, ‘Publieke 

waarden in de praktijk van het onderwijs’. Maar met het afleggen van het pad dat ons tot dat 

inzicht leidde, hebben we ons doel nog niet helemaal bereikt. We hebben nu het 

bestuurskundige denken over publieke waarden in zijn breedte geschetst, maar we zijn nog niet 

toegekomen aan de relatie tussen publieke waarden en goed besturen, terwijl we al wel 

noemden dat deze thema’s in de bestuurskunde vaak hand in hand gaat. Valt er dan nog meer te 

zeggen over publieke waarden dan we tot nu toe hebben gedaan? We zullen zien dat het 

antwoord op die vraag ‘ja’ is, door te voldoen aan de laatste belofte uit de inleiding tot dit 

hoofdstuk. We moeten immers nog ingaan op het verschil tussen het denken in publieke 

waarden en het denken in publieke waarde, en op de wijze waarop deze manieren van denken 

overeenkomen. We zullen zien dat dit grondige implicaties heeft voor de invulling van het 

concept ‘publieke waarden’ en voor het woord ‘praktijken’, en daarmee is dit punt essentieel 

voor het vervolg van deze scriptie. 

Publieke waarden en publieke waarde  

Het denken in publieke waarde verwijst naar het denken over public value van Mark Moore 

(1994; 1995; 2000). Moores project was in wezen het uitdenken van een strategische theorie 

voor publieke managers. In 1994 schreef hij dat het doel voor managers in de privésector 

duidelijk is, namelijk ‘to maximise long-term shareholder wealth’ (p. 296), om vervolgens te 

stellen dat het doel voor publieke managers niet zo eenduidig is. Op dit punt is de stelling van 

Moore dat het de taak van de publieke manager is om publieke waarde te creëren (1994, p. 

296). Deze creatie van waarde wordt daarmee ook het strategische doel van publieke managers; 

de nieuwe waarde moet een toevoeging zijn aan de maatschappij die de publieke manager dient.  

Moore (1994, p. 297-302) noemt vier manieren waarop dat kan. Ten eerste kan de 

publieke manager waarde toevoegen door politieke mandaten uit te voeren. Moore gaat daarbij 

uit van de klassieke dichotomie tussen politiek en bestuur. Als gekozen 

volksvertegenwoordiging zet de politiek de lijnen uit die het bestuur uit dient te voeren, en in 

die uitvoering kan de waardecreatie waarop Moore doelt plaatsvinden. De politie zou men 

hiervan als voorbeeld kunnen zien. Agenten krijgen van de politiek het mandaat om burgers te 

bekeuren en krijgen daarbij ook instructies over wanneer dat zou moeten gebeuren, waarna zij 

dit uit dienen te voeren. Door de tijd heen kunnen de instructies veranderen, waarna de agenten 

hun taak anders uit dienen te voeren om daarmee, in de geest van Moore gedacht, op een andere 

manier waarde toe te voegen aan de samenleving. Daaraan voegt Moore een tweede manier van 

het creëren van publieke waarde toe, namelijk het toevoegen van waarde middels professionele 

standaarden. Daarmee doelt Moore op de specifieke manier waarop verschillende velden van 

publieke expertise hun expertise gebruiken om tot een begrip van het toevoegen van waarde te 

komen. Als voorbeelden haalt Moore aan (1994, p. 298): ‘if managers wanted to define public 

value in the domain of defence policy, they consulted the generals to find out what was needed; (...) 

to learn what constituted a quality education, experienced educators were asked; and so on’. Het 

gaat hierbij dus om het vormen van een oordeel over wat publieke waarde betekent voor een 



 

20 

bepaalde publieke professie, vanuit het perspectief van die professie zelf - een relevant 

perspectief voor bijvoorbeeld het onderwijs, dat Moore dus zelf ook noemt. Maar, zo stelt Moore 

(1994, p. 298), er is ook behoefte aan ‘some more powerful, objective means for determining 

whether public value enterprises were producing public value’. Het vervullen van mandaten en 

het navolgen van professionele standaarden staan niet op zichzelf in de creatie van publieke 

waarde. Daarvoor worden ook ‘analytic techniques’ gebruikt (Moore, 1994, p. 298). Beleid wordt 

bijvoorbeeld geëvalueerd op basis van statistische scores en kosteneffectiviteit, als ‘relatively 

objective information about the performance of government’  (Moore, 1994, p. 298). In die geest 

noemt Moore hier ook opbrengsten (‘revenues’) als onderdeel van de uitkomsten van beleid. Het 

gaat hier daarmee om het toepassen van analytische technieken om te pogen tot een objectieve 

beoordeling van performance van bestuur te komen. Voorbeelden daarvan zijn ruim 

voorhanden: men denke aan het stellen en behalen van targets, zoals de bonnenquota bij de 

politie. Het idee daarbij is dat men de performance van bijvoorbeeld de politie objectief kan 

meten door analytisch na te gaan of die targets zijn gehaald. Met Moore gesproken zou het halen 

van meer targets het creëren van meer publieke waarde betekenen. Tot slot noemt Moore ‘value 

as stakeholder and customer satisfaction’ (1994, p. 300) als manier om publieke waarde te 

creëren. Daarbij gaat Moore uit van het idee van de overheid als verlener van diensten, die te 

maken heeft met burgers die gebruik maken van die diensten - en die men daarmee kan zien als 

klanten - en mensen die daar op een andere manier bij betrokken zijn - andere stakeholders, 

zoals de verleners van de diensten zelf. Bij het leveren van die diensten kan het openbaar 

bestuur vervolgens waarde creëren door zich te richten op de tevredenheid van hun ‘klanten’ en 

stakeholders als beoogt resultaat van de dienst. Ziekenhuizen zouden zo hun patiënten 

bijvoorbeeld als klanten kunnen gaan zien.  

Hiermee gaat Moores theorie verder dan een strategisch denkkader voor publieke 

bestuurders. Zijn manier van denken over de taak van de publieke manager en de invulling 

daarvan - het creëren van waarde in de samenleving door bijvoorbeeld politieke mandaten te 

vervullen - heeft namelijk ook een normatief karakter. Een bestuurder kan in de ogen van Moore 

pas een goede bestuurder zijn op het moment dat hij of zij waarde creëert. Door de oriëntatie 

van de theorie op het doel van het openbaar bestuur en diens managers, wordt Moores denken 

daarnaast sterk resultaatgericht. Acties van het openbaar bestuur moeten in die geest worden 

beoordeeld op hun gevolgen. Daarom kunnen handelingen van het openbaar bestuur ook niet 

goed of slecht zijn op zichzelf. Of ze goed of slecht zijn, wordt immers bepaald aan de hand van 

de gevolgen die de handeling voor ogen had, of die de handeling daadwerkelijk heeft 

veroorzaakt. De nadruk die Moore voorts legt op de tevredenheid van klanten en stakeholders, 

maakt duidelijk dat het publieke bestuur zich in zijn dienstverlening moet opstellen als 

vergroter van tevredenheid. Logischerwijs betekent dat dat de overheid ontevredenheid van 

diens ‘klanten’ en stakeholders zou moeten willen verminderen. Moores denken kan daarmee 

worden geplaatst onder de ethische stroming van het utilitarisme, dat uitgaat van Jeremy 

Benthams devies ‘it is the greatest happiness of the greatest number that is the measure of right 

and wrong’ en John Stuart Mills citaat ‘by happiness is intended pleasure, and the absence of pain; 

by unhappiness, pain, and the privation of pleasure’ (Bentham, 1891, p. 93; Mill, 2001, p. 10). Dat 

bekrachtigt Moore met zijn gelijkstelling van ‘individual satisfaction’ en ‘utility’ (2000, p. 201). 

Dit betekent dat het denken over publieke waarde op het eerste gezicht wezenlijk 

verschilt van het denken over publieke waarden. Een onderdeel van de aard van publieke 

waarden, zoals dat in het voorgaande is behandeld, is namelijk dat zij waardevol zijn omwille 

van zichzelf en kunnen worden gezien als zowel het begin als het einddoel van het openbaar 

bestuur. Als tussen de publieke waarden spanningen optreden, moet daar een manier van 
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omgang mee worden gevonden, maar dat is een heel ander soort management dan het 

strategische management dat inzet op de creatie van publieke waarde. Publieke waarde gaat 

daarbij uit van het openbaar bestuur als instrumentele waarde naar (onder andere) meer 

tevredenheid van burgers, in de vorm van diensten. De manieren waarop dat kan plaatsvinden 

zijn diffuus, omdat die afhangen van bijvoorbeeld verschillen in mandaat of verschillen in 

professionele standaarden van werken. Beck Jørgensen en Bozeman (2007, p. 357) stellen dan 

ook dat Moore ‘no stable concept of public value’ formuleert. 

Aan de andere kant treffen publieke waarden en publieke waarde elkaar omdat ze 

beiden uitgaan van een idee van wat goed is. Daarmee lijkt alleen gezegd dat publieke waarden 

en publieke waarde in zoverre overeenkomen dat ze allebei normatieve aannames en 

implicaties hebben, maar dat is niet het hele verhaal. Het denken in publieke waarde kan 

namelijk het denken in publieke waarden inhouden. De Graaf en Meijer (2019) hebben 

bijvoorbeeld laten zien dat zowel rechtmatigheid als transparantie bij de politie aan de orde 

zijn, waardoor men zou kunnen stellen dat deze publieke waarden bij de politie allebei gelden 

als iets goeds. Om binnen het voorbeeld van de politie te blijven, zou Moore zeggen dat de 

politie bijvoorbeeld waarde creëert door criminelen op te pakken en zo voor veiligheid te 

zorgen. Dat is immers een vervulling van het politieke mandaat van de politie, leidt tot meer 

tevredenheid bij het merendeel van de burgers, enzovoorts. De waarde die hier dus wordt 

gecreëerd, is er één die uitgaat van een intrinsieke, publieke waarde, te weten veiligheid. 

Publieke waarde komt in deze insteek in het verlengde te liggen van publieke waarden. De inzet 

van het openbaar bestuur als instrument, zoals Moore die schetst, baseert zich op wat hoe dan 

ook intrinsiek waardevol is, bijvoorbeeld de tevredenheid van burgers. De verhouding publieke 

waarden-publieke waarde wordt zo analoog aan de verhouding tussen intrinsieke en 

instrumentele waarden überhaupt; instrumentele waarden zijn namelijk waarden die men inzet 

ten behoeve van intrinsieke waarden. Hierdoor ontstaat als het ware een perspectief op 

publieke waarden en publieke waarde dat uitgaat van een samenhang en samenwerking tussen 

een ethiek die uitgaat van intrinsieke waarden en een utilitaristische ethiek.     

Daarmee blijft een principieel onderscheid tussen publieke waarden en publieke waarde 

echter bestaan. Publieke waarden spelen immers altijd in iedere gegeven publieke praktijk, 

terwijl publieke waardecreatie al dan niet kan worden geadopteerd als bril waardoor het 

bestuur zichzelf strategisch kan oriënteren, waar men ook kan kiezen voor andere strategische 

invalshoeken. Moore (2000) heeft daarentegen zelf een aanzet gegeven tot een intiemere 

betrokkenheid van publieke waarde en publieke waarden op elkaar. Om die aanzet toe te 

lichten, is op de volgende pagina in figuur 2 een model uit zijn artikel uit 2000 overgenomen. 

In dit model vat Moore (2000) samen hoe volgens hem zinvol strategisch kan worden 

gedacht over de creatie van publieke waarde door overheids- en non-profitorganisaties. De 

cirkel ‘value’ staat voor deze publieke waarde. De waarde die kan worden gecreëerd, wordt in 

dit model beïnvloed door zowel de operationele capaciteit van een organisatie als de legitimiteit 

van die organisatie en de ondersteuning die die organisatie in het kader daarvan krijgt. Op haar 

beurt beïnvloedt deze waarde ook deze twee van elkaar onderscheiden cirkels, die ook elkaar 

beïnvloeden. De strekking van het model is daarmee dat een organisatie met een sterke 

legitimiteit en veel ondersteuning bijvoorbeeld meer werk kan verzetten en zo ook meer 

waarde toevoegen.  
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Figuur 2: ‘Strategy in the public sector’, ontleend aan Moore, 2000, p. 197 

 

Naar aanleiding van een onderzoek bij een ‘grote, nationale non-profitorganisatie’ met een 

‘overheidsafdeling’ (Moore, 2000, p. 200), ontdekte Moore echter dat de cirkels in het model 

niet zo dichotoom hoeven te zijn als dat het model doet vermoeden. Binnen de organisatie die 

Moore onderzocht kreeg de gecreëerde waarde namelijk een andere vorm dan dat hij gewend 

was. Hij stelt dat, in het geval van deze organisatie, ‘the legitimacy-and-support circle in the 

strategic triangle can be viewed not only as something that is instrumentally valuable and 

necessary to pursue the mission of the organization but also as a valuable social end in itself’ 

(Moore, 2000, p. 201). Het verwerven van legitimiteit en ondersteuning werd bij de organisatie 

een doel omwille van zichzelf; het kreeg een intrinsieke waarde. Volgens Moore (2000, p. 201) is 

dat ten eerste te wijten aan de aard van non-profitorganisaties. Dit enerzijds als organisaties 

waarin individuen hun eigen ‘aspiraties’ kunnen nastreven, en anderzijds als organisaties die 

‘individual satisfaction (or utility)’ creëren voor donateurs doordat hun individuele giften meer 

teweegbrengen als ze worden gebundeld en effectief worden besteed door non-

profitorganisaties. Daarnaast wordt volgens Moore (2000, p. 202) sociaal kapitaal gecreëerd 

tijdens het werken aan de legitimiteit en ondersteuning van non-profitorganisaties, wat ‘the 

quality of life for individuals’ zou moeten verbeteren.  

Het werken aan de legitimiteit en ondersteuning van non-profitorganisaties zou volgens 

Moore dus zelf intrinsieke waarde kunnen hebben, doordat het tot meer tevredenheid en 

kwaliteit van leven leidt. Uitgaande van het utilitarisme, de ethiek waarin alles instrumenteel 

zou moeten leiden tot meer geluk, ziet Moore zelf in dat in de publieke sector (waartoe hij zowel 

het openbaar bestuur als non-profitorganisaties rekent) zoiets als intrinsieke waarde ontstaat. 

Voor hem werd in het geval van deze organisatie het werken aan legitimiteit en ondersteuning 

an sich intrinsiek waardevol, omdat het uiteindelijk zou leiden tot meer tevredenheid en meer 

kwaliteit van leven. ‘Het goede’, voor Moore dus de creatie van meer geluk, komt daarmee in het 

werken aan legitimiteit en ondersteuning zelf te liggen.  

Als men deze lijn van denken doortrekt naar andere organisaties in het publieke 

domein, kunnen legitimiteit en ondersteuning worden gezien als onderdeel van het scala aan 

publieke waarden. Ze zijn namelijk intrinsiek waardevol, daarmee begerenswaardig omwille 
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van zichzelf, en vallen (in ieder geval vanuit het utilitarisme gezien) onder de derde 

verwoording van wat publieke waarden zijn volgens Bozeman (2007): ‘principles on which 

governments and policies should be based’. De theorie van publieke waardecreatie van Moore 

laat zo bezien ruimte vrij voor een conceptie van zoiets als publieke waarden.  

Kanttekening hierbij is dat Moore (2000) zijn bevindingen niet generaliseert naar de 

hele publieke sector. Hij heeft het specifiek over non-profitorganisaties. Dat laat echter de 

relevantie van de ruimte die hij impliciet open laat voor een overlap van publieke waarden en 

publieke waarde voor dit onderzoek onverlet. Middelbare scholen zijn immers instanties die 

geen winst mogen maken en die zich derhalve laten classificeren als non-profitorganisaties - zij 

het mogelijk in een andere zin dan die waar Moore op doelde.  

Bovendien zal in het onderwijs ook omgang moeten worden gevonden met een 

dynamiek die op een dieper niveau speelt in de verhouding tussen publieke waarde en publieke 

waarden. Dat is namelijk de ethische dimensie. Uit de voorgaande analyse is immers gebleken 

dat iets aanspraak moet maken op een conceptie van wat goed is om intrinsieke waardevol te 

kunnen zijn. Moore blijkt hierin een utilitarist voor wie legitimiteit en ondersteuning intrinsiek 

waardevol kunnen worden op het moment dat zij bijdragen aan meer tevredenheid en kwaliteit 

van leven. Het utilitarisme is echter slechts één manier van kijken naar de ethische dimensie die 

speelt in het publieke domein. Moore zou dit vervolgens generaliseren naar alle praktijken, maar 

uit de verschillen tussen de benoemde waardenconflicten van De Graaf en Meijer (2019) en De 

Graaf en Paanakker (2015) blijkt reeds dat in verschillende praktijken verschillende waarden een 

rol spelen. Daaruit volgt dat verschillende zaken binnen die praktijken gelden als iets goeds, 

hetgeen niet verenigbaar is met Moores utilitaire denken, dat een universeel beeld heeft van wat 

geldt als goed, namelijk de creatie van meer geluk.  

Na alles wat we hebben ondernomen om een beeld te krijgen van wat het denken in 

publieke waarden betekent in de bestuurskunde, blijkt uit onze contrastering van publieke 

waarden met publieke waarde ten lange leste dat publieke waarden om ‘het goede’ gaan (zoals 

ook publieke waarde om ‘het goede’ gaat). We zullen zien dat deze conclusie ons over laat 

stappen van de eerste doelstelling van dit hoofdstuk naar de tweede: waar we eerst het 

bestuurskundige denken rondom publieke waarden wilden schetsen, kunnen we nu dieper op 

publieke waarden ingaan, omdat het zojuist verworven inzicht ons wijst op de ethische 

dimensie die erachter schuilgaat. Ter nadere toelichting van dit punt zal in het vervolg van dit 

hoofdstuk aandacht uitgaan naar het denken over de immanente betekenis van praktijken. Dit 

vindt zijn oorsprong bij Alasdair MacIntyre (2007) en heeft de ethische dimensie binnen 

praktijken uitgebreid gethematiseerd.        
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De immanente betekenis van praktijken 

In de behandeling van de verschillen en de overeenkomsten tussen publieke waarde en 

publieke waarden heeft zich dus de notie van ‘het goede’ aangediend. Uiteindelijk blijken beide 

om dit idee te draaien. Zowel publieke waarden als publieke waarde zijn op verschillende 

manieren onderhorig aan dit ‘goede’. Publieke waarden zijn intrinsiek waardevol en daarmee 

inherent goed, waarbij de moeilijkheid zit in het feit dat deze waarden in conflict met elkaar 

kunnen komen. Daarnaast blijkt dat publieke waarde, hoewel het volgens Moore in eerste 

instantie strategisch managementdenken behelst, ook in Moores visie een plek moet krijgen 

binnen een kader van wat hij goed acht. Hiermee ontstaat de vraag naar de ethische dimensie 

die in beide theorieën blijkt te spelen: hoe ziet die eruit en wat betekent dit voor publieke 

waarde(n) en dit onderzoek? 

Wat betekent het? 

Alasdair MacIntyre (2007) stelt dat in iedere praktijk al tot op zekere hoogte is gegeven wat 

geldt als het goede om te doen en wat niet (Boutellier, 2011, p. 161). Om dit beter te begrijpen, 

is het relevant om in te gaan op wat MacIntyre precies met praktijken bedoelt. Het woord 

‘praktijk(en)’ is in deze scriptie tot nu toe vrijelijk gebezigd, maar krijgt van MacIntyre een zeer 

specifieke en uitgebreide definitie, namelijk als: 

 

any coherent and complex form of socially established cooperative human activity through  

which goods internal to that form of activity are realized in the course of trying to achieve 

those standards of excellence which are appropriate to, and partially definitive of, that 

form of activity, with the result that human powers to achieve excellence, and human 

conceptions of the ends and goods involved, are systematically extended. (MacIntyre, 2007, 

p. 187) 

 

Deze definitie van praktijken vat ook MacIntyre's denken over de immanente betekenis ervan 

bondig samen, en zal hier daarom in zijn geheel worden ontleed.  

In deze definitie nemen praktijken ten eerste de vorm aan van een samenhangend en 

complex geheel van menselijke activiteit(en). Deze activiteit is sociaal geconstrueerd en houdt 

een zekere mate van samenwerking in. MacIntyre gaat daarmee uit van een vorm van sociaal 

constructivisme, dat stelt dat mensen in onderlinge interactie instituties opbouwen (zie ook 

Berger & Luckmann, 1991). Dat wil zeggen dat mensen door te interacteren vaste patronen in 

het samenleven vormen, om daar vervolgens verder naar te leven. De rechtsstaat is daarmee 

een voorbeeld van een institutie, maar ook kleinere sociale verschijnselen als het schudden van 

handen bij wijze van begroeting vallen onder deze noemer.  

Vervolgens worden in deze activiteit ‘goods’ verwerkelijkt die ‘internal’ zijn aan die 

specifieke vorm van activiteit. Hier benoemt MacIntyre de inhoud van de immanente betekenis 

van praktijken: in de vorm van activiteit die een praktijk is, zitten ‘goederen’ besloten (bij 

gebrek aan een ander Nederlands meervoud van iets dat goed is). Met andere woorden: de 

zaken die als goed gelden, liggen al besloten in die praktijken - ze zijn immanent. Om dit 

aanschouwelijk te maken, kan men denken aan de waardenconflicten die De Graaf en Meijer 

(2019) bij de politie aan het licht hebben gebracht. Zowel rechtmatigheid als transparantie 

bleek bijvoorbeeld onderdeel van de praktijk van de politie. Daaraan moet men dan ook uiting 

geven, waarna de twee waarden met elkaar in botsing komen. Men kreeg in het voorbeeld van 

rechtmatigheid en transparantie te maken met de veranderende mate waarin de politie controle 
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heeft over de communicatie via sociale media. In dit waardenconflict legt de politie de nadruk 

op rechtmatigheid in diens botsing met transparantie, wat betekent dat de politie minder open 

is dan wellicht wordt verwacht. Daarmee staat de ‘stijl van communicatie’ onder druk (De Graaf 

& Meijer, 2019, p.89). In dit voorbeeld bestaat de immanente betekenis van de praktijk van de 

politie daarmee uit verschillende waarden, die tegenover elkaar kunnen komen te staan in de 

vorm van hun concrete verschijning, bijvoorbeeld als de mate van transparantie van de politie 

over hun werk. De immanente betekenis van praktijken laat zich zo, bestuurskundig gezegd, 

omschrijven als het geheel van publieke waarden die noodzakelijkerwijs spelen in een gegeven 

praktijk. Dit is een belangrijke conclusie voor het vervolg van deze scriptie, omdat we deze 

verbinding tussen publieke waarden en de immanente betekenis van praktijken in de volgende 

hoofdstukken uitgebreid zullen thematiseren binnen de praktijk van het onderwijs. 

Het realiseren van interne ‘goederen’ vindt voorts plaats tijdens een poging om 

‘standards of excellence’ te bereiken. Die standaarden van excellentie passen bij de gegeven 

activiteit en definiëren die deels. Daarmee bedoelt MacIntyre dat iedere praktijk een beeld kent 

van wat excellentie en excelleren in en voor die praktijk betekenen. MacIntyre (2007, p. 189) 

stelt daarnaast dat de manier waarop naar die excellentie wordt gekeken moet worden 

begrepen als iets dat door en door historisch is bepaald. Wat men ziet als het excellent handelen 

in verschillende praktijken is daarmee door de tijd heen aan verandering onderhevig. Het 

voorbeeld van het schaakspel dat MacIntyre inbrengt (2007, p. 188-191) wordt als volgt 

samengevat door Overeem en Tholen (2011):  

 

The practice of chess has its own standards of what is good chess playing. To meet them, 

one must learn two types of rules, namely, the formal rules of the game as such to play 

chess at all (e.g., “bishops can only move diagonally”) and the more informal rules that say 

how to play well (e.g., “first conquer the midfield”). These rules are authoritative for chess 

players, although they may be changed, most commonly by the (international) chess 

community and a brilliant chess master. (Overeem & Tholen, 2011, p. 730) 

 

Dit punt van MacIntyre heeft zijn theoretische implicaties voor het denken van Moore (1994) en 

het denken in publieke waarden. MacIntyre biedt hiermee namelijk een nieuwe opening tot het 

vinden van een overeenkomst tussen beide, waaruit blijkt dat publieke waarde nauwelijks 

gescheiden te denken is van publieke waarden. Moore (1994, p. 298) lijkt met zijn standaarden 

van werken, met als voorbeelden die bij defensie en het onderwijs, immers te raken aan de 

standaarden van excellentie van MacIntyre. Bij hem vormen deze standaarden het tweede 

fundament op basis waarvan men kan bepalen wat het betekent om publieke waarde te creëren. 

Volgens MacIntyre zijn deze standaarden van werken in de loop van de geschiedenis van 

praktijken tot stand gekomen. Dat juist de huidige standaarden in praktijken gelden, komt 

volgens hem door de specifieke voorgeschiedenis van die standaarden. Deze voorgeschiedenis 

kan worden omschreven als het verloop van het nastreven van het goede in specifieke 

praktijken (MacIntyre, 2007, p. 189-190) - met andere woorden: het nastreven van de 

immanente betekenis ervan. Daarmee bestaat de theorie van publieke waarde deels bij de gratie 

van de immanente betekenis van praktijken, die kan worden omschreven als een geheel van 

publieke waarden. Kortom: de theorie van publieke waardecreatie heeft het bestaan van 
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publieke waarden nodig, en wel publieke waarden die zich hebben geïnstitutionaliseerd in 

professionele werkstandaarden.2  

 Tot slot de laatste frase van de definitie van praktijken van MacIntyre. Hierin stelt hij dat 

de poging tot het bereiken van de standaarden van excellentie in praktijken een resultaat kent. 

Dat resultaat is dat een tweetal zaken ‘systematisch worden uitgebreid’. Dat is ten eerste het 

menselijke vermogen tot excelleren, en dat zijn ten tweede de menselijke concepties van zowel 

de doelen die aan de orde zijn, als de dingen die gelden als goed die aan de orde zijn.  

Hieruit blijkt weer een drietal zaken. Men moet in een praktijk volgens MacIntyre dus 

ten eerste gaandeweg beter in staat worden om te excelleren. Om te begrijpen wat hij hiermee 

bedoelt, is het noodzakelijk om te weten dat MacIntyre zich baseert op de deugdenethiek van 

Aristoteles. Deze ethiek gaat (zeer kort door de bocht) uit van de optimale zelfverwerkelijking 

van de mens als de definitie van ons geluk (waarmee Aristoteles een heel ander geluksbegrip 

heeft dan utilitaristen als Bentham en Mill). Van verwerkelijking op zich werd het spoor eerder 

al zichtbaar in het onderdeel van de definitie van praktijken waarin ‘goods internal’ van de 

‘activity’ werden verwerkelijkt. Door te stellen dat mensen door te handelen in praktijken beter 

moeten kunnen excelleren, sluit MacIntyre dus aan op optimale zelfverwerkelijking als 

onderdeel van Aristoteles’ idee van hoe een mens goed moet leven. In het kader daarvan moet, 

ten tweede, iemand die zich mengt in de activiteit van een praktijk gedurende het bezigen van 

die activiteit een beter begrip krijgen van wat de uiteindelijke doelen van de activiteit zijn, en zo 

ten derde ook van wat allemaal geldt als goed binnen die praktijk.  

De toepassing van dit denken 

De definitie van praktijken van MacIntyre en de benoeming van de immanente betekenis daarin 

klinken in hun theoretische beschrijving vooral nog abstract. De verwerkelijking van het goede 

in activiteiten zelf, of het krijgen van een beter begrip van dit goede, spreken bijvoorbeeld op 

zichzelf alleen nog tot de verbeelding. Als men echter in deze geest verder denkt, heeft dat zowel 

theoretische implicaties (bijvoorbeeld het punt wat betreft de professionele standaarden van 

Moore) als concrete implicaties voor het openbaar bestuur en samenleven.  

 Overeem en Tholen (2011) hebben bijvoorbeeld MacIntyre's gedachtegoed toegepast op 

de bestuurskunde. Daarin hebben zij MacIntyre's kritiek op managerialisme en moderniteit 

verhelderd om daar vervolgens lessen uit te trekken voor de toekomst van de 

bestuurswetenschap. Voor dit onderzoek is relevant dat zij daarbij ook ingaan op de 

onderliggende normativiteit van Public Value Management (hierna: PVM), een 

managementtheorie die is gebaseerd op Moores denken in publieke waarde en die Stoker 

(2006) opwerpt als mogelijk alternatief voor New Public Management (NPM; zie ook O’Flynn, 

2007). Overeem en Tholen stellen dat, ‘In MacIntyre’s line of thought’ (2011, p. 741), PVM af zal 

doen als eventuele vervanger van NPM omdat het op dezelfde normatieve leest is geschoeid. 

MacIntyre ziet het managerialisme als die leest, waartoe een ‘a strong tendency’ zou bestaan in 

de moderniteit als paradigmatische periode sinds de Verlichting (Overeem & Tholen, 2011, p. 

743; zie ook p. 725-729). Dat is volgens MacIntyre een probleem, omdat management volgens 

 
2 Om dit argument door te trekken: omdat de institutie van professionele standaarden volgens MacIntyre 
tot stand is gekomen rondom wat geldt als goed in een praktijk, en dat niet in de vorm van meer genot en 
minder pijn voor zoveel mogelijk mensen, wordt Moores theorie van publieke waarde als utilitaristische 
theorie inconsistent. Dat betekent echter niet dat het als strategische managementtheorie onbruikbaar 
wordt. Waarde creëren middels het nastreven van professionele standaarden kan nog steeds dienst doen 
als strategisch uitgangspunt, maar wordt daarbij gefundeerd door iets anders dan het utilitarisme dat 
Moore in gedachten had, namelijk door de immanente betekenis van praktijken. 
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MacIntyre immoreel is (Overeem & Tholen, 2011 p. 730). Dit omdat het niet voldoet aan de 

definitie van praktijken - hetgeen (volgens Overeem en Tholen) dus noodzakelijk is om van iets 

te zeggen dat het wel of niet moreel is in de ogen van MacIntyre. Managers zijn immers vooral 

bezig met het behalen van ‘goederen’ die buiten praktijken zelf staan (‘externe goederen’), dat 

wil zeggen ‘goods of effectiveness’ (Overeem & Tholen, 2011 p. 730-731) zoals het halen van 

targets. Dit ten koste van interne ‘goederen’, wat wil zeggen ‘goods of excellence’ (Overeem & 

Tholen, 2011 p. 730; zie ook MacIntyre, 2007, p. 190-191). Deze ‘goods of excellence’ behelzen 

dat wat binnen praktijken geldt als het goede in combinatie met wat daarbinnen geldt als 

excellent. Rechtmatig handelen bij de politie is hier een voorbeeld van (De Graaf & Meijer, 

2019). Daarnaast prevaleren managers de instituties die in praktijken besloten liggen boven de 

praktijken zelf (Overeen & Tholen, 2011 p. 731-732). Overeem en Tholen noemen bijvoorbeeld 

dat de expansie van een organisatie waarin een praktijk een plek heeft, door managers kan 

worden gezien als belangrijker dan de praktijk zelf (2011, p. 732). Al met al stellen zij met 

MacIntyre dat ‘modern management thinking (...) both overlooks and obstructs the realization of 

the good life and the good society’ (Overeem & Tholen, 2011 p. 732). 

Hiermee komen Overeem en Tholen (2011) met MacIntyre's denken tot een 

fundamentele kritiek op managerialisme en managementtheorie in de bestuurskunde. Daarmee 

is duidelijk dat de implicaties van MacIntyre's denken verstrekkend kunnen zijn. Zo ook in het 

denken over de samenleving en het samen leven als zodanig. In het werk van Hans Boutellier 

(2011; 2015; 2016) krijgt MacIntyre's gedachtegoed een opvallende rol. Bij hem vormt dit 

namelijk niet slechts een lijn om te volgen in een kritische beschouwing van het publieke 

domein, maar ook iets dat (in ieder geval deels) kan worden waargenomen. MacIntyre's denken 

wordt daarmee meer dan een normatief geheel van ideeën over hoe ‘het’ nu gaat en hoe ‘het’ 

zou moeten. Het wordt een manier waarop we de sociale werkelijkheid zouden kunnen 

begrijpen. 

In zijn boek De Improvisatiemaatschappij begint Boutellier (2011) met de constatering 

van een schijnbare richtingloosheid in de uiterst complexe hedendaagse samenleving. Er is 

tegelijkertijd sprake van een netwerksamenleving, een informatiesamenleving en een 

onbegrensde wereld (Boutellier, 2011, p. 151). Daarmee duidt Boutellier aan dat mensen 

tegenwoordig leven in netwerken met een infrastructuur die niet of nauwelijks meer te 

overzien is, waarbij technologie een grote rol speelt - en dit alles in een context van sterke 

globalisering. De pogingen die de samenleving onderneemt om hier alsnog een mate orde in te 

scheppen, schetst Boutellier aan de hand van een drietal ‘ordeningsprogramma’s’. Deze 

programma’s volgen de lijnen van de thema’s beschaving, veiligheid en burgerparticipatie 

(Boutellier, 2011, p. 59; het thema veiligheid behandelt hij extensief in Boutellier, 2005).  

Boutellier (2011) onderscheidt vervolgens improvisatie als de rode draad door deze 

ordeningsprogramma’s. Hij licht de keuze voor het woord ‘improvisatie’ onder andere toe aan 

de hand van het voorbeeld van een jazzband. De muziek die de bandleden maken, komt ad hoc 

doch in samenwerking tot stand, middels bij voorbaat vaststaande structuren als ‘een vaste 

harmonie en een gegeven ritme’ (Boutellier, 2011, p. 154). Boutellier komt daarnaast met 

verschillende, fenomenologische beschrijvingen van improvisatie, zoals ‘[verschuiving] van 

spontaniteit naar afstemming’ (2011, p. 152) en ‘spontaniteit in relatie tot iets anders’ (2011, p. 

155). De relatie hiervan tot bijvoorbeeld een jazzband is dat afstemming ‘structuur, 

synchroniciteit en zelforganisatie’ veronderstelt (Boutellier, 2011, p. 152): ‘improvisatie 

veronderstelt organisatie’ (Boutellier, 2011, p. 156). De uiteindelijke essentie van de 

improvisatiemaatschappij is volgens Boutellier (2011, p. 153) daarom: ‘het geheel van 
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processen van afstemming op de omgeving waarmee de sociale ordening van een onbegrensde 

wereld zich realiseert’. 

Dit betreft niet alleen de samenleving als zodanig, maar ook ons openbaar bestuur. 

Boutellier stelt ‘de organisatie van afstemming’ voor als definitie van het bestuurskundige 

begrip governance (2011, p. 157). Dit lijkt echter problematisch, omdat door improvisatie de 

vraag ontstaat of wij onze samenleving überhaupt nog wel kunnen organiseren zoals het 

openbaar bestuur dat placht te doen, namelijk door programmatische sturing (Boutellier, 2011, 

p. 159-160). In zijn adressering van dit probleem maakt Boutellier zijn wending tot MacIntyre. 

Hij stelt dat het antwoord op dit probleem ligt in ‘de zwaarte en de coherentie van de 

institutionele organisatie’, met andere woorden: ‘de kernfunctie’ van instituties rondom zaken 

als ‘gezondheidszorg, veiligheid en het onderwijs’ (2011, p. 160). Als voorbeeld hiervan haalt 

Boutellier onder andere het onderwijs aan, dat volgens hem in de kern gaat om overdracht 

(2011, p. 160). Het onderwijssysteem is vervolgens volledig op dit fundament gestoeld. 

Overdracht is voor Boutellier daarmee de ultieme immanente betekenis van het 

onderwijs. Hij zegt vervolgens: ‘ik constateer dat de infrastructuur van de samenleving zich laat 

denken vanuit de kernfunctie van instituties’ (2011, p. 161; in 2016, p. 130 maakt hij van 

‘infrastructuur’ ‘morele infrastructuur’). Het gebruik van het woord ‘constateren’ is hier 

veelzeggend, omdat MacIntyre's denken hiermee als het ware wordt geoperationaliseerd. 

Hiermee geeft de improvisatiemaatschappij, als een theoretisch vatten van de sociale 

werkelijkheid, MacIntyre's gedachtegoed immers een positie als een manier van kijken naar de 

sociale dynamiek die daadwerkelijk plaatsvindt in de samenleving. Het denken over de 

immanente betekenis van praktijken als normatief idee wordt in de improvisatiemaatschappij 

ook een vruchtbaar sociologisch denken. Daarbij blijft het een normatief denken, maar vanuit 

het besef dat ‘de menselijke sociale orde (...) normativiteit [veronderstelt]’ (Boutellier, 2011, p. 

152). Normativiteit maakt daarmee een wezenlijk onderdeel uit van die sociale orde. Daarnaast 

ligt ‘het vertrekpunt voor een ‘professionele moraal’’ in ‘de immanente betekenis van sociale 

praktijken’, zo stelt Boutellier (2011, p. 161). Professionele standaarden (Moore, 1994) zijn 

daarom ook volgens Boutellier schatplichtig aan de immanente betekenis van praktijken. 

Praktijken worden voor Boutellier uiteindelijk zelfs ‘de basis van samenleven c.q. 

afstemmen in structuur, synchroniciteit en stabiliteit’ door hun immanente betekenis (2011, p. 

162). De immanente betekenis van praktijken vormt het begin van ons samenleven. Dat 

betekent dat ook het openbaar bestuur uiteindelijk daar begint. Dit des te meer omdat de aard 

van deze immanente betekenis, zoals toegelicht, kon worden omschreven in termen publieke 

waarden, en deze publieke waarden als het begin en het einde van publiek bestuur. Boutellier 

benoemt echter dat het voor professionals in de praktijk moeilijk is om dit immanente 

fundament van hun praktijk aan te voelen (2011, p. 161). Ook voor (publieke) organisaties blijkt 

de immanente betekenis van hun praktijk een zoektocht - daarvan getuigt bijvoorbeeld de 

populaire oproep voor het teruggaan naar hun bedoeling van Wouter Hart (2012). Dat kan te 

maken hebben met de ontwikkeling van wat Boutellier in zijn boek Het Seculiere Experiment 

(2015) de pragmacratie heeft genoemd.  

In dat boek gaat Boutellier in op de betekenis die de secularisering heeft gehad voor de 

westerse manier van samenleven en de normatieve richting daarvan. In die zin kan het boek 

worden gezien als een doordenking en uitwerking van de (historische) condities van de 

improvisatiemaatschappij. Hij komt hierin tot de conclusie dat het loslaten van het geloof in God 

als coherent narratief voor het samenleven niet heeft geleid tot ‘een zooitje’ (p. 177). ‘De grote 

uitvinding van het Westen - als resultaat van het christendom - is ons geloof in een immanente 

orde, ongeacht of daar een God (...) achter zit of niet’, zo stelt Boutellier (2015, p. 51). Dat 
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betekent echter niet dat de sociale werkelijkheid er makkelijker op is geworden. Het impliceert 

immers dat we nog wel ergens in moeten geloven, en dat moeten we zelf kiezen. Dit is de lijn 

waarin Boutellier zijn concept ‘pragmacratie’ duidt, namelijk als het voortdurend kunnen kiezen 

in waar je in gelooft, zonder daarvoor te putten uit een consistent betekeniskader. 

Dit kiezen wordt dus een individuele aangelegenheid, zij het een die ruimte laat tot 

gemeenschappelijkheid: ‘in nihilistisch móéten zijn en geloven herkennen we elkaar, al is het 

maar af en toe’ (Boutellier, 2015, p. 30). Deze momenten waarin we elkaar noemt Boutellier 

(2015, p. 31) ‘gemeenschappelijke momenten van vervuld zijn’. ‘Vervuld zijn’ vormt daarbij een 

geloofservaring - een idee dat Boutellier ontleent aan het denken van Charles Taylor (Taylor, 

2007). Pragmacratie is volgens Boutellier tegelijkertijd de vorm die we nu aan dit ‘vervuld zijn’ 

geven en een bedreiging ervan: ‘zo’n pragmatische wereld kan vrij baan geven aan allerlei 

krachten zonder dat zich een tegenwicht ontwikkelt’, bijvoorbeeld ‘rücksichtlose economisering 

van sociale processen’ en ‘fundamentalisering en radicalisering’ (Boutellier, 2015, p. 30). Er is 

een spanning tussen het ergens in moeten geloven en ons pragmatische kunnen kiezen uit wat 

dan ook. In die spanning ziet Boutellier (2015, p. 180) ‘drie werkzame perspectieven, waarmee 

het ons in belangrijke mate lukt om richting te geven aan onze samenleving’. Dit zijn 

‘dynamische continuïteit als algemeen belang, normatieve fundamenten van pragmatiek en de 

esthetiek van praktijken’ (Boutellier, 2015, p. 180). Met dat eerste wijst Boutellier op de 

improvisatiemaatschappij en de wil tot het doorgaan van de samenleving, en met het tweede op 

‘de ondersteunende normatieve structuren die (...) pragmatische sturing mogelijk maken’ 

(Boutellier, 2015, p. 183). Dat zijn volgens Boutellier (2015, p. 183) recht, sociale regulering en 

wederkerigheid, die allen ‘een procedurele ethiek voor besluitvorming’ bieden om de heel 

concrete pragmaticus richting te geven in zijn optiek van wat goed en slecht is.  

In zijn derde ‘werkzame perspectief’ komt Boutellier opnieuw bij MacIntyre's denken 

uit. Met het gebruik van het woord ‘esthetiek’ lijkt hij hier te wijzen op de esthetische aard van 

de standaarden van excellentie in praktijken. Wat geldt als excellent in een praktijk is wat daar 

wordt gezien als het mooiste, wat in dit geval hetzelfde betekent als het beste. Opnieuw 

benoemt hij hier de kernfunctie van organisaties. Die ‘geeft identiteit en richting, ook aan het 

veld eromheen, onder de voorwaarde dat zij ook maatschappelijk wordt gedragen’ (Boutellier, 

2015, p. 188).  

Het is in deze laatste bijzin dat het spanningsveld tussen ergens in moeten geloven en 

ons pragmatisme zijn problematische kant heeft. Of iets maatschappelijk wordt gedragen is 

immers een keuze geworden die bij individuen ligt, en niet meer een vanzelfsprekendheid voor 

een sterk collectief, zoals een geloofsgemeenschap. Het is niet onwaarschijnlijk dat het dit 

spanningsveld is dat het voor professionals en organisaties moeilijk maakt om aan te voelen wat 

de immanente betekenis van hun praktijk precies behelst. Als iedereen uit alle overtuigingen 

pragmatisch mag kiezen waarin men gelooft, kan de waarde achter de praktijk immers in het 

ongewisse raken. Overdracht kan als immanente betekenis van de praktijk van het onderwijs 

bijvoorbeeld vervagen als daaraan een veelheid aan andere waarden of verwachtingen worden 

toegevoegd. Dit is mogelijk een verklarende factor voor het hedendaagse onbehagen bij 

onderwijzers. Het kan het professionele en organisationele zoeken van immanente betekenis 

een kunst op zich maken. Dit effect kan bovendien worden versterkt door de concreetheid van 

het pragmatische denken, waarin abstracte ideeën zoals de immanente betekenis van praktijken 

überhaupt als ongrijpbaar en daarmee onvruchtbaar over kunnen komen. Boutelliers inzicht dat 

over immanente betekenis ‘van mening [kan] worden verschild, maar bij voorkeur niet te veel 

en niet te lang’, omdat praktijken baat hebben bij ‘een zekere historische stabiliteit’ (2015, p. 

188), maakt het een nog lastiger verhaal. De tijd lijkt in deze analyse nauwelijks ruimte te laten 
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om bij de betekenis van praktijken stil te staan, laat staan om het eens te worden over de 

invulling daarvan.  

Immanente betekenisvolheid en het onderwijs 

 We hebben nu alle informatie in handen om tot een antwoord te komen op de vraag die 

centraal stond in dit hoofdstuk: hoe verhoudt de bestuurskundige theorievorming rondom 

publieke waarden zich ten opzichte van een conceptie van goed bestuur van onderwijs? Om dit 

antwoord zo scherp mogelijk te kunnen formuleren, zullen we eerst een relatief uitgebreid 

resumé van de belangrijkste punten van het betoog geven, omdat we in dit hoofdstuk veel 

verschillende zaken aan de orde lieten komen. 

             De eerste onderneming van dit hoofdstuk was het schetsen van de bestuurskundige 

theorievorming rondom het concept ‘publieke waarden’. We wilden ons een gedegen beeld 

vormen van wat het betekent om te denken in en over publieke waarden. We begonnen hiermee 

door te kijken naar twee definities van respectievelijk waarden en publieke waarden. Publieke 

waarden blijken, gebaseerd op de combinatie van de definities van Thacher en Rein (2004) en 

Bozeman (2007), het begin en het einde van bestuur en beleid en datgene wat normatieve 

consensus mogelijk maakt. Het laatste volgt eigenlijk logischerwijs uit het eerste: als bestuur en 

beleid bijvoorbeeld vertrekken vanuit het principe van rechtvaardigheid en het bereiken van 

dat principe zien als hun (geprojecteerde) einde, volgt daaruit dat normatieve consensus wordt 

bereikt tegen een achtergrond van wat dan rechtvaardig zou zijn. 

            Op basis hiervan moeten we vaststellen dat we genoodzaakt zijn abstract te blijven 

wanneer we over publieke waarden an sich spreken. De ambitie van deze scriptie is 

desalniettemin om tot een coherent en consistent verhaal over de dynamiek van dit concept in 

het onderwijs te komen. Ter illustratie van de mogelijkheid daartoe, hebben we het artikel van 

Beck Jørgensen en Bozeman (2007) behandeld. Zij zien zeven sferen, of constellaties, van 

publieke waarden in de samenleving. Ieder van die constellaties heeft betrekking op een geheel 

van relaties in die samenleving. In de demonstratie van hun manier van denken is hun model, in 

deze scriptie opgenomen als figuur 1 op pagina 13, toegepast op het onderwijs als casus. Zo 

volgen we als het ware de dialectiek van abstract en concreet: na de vaststelling van de 

abstracte aard van publieke waarden, geven Beck Jørgensen en Bozeman (2007) een voorbeeld 

van hoe een dergelijk concept in een concreet model kan worden gevat. Daarin blijft de 

abstractie van dit concept gehandhaafd, en tegelijkertijd wordt de toepassing ervan op concrete 

situaties mogelijk gemaakt. 

            De volgende stap in deze dialectiek is dan ook die naar concrete situaties. De artikelen 

van De Graaf en Paanakker (2015) en De Graaf en Meijer (2019) zijn voorbeelden van hoe we in 

specifieke situaties naar publieke waarden kunnen kijken en hoe daarin kunnen denken. In het 

bijzonder wordt daarbij duidelijk dat publieke waarden hun abstractie deels verliezen als zij 

met elkaar in conflict komen. In die botsingen maken zij hun bestaan nadrukkelijk 

waarneembaar en invoelbaar. Naar aanleiding van die constatering volgde een bespreking van 

de aard van deze waardenconflicten. Uit de behandeling van deze vraag op basis van De Graaf en 

Paanakker (2015) blijkt dat deze botsingen grofweg op twee verschillende manieren 

voorkomen, namelijk als de incompatibiliteit en de incommensurabiliteit van waarden. Met 

incompatibiliteit wordt bedoeld dat twee waarden niet allebei voluit kunnen worden 

nagestreefd naast elkaar, maar dat daarbij een dosering van de twee waarden ten opzichte van 

elkaar moet plaatsvinden. Incommensurabiliteit gaat een stap verder, omdat daarmee wordt 

bedoeld dat het nastreven van twee waarden niet tegelijkertijd kan. Dat betekent niet dat 
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incommensurabiliteit zich niet voordoet – het artikel van De Graaf en Meijer (2019) is gewijd 

aan de manier waarop hiermee om wordt gegaan bij de politie gezien de invloed van sociale 

media op hun werk. Hun onderzoek hiernaar ging uit van de (in totaal zes) omgangstrategieën 

voor incommensurabiliteit van Thacher en Rein (2004) en Stewart (2006). 

            In hoofdstuk 3, ‘Publieke waarden in de praktijk van het onderwijs’, zal worden 

besproken wat voor botsingen van waarden zich in het onderwijs voordoen, tegen de 

achtergrond van het onderwijs als praktijk. Voordat we konden verhelderen wat we bedoelden 

met het woord ‘praktijk’, hebben we de verschillen en overeenkomsten tussen publieke 

waarden en publieke waarde aan de orde gesteld. De theorie van publieke waarde is in dit 

hoofdstuk gepresenteerd als strategische managementtheorie, gebaseerd op het toevoegen van 

waarde. Dat kan volgens Moore (1994) op vier verschillende manieren: het uitvoeren van een 

politiek mandaat, het nastreven van professionele standaarden, het gebruik van analytische 

technieken om performance te monitoren, en de oriëntatie op de tevredenheid van burgers. 

Bestuur en beleid blijkt, met het oog op deze vier mogelijkheden tot het toevoegen van waarde, 

instrumenteel te zijn voor het streven naar zoveel mogelijk genot en zo min mogelijk pijn voor 

zoveel mogelijk mensen – het credo van de ethische stroming van het utilitarisme. Deze 

instrumentaliteit van waarde staat in contrast met de intrinsieke waarde van publieke waarden, 

hoewel het een het ander hier niet uitsluit. Publieke waarden kunnen utilitaristisch gedacht 

immers ook waarde toevoegen omdat zij leiden tot zoveel mogelijk genot en zo min mogelijk 

pijn voor zoveel mogelijk mensen. In dit samenspel van publieke waarden en publieke waarde 

blijft het principiële onderscheid tussen beide echter bestaan; de laatste kan zich alleen richten 

op de eerste, zolang dat in het teken van het toevoegen van waarde staat. 

Toch blijft het daar niet bij, want Moore (2000) heeft zelf een aanzet gegeven tot een 

intiemere betrokkenheid van publieke waarde op publieke waarden. Hij stelt namelijk dat iets 

intrinsiek waardevol kan worden op het moment dat datgene uit zichzelf leidt tot meer genot en 

minder pijn. Daarmee is de weg vrij voor een conceptie van zoiets als publieke waarden binnen 

het denken over publieke waarde. Later in de analyse van het hoofdstuk geeft ook MacIntyre 

(2007) een opening voor een nauwere band tussen publieke waarde en publieke waarden. Dit 

doordat het nastreven van professionele standaarden te maken heeft met de historische 

ontwikkeling van wat geldt als goed in een praktijk, wat in publieke waarden te vatten is.  

Uit de verdieping van de relatie tussen beiden blijkt daarentegen ook dat publieke 

waarden en publieke waarde met elkaar botsen. Als utilitaristische theorie gaat het denken in 

publieke waarde er vanuit dat alleen het naleven van het utilitaristische credo kan leiden tot 

‘het goede’. Publieke waarden blijken echter in verschillende situaties en publieke domeinen tot 

eigen conflicten te leiden (zie De Graaf & Paanakker, 2015; De Graaf & Meijer, 2019). Daaruit 

volgt dat tussen die praktijken onderling verschillende (‘cocktails’ van) publieke waarden 

gelden als goed of ‘het goede’. Voor de praktijk van de politie gelden bijvoorbeeld duidelijk 

andere publieke waarden als ‘het goede’ om te doen dan voor de praktijk van het onderwijs, 

gezien de verschillen in de aard van die praktijken. Dat is problematisch voor Moore’s theorie, 

omdat die (in elk geval mede) op het denken in publieke waarden blijkt te stoelen en 

tegelijkertijd een universeel criterium aanhoudt om te bepalen wat goed is en wat niet. 

Zo zijn we in de constrastering van publieke waarden met publieke waarde aangekomen 

bij ‘het goede’, en daarmee zijn we tot de kern van beide theorieën doorgedrongen. Daarmee 

zijn we nu klaar voor de stap naar de tweede onderneming van deze scriptie. 

Naar aanleiding van de verschillende verhoudingen tot dat wat geldt als ‘het goede’ om 

te doen in verschillende praktijken, hebben we ons tot MacIntyre (2007) gewend. Voor hem 

hebben praktijken een immanente betekenis die bestaat uit interne ‘goederen’, welke kunnen 
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worden omschreven in termen van publieke waarden. Dit denken heeft zowel theoretische als 

praktische implicaties. Waar Overeem en Tholen (2011) met behulp van MacIntyre het 

managerialisme verwerpen, wordt het denken in de immanente betekenis van praktijken bij 

Boutellier (2011) een vruchtbaar sociologisch denken over maatschappelijke normativiteit. De 

immanente betekenis van praktijken wordt daarmee, in die sociologie, de ‘container’ voor 

publieke waarden in concrete publieke domeinen, en zo het concrete begin en einde van het 

openbaar bestuur. Het is deze sociologie waarvan wij in het gehele vervolg van deze scriptie 

uitgaan; het is daarom zinnig om te wijzen op het fundamentele belang van die conclusie. 

Het nastreven van de publieke waarden in de immanente betekenis van praktijken krijgt 

voorts vorm in het nastreven van standaarden van excellentie, die gestalte geven aan 

esthetische idealen in een gegeven praktijk. In de dagelijkse ervaring van professionals en 

organisaties blijkt het echter moeilijk om deze dynamiek ook zo te beleven. Een mogelijke 

verklaring daarvoor is de pragmacratie, waarin een geloof in immanente betekenis net zo zeer 

mogelijk wordt gemaakt als dat het wordt ondermijnd. Dit doordat afwegingen over waarin te 

geloven pragmatisch worden gemaakt op individueel niveau, zonder dat deze individuen daarbij 

schatplichtig hoeven te zijn aan een consistent transcendent dan wel immanent narratief. 

Tegelijkertijd ontstaat hier de vrijheid voor iedereen om te geloven wat hij of zij wil. In deze 

spanning komt een heel concrete mens op, die mogelijk moeite heeft zich in te leven in een 

abstract idee als de immanente betekenis van de praktijk(en) waarin hij/zij zich beweegt. 

            Met deze herneming van het hoofdstuk in handen, zijn we klaar voor de formulering van 

het antwoord op de centrale vraag ervan: uit de theorie over publieke waarden, de voorbeelden 

van toepassingen daarvan en de vergelijking ervan met de theorie van publieke waarde, treedt 

de notie van ‘het goede’ naar voren. Deze krijgt verschillende uitwerkingen in verschillende 

praktijken, gezien de verschillende immanente betekenissen van die praktijken. Het onderwijs 

is een dergelijke praktijk, en zo leidt de bestuurskundige theorievorming rondom publieke 

waarden dus uiteindelijk tot een conceptie van wat goed bestuur zou zijn van onderwijs: het 

koesteren van de publieke waarden daarin, die in de immanente betekenis van het onderwijs 

geclusterd zijn. 

Het is echter niet zo makkelijk voor de overheid om het onderwijs te besturen vanuit 

diens immanente betekenis. Zoals gezegd is het zoeken naar de immanente betekenis van een 

praktijk immers een kunst op zich is geworden; de pragmacratie is genoemd als een mogelijke 

verklaring daarvoor. De eerste stap in het onderzoek van deze scriptie is daarom het bedrijven 

van die kunst, en wel op theoretisch niveau. Dat betekent dat we ons in ons onderzoek ten 

eerste de vraag zullen stellen op basis van welke publieke waarden wordt geïmproviseerd in het 

onderwijs, volgens denkers over dat onderwijs. Overdracht werd door Boutellier aangedragen 

als de immanente betekenis voor de onderwijspraktijk, met ontplooiing als mogelijke 

tegenhanger (2015, p. 188). Uit het boek van Palmer (2001), de basis voor het theoretische 

onderzoek in hoofdstuk 3, blijkt echter dat de geschiedenis van het denken over het onderwijs 

hier veel minder eenduidig in is. Pas aan de hand van de bevindingen van het theoretische 

onderzoek, dat haar boek als uitgangspunt neemt, zal de documentanalyse plaatsvinden. Om 

duidelijker te maken hoe het theoretisch onderzoek precies samenhangt met de 

documentanalyse, zal nu eerst een beschrijving van de opzet en aanpak van het onderzoek in 

deze scriptie volgen in het volgende hoofdstuk. 
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2. De opzet en aanpak van het onderzoek 

Inleiding 

Het is de bedoeling van dit hoofdstuk om de onderzoeksopzet en de daarbij gebruikte 

onderzoeksmethode nader te verhelderen en toe te lichten. In dit hoofdstuk wordt daarmee 

verantwoording afgelegd over het verloop van het onderzoek en de manier waarop dat is 

ingericht.  

 Eerder werd al duidelijk dat het onderzoek in deze scriptie bestaat uit twee delen: een 

theoretische zoektocht naar de immanente betekenis van het onderwijs, gehouden binnen het 

historisch gedachtegoed erover en voortbouwend op de conclusies van hoofdstuk 1, en een 

documentanalyse van diverse beleidsdocumenten. Wat echter nog niet is genoemd, is dat er ter 

illustratie van de documentanalyse een interview met een schoolleid(st)er van een middelbare 

school heeft plaatsgevonden. Hoe en waarom hiervoor is gekozen, wordt verderop in dit 

hoofdstuk besproken. Wat betreft het theoretisch onderzoek en de documentanalyse zelf: dat 

laatste zal plaatsvinden aan de hand van dat eerste. De inhoud van de documenten zal dus 

worden geanalyseerd aan de hand van de bevindingen van het theoretische onderzoek. De 

aanpak van deze twee onderzoeken krijgt meer aandacht in de onderdelen van dit hoofdstuk die 

aan beide zijn gewijd; het interview krijgt daarbij zijn plaats binnen de behandeling van de 

documentanalyse.  

Het is van belang nu al te signaleren dat het onderzoek van deze scriptie geen 

conventioneel sociaal-wetenschappelijk onderzoek is. Alleen al de constructie van twee 

theoretische lijnen die in elkaars verlengde liggen, wijkt af van wat bestuurskundigen en andere 

sociale wetenschappers wellicht gewend zijn van een dergelijk schrijven. Zij zouden 

waarschijnlijk - niet ten onrechte - zeggen dat deze scriptie twee theoretische kaders kent: 

hoofdstuk 3 construeert een verdiepend filosofisch-theoretisch raamwerk dat bij wijze van 

theoretisch onderzoek is gefundeerd in een breder theoretisch kader, dat meer in de 

bestuurskunde is gesitueerd en is uitgewerkt in hoofdstuk 1. Dit hoofdstuk moet eventuele 

zorgen hierover wegnemen door de onderlinge samenhang van de hele scriptie uit de doeken te 

doen. 

Het theoretische onderzoek  

In eerste instantie vertrekt het onderzoek van deze scriptie dus vanuit de vraag hoe de 

immanente betekenis van het onderwijs eruit ziet. Daarmee gaat hoofdstuk 3 - waar het 

onderzoeksfase van de scriptie begint - verder met dat waarmee we eindigden in hoofdstuk 1. 

Om dit te kunnen doen, maken we onze wending tot hoe door de geschiedenis heen is gedacht 

over het onderwijs. Dit doen we door te het abstraheren van vijftig korte essays over vijftig 

belangrijke denkers over onderwijs en opvoeding.3 Deze vijftig essays zijn geschreven door 

ongeveer net zoveel verschillende academici onder de redactie van de toenmalige hoogleraar 

Joy Palmer. Het boek van Palmer (2001) dat deze essays bundelt, vormt daarmee een ideaal 

uitgangspunt voor een zoektocht naar de immanente betekenis van onderwijs volgens denkers 

 
3 In het Engels wordt voor het Nederlandse woord ‘onderwijs’ de term ‘education’ gebruikt, wat naast 
onderwijs ook opvoeding of opleiding betekent. Waar duidelijk zowel onderwijs als opvoeding wordt 
bedoeld in Engelse teksten, wordt hier ook gesproken van onderwijs en opvoeding; zo niet, dan wordt de 
term ‘onderwijs’ aangehouden. 
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erover. Het zou immers de belangrijkste gedachten van de belangrijkste denkers moeten 

bevatten.  

Het abstraheren van deze vijftig essays betekent dat daarin is gezocht naar thema’s en 

onderwerpen die bij de verschillende denkers spelen en naar de grote lijnen daarbinnen. 

Daarvoor zijn eerst korte samenvattingen van alle essays gemaakt, waarbij in het bijzonder 

aandacht uitging naar kenmerkende stellingnames en krachtige omschrijvingen van het in de 

essays omschreven denken. Daarna zijn deze samenvattingen met elkaar vergeleken om te 

komen tot een overzicht van welke ideeën waar overlappen met elkaar en waar zij verschillen. 

In deze aanpak komt grofweg een vorm van de codering van teksten terug. Gezien de 

kwalitatieve aard van deze aangehouden vorm van onderzoek, is de relatieve subjectiviteit die 

daarmee gepaard gaat onvermijdelijk; door in bijlage I bij deze scriptie de samenvattingen van 

de essays op te nemen en de precieze omgang daarmee inzichtelijk te maken, wordt het 

resultaat ervan in ieder geval navolgbaar, controleerbaar, herhaalbaar en - hopelijk - 

aannemelijk (dit zijn termen waarin vaak over onderzoeksbetrouwbaarheid en -validiteit wordt 

gesproken in kwalitatief onderzoek; zie Van Thiel, 2015, p. 175; vgl. Bryman, 2012, p. 390). 

Zoals ook uit deze bijlage blijkt, heeft het onderzoek dat daarin is beschreven 

geresulteerd in de constructie van vier ‘waardendimensies’, wiens extensieve behandeling het 

onderwerp is van hoofdstuk 3. In combinatie met elkaar belichamen deze vier 

waardendimensies de manier waarop publieke waarden zich bewegen in de immanente 

betekenis van de praktijk van het onderwijs. Een andere manier om hetzelfde te zeggen, is dat 

deze vier waardendimensies uiteindelijk samen vorm geven aan de immanente betekenis van 

het onderwijs, als we de lijnen van de denkers in Palmer (2001) volgen (nota bene: in de 

waardendimensies wordt dus nog geen onderscheid gemaakt tussen voortgezet onderwijs en 

andere vormen ervan; dat gebeurt in de documentanalyse). Dat betekent niet dat de denkers 

eensgezind zijn. De waardendimensies nemen de vorm aan van spanningsvelden - daar 

schemeren de waardenconflicten van het eerste hoofdstuk in door. De mate van spanning in 

deze dimensies verschilt echter onderling. Soms is er bijvoorbeeld meer sprake van een 

complementaire dan een dichotome verhouding tussen de twee kanten die steeds aan de 

dimensies zijn toegekend - ook dat zal duidelijk worden uit hun bespreking.  

De vier dimensies zullen aan de hand van de volgende onderlinge verhoudingen worden 

behandeld: individu en samenleving, verlichting en Bildung, vrijheid en meten, en openheid en 

exclusiviteit.4 In de bespreking van die spanningsvelden worden steeds kenmerkende en elkaar 

aanvullende of tegensprekende denkers en/of hun denkbeelden geïntroduceerd en in de vier 

waardendimensies geplaatst. Dit moet verduidelijken hoe denkers en hun ideeën bijdragen aan 

de constructie van die waardendimensies; omdat dit voor ieder perspectief anders is, varieert 

de opzet van de bespreking van de verschillende dimensies. Hierbij moeten twee punten 

worden aangetekend. Het eerste is dat niet alle ideeën van de denkers zich lenen voor een 

analyse die relevant was voor deze scriptie, waardoor niet letterlijk alles uit Palmers boek in de 

dimensies  is meegenomen. De gedachten rondom didactiek zijn hier bijvoorbeeld buiten 

gelaten. Het tweede is dat een behandeling van alle individuele denkers met eenzelfde positie 

zou leiden tot redundantie, waardoor ervoor gekozen is elkaar aanvullende (nuance)verschillen 

in de diverse posities en ideeën te bespreken. 

 
4 Op het eerste gezicht spreekt de naam van de ene waardendimensie misschien meer tot de verbeelding 
dan de andere. Waar dit een reden kan zijn om de dimensies hier al te voorzien van een korte toelichting, 
zullen we dat echter nog even parkeren. Omwille van de helderheid en de consistente naleving van de 
bedoeling van dit hoofdstuk doen we er namelijk verstandig aan de bespreking van de spanningsvelden 
over te laten aan hoofdstuk 3.  
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De inzichten uit de essays in Palmer (2001) zijn weliswaar genoeg om de 

waardendimensies op te zetten, maar niet voor een grondige verdieping van wat de inhoud 

daarvan. In de eerste plaats komt dit doordat de diversiteit aan auteurs een nadelig effect heeft 

op de uniformiteit van de essays. Waar sommigen vooral het denken van de desbetreffende 

denker weer proberen te geven, richten anderen zich met name op de biografie van de denker 

en diens staat van dienst. Daarnaast moet de beknoptheid van de essays in het achterhoofd 

worden gehouden bij het gebruiken van het boek op de manier die hier wordt aangehouden. Het 

boek beslaat in totaal 254 pagina’s, wat neerkomt op ongeveer vijf pagina’s per denker, inclusief 

referenties en further reading. Daarmee kunnen de essays geen zeer genuanceerde weergave 

van het werk van de vijftig denkers bieden; zij reiken hoogstens de hoofdlijnen van hun denken 

aan.  

Ondanks deze kanttekeningen is het dus mogelijk gebleken van de hoofdlijnen te 

abstraheren en tot vier waardendimensies te komen; zouden we het echter bij deze essays 

houden, dan zou het theoretische onderzoek van hoofdstuk 3 het gevaar lopen oppervlakkig te 

worden. Deze dreiging van oppervlakkigheid wordt afgewend door binnen de vier dimensies 

een viertal denkers uitgebreider te behandelen, te weten Hannah Arendt, John Dewey, Gert 

Biesta en Georg Wilhelm Friedrich Hegel. De behandeling van hun ideeën zal om het boek van 

Palmer heen gebeuren; Hegel en Dewey zijn daarin echter ook opgenomen, waarmee de 

aansluiting op Palmers keuze in haar vijftig denkers wordt bewaart. De keuze om deze denkers 

bij de waardendimensies te betrekken, heeft als neveneffect dat de manier van onderzoek doen 

in hoofdstuk 3 veel weg heeft van het open en vervolgens axiaal coderen van teksten, maar het 

niet helemaal is. De inhoudsanalyse van het boek van Palmer (2001) krijgt hiermee immers een 

filosofische uitdieping.  

Voor deze vier specifieke denkers is voorts in de eerste plaats gekozen vanwege de 

raakvlakken van hun denken met dat wat uit de essays in het boek van Palmer aan de orde 

komt, zoals zal blijken. Bovendien vormen de tegenstellingen en overeenkomsten tussen deze 

denkers onderling een nadere illustratie van de tegenstellingen en overeenkomsten uit de 

bijdragen in Palmer (2001). Tot slot maken deze vier denkers het mogelijk om de onderlinge 

verhoudingen tussen de waardendimensies zo te verdiepen dat ook duidelijk wordt hoe deze 

met elkaar samenhangen. Dat deze samenhang in spanningsvelden optreedt, is vanzelfsprekend, 

omdat deze dimensies uiteindelijk de dynamiek van waarden in de immanente betekenis van 

het onderwijs omvatten. 

 Aan het eind van het theoretische onderzoek zullen de waardendimensies worden 

geoperationaliseerd voor de documentanalyse. Daar gaan zij kortom dienen als de assen 

waarlangs de analyse plaats gaat vinden. Zo moet het door het theoretische onderzoek van deze 

scriptie mogelijk worden systematisch te denken over publieke waarden in het onderwijs - hier 

vinden de ambities van deze scriptie en die van Beck Jørgensen en Bozeman (2007) elkaar.  

De documentanalyse 

Opzet en doel 

Het project van de documentanalyse in hoofdstuk 4, ‘Beleid en onderwijs’, is daarom het 

analyseren van de inhoud van documenten aan de hand van de waardendimensies uit hoofdstuk 

3. In hoofdstuk 4 zullen deze dimensies als het ware een lat vormen waarlangs de documenten 

zullen worden gelegd, om ze vervolgens een plaats op die lat toe te kennen. Als een document 

bijvoorbeeld is geschreven in de geest van individuele ontplooiing, zal die in de eerste 
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waardendimensie van individu en samenleving eerder een plaats krijgen aan de kant van het 

individu dan aan die van de samenleving. Daar zal ook bij worden toegelicht waarom die plaats 

beter bij het document past dan een andere; in dit voorbeeld zou dat kunnen liggen aan een 

eventuele nadruk op de persoon in plaats van op diens rol in de maatschappij.  

Zo zullen alle geselecteerde stukken achtereenvolgens worden behandeld. Dat betekent 

dat de waardendimensies steeds dienen als het kader waarbinnen de opeenvolgende 

documenten worden geanalyseerd. Deze manier van onderzoeken moet verschillen en 

overeenkomsten tussen de stukken onderling of in de documenten zelf aan het licht brengen. 

Waar soms bijvoorbeeld de nadruk gelegd wordt op openheid van het onderwijs, kan een 

volgend document wellicht vooral wijzen op het belang van exclusiviteit van niveaus in dat 

onderwijs (zie de behandeling van de dimensie ‘openheid en exclusiviteit’ vanaf pagina 62 

alhier). 

De geschetste vorm van documentanalyse, gebaseerd op de constructie van 

waardendimensies, maakt inzichtelijk hoe de immanente betekenis van onderwijs wordt 

gepercipieerd in beleid aangaande het voortgezet onderwijs. De waardendimensies geven 

immers spanningen weer in de immanente betekenis van het onderwijs, zoals die eruit ziet 

wanneer we de essays in Palmer (2001) als uitgangspunt nemen en deze verdiepen aan de hand 

van het genoemde viertal. Daarmee maakt de documentanalyse vervolgens ook zichtbaar (1) 

welke spanningen er zitten in de manier waarop voortgezet onderwijsbeleid de immanente 

betekenis van de onderwijspraktijk beziet, (2) hoe dat zit tussen de stukken onderling, en (3) 

hoe dat in de documenten zelf zit. Uiteindelijk kunnen op deze manier dus uitspraken worden 

gedaan over de consistentie van het beleid over onderwijs en over de mate waarin er sprake is 

van een rechte lijn tussen de verschillende documenten. Door de waardendimensies kunnen 

deze uitspraken grondig worden onderbouwd; zij zijn immers gefundeerd op een uitgebreid 

filosofisch-theoretisch onderzoek, voorzien van de nodige verdieping, dat zelf weer stoelt op 

een beschouwing van meer bestuurskundige theorie.  

Op basis van de geschetste bespreking van documenten kan dus een antwoord worden 

geformuleerd op de derde deelvraag van deze scriptie - ‘welke publieke waarden worden door 

een selectie actuele beleidsdocumenten (impliciet) toegekend aan het (voortgezet) onderwijs?’ -

, aan de hand waarvan beleid als het ware kan worden gediagnosticeerd. Dat is dan ook grofweg 

het onderwerp van hoofdstuk 5, ‘Het goede in de dynamiek van beleid en onderwijs’. Wat met 

de documentanalyse zichtbaar gemaakt wordt, wordt daar geëxpliciteerd; de uitspraken die 

naar aanleiding van de documentanalyse mogelijk worden, zullen daar dus worden gedaan.    

De geselecteerde documenten 

De onderstaande zeven documenten zullen in hoofdstuk 4 worden behandeld, gesorteerd op 

datum van publicatie: 

 

1. Het eindrapport van de Commissie Parlementair Onderzoek 

Onderwijsvernieuwingen (hierna CPOO) onder leiding van Jeroen Dijsselbloem, 

getiteld ‘Tijd voor Onderwijs’, opgestuurd naar de Tweede Kamer in februari 2008 

(Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen, 2008); 

2. De beleidsreactie van de toenmalige staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW), Sander Dekker, op het eindadvies van Platform Onderwijs2032 

in een brief aan de Tweede Kamer de dato 23 januari 2016 (Dekker, 2016); 
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3. De informering van de Tweede Kamer door toenmalig staatssecretaris Dekker over 

het rapport ‘meer tijd voor onderwijsverbetering’ van Regioplan, uit februari 2017 

(Dekker, 2017);  

4. Paragraaf 1.3 van het regeerakkoord van het zittend kabinet Rutte, ‘Onderwijs en 

onderzoek’, uit 2017 (Kabinet Rutte III, 2017); 

5. Het geactualiseerde sectorakkoord van de Voortgezet Onderwijs (VO)-raad, opgesteld 

in samenwerking met het ministerie van OCW, gepubliceerd in mei 2018 (Slob & 

Rosenmöller, 2018);  

6. Hoofdstuk 3 uit ‘De Staat van het Onderwijs 2019’, getiteld ‘Voortgezet Onderwijs’, 

door de Inspectie van het Onderwijs gepubliceerd in 2019 (Inspectie van het 

Onderwijs, 2019); 

7. De Code Goed Onderwijsbestuur, vastgesteld door de VO-raad in juni 2019 (VO-raad, 

2019). 

 

De inhoud van deze documenten zal nader aan bod komen in hoofdstuk 4. Voor dit hoofdstuk is 

de toelichting van de keuze voor deze documenten relevant. Deze is gebaseerd op een viertal 

afwegingen. Het gaat hier in de eerste plaats om reflectieve documenten; ieder stuk is 

(gebaseerd op) een evaluatie van beleid of behelst onderzoek naar (een deel van) de status quo 

van het onderwijs, zodat hier weer beleidsvoering op kan worden gebaseerd. Deze reflectie is 

van belang omdat die impliciet dan wel expliciet getuigt van een visie op de overheidstaak 

inzake het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat in reflectieve documenten over onderwijs te 

bespeuren is hoe de overheid kijkt naar het goede bestuur van onderwijs, hetgeen naadloos 

aansluit op het project van deze scriptie. Daarnaast is de lijst met documenten mede 

geïnspireerd door het interview dat ter illustratie bij de documentanalyse is gedaan. Waar dat in 

eerste instantie misschien de omgekeerde wereld lijkt, is uit dit interview de relevantie van 

bijvoorbeeld het sectorakkoord van de VO-raad voor de dagelijkse praktijk naar voren gekomen. 

Door dit akkoord om die reden te betrekken in de documentanalyse zoekt het onderzoek 

aansluiting bij wat nu als belangrijk beleid op scholen wordt ervaren. Om soortgelijke redenen 

is gekozen voor (redelijk) actuele documenten; deze beschrijven (de directe aanloop tot) de 

huidige situatie van de praktijk van het onderwijs, zodat het mogelijk wordt om die te 

verhouden tot de waardendimensies uit hoofdstuk 3. Tot slot betreft het documenten die ook, of 

juist met name, het voortgezet onderwijs aangaan, omdat deze scriptie zich toespitst op dit 

onderdeel van het Nederlandse onderwijssysteem. 

Interview ter illustratie 

Het interview, dat de documentanalyse moet voorzien van een noot uit de dagelijkse 

werkpraktijk, is afgenomen bij een schoolleid(st)er van een middelbare school in de regio 

Amsterdam-Amstelveen. De informatie uit dit interview zal, net als in dit hoofdstuk, een eigen 

paragraaf bij de daadwerkelijke documentanalyse krijgen. De narratieve structuur van deze 

paragraaf zal als praktijkillustratie anders zijn dan die van de documentanalyse. Wat dat precies 

betekent, zal bij de bespreking van het interview kort worden verhelderd. Om verwarring te 

voorkomen is het namelijk beter om te wachten met de uitleg van de structuur van dit 

onderdeel totdat we eraan toe zijn. 

De structuur van het interview zelf was meer open dan semi-gestructureerd ondanks de 

vooraf bedachte vragen, en had een inductief oogmerk (Van Thiel, 2015, p. 52 en 114-117). Het 

was de bedoeling in het interview zo dicht mogelijk bij het onderwerp van de scriptie in het 
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algemeen en de documentanalyse in het bijzonder te blijven, en de respondent tegelijkertijd de 

ruimte te geven de eigen gedachten over goed bestuur van onderwijs te uiten. Dit heeft, zoals 

benoemd, geresulteerd in het inzicht dat het sectorakkoord van de VO-raad relevant is om in de 

documentanalyse te behandelen. Dat duidt erop dat het interview in zijn opzet geslaagd - de 

respondent kwam namelijk zelf met een visie op dit document, wat ook naar voren zal komen in 

hoofdstuk 4.  

 Het ad verbatim transcript dat van het interview is gemaakt, zal de basis vormen voor de 

paragraaf waarin het interview wordt behandeld (Van Thiel, 2015, p. 119). Het is niet nodig 

gevonden om dit transcript op te nemen als bijlage bij deze scriptie; alle relevante uitspraken 

zullen in hoofdstuk 4 aan bod komen. Om tegelijkertijd de controleerbaarheid van het 

onderzoek te bevorderen, is in bijlage II de interviewopzet opgenomen.  

Totstandkoming van de onderzoeksopzet 

Nu het verloop van het onderzoek van deze scriptie duidelijk is gemaakt, is het mogelijk om 

zonder gevaren voor de helderheid van dit hoofdstuk een verantwoording te geven van hoe de 

opzet is ontstaan. Het construeren van een theoretisch kader, om op basis daarvan theoretisch 

onderzoek te doen en weer op basis daarvan documenten te analyseren, ligt immers niet voor 

de hand wanneer men aan een sociaal-wetenschappelijk onderzoek begint.  

In eerste instantie was het plan voor het onderzoek dan ook anders; in eerdere fases 

was de bedoeling twaalf interviews af te nemen bij drie of vier schoolleiders van drie of vier 

verschillende middelbare scholen. Dit zou plaats moeten hebben gevonden op basis van 

dezelfde bestuurskundige en filosofische literatuur als die die in deze uiteindelijke versie is 

behandeld. Zo zouden uit de interviews spanningen naar voren kunnen komen in enerzijds hoe 

de immanente betekenis van het onderwijs volgens de schoolleiders zelf eruit ziet, en anderzijds 

hoe zij ervaren dat die immanente betekenis van overheidswege wordt ondersteund dan wel 

tegen wordt gewerkt.  

 Het is duidelijk dat het anders liep. Dit is vooral te wijten aan verkeerd ingeschatte 

contacten. Door van een beschikbaar netwerk met middelbare scholen in de regio Amsterdam-

Amstelveen gebruik te maken, was de overtuiging dat het organiseren van twaalf interviews wel 

zou moeten kunnen. Dat bleek echter niet het geval. Bijna alle schoolleiders gaven aan vaker 

voor onderzoeken te worden gevraagd en hier geen tijd voor vrij te kunnen maken in hun 

agenda. Slechts één stemde toe tot deelname; dit interview zal dan ook, zoals is gebleken, 

worden gebruikt om de uiteindelijk gekozen onderzoeksvorm te staven. Het is echter in het 

kader van de oude onderzoeksvorm afgenomen.  

De keuze voor de huidige opzet is genomen om zo min mogelijk concessies te doen aan 

het eerder bedachte onderzoeksonderwerp; in de huidige opzet kunnen alsnog gegronde 

uitspraken worden gedaan over de inhoud van goed bestuur van het onderwijs, zij het vanuit 

het denken over het onderwijs in plaats van de visies van schoolleiders. 

 De keuze voor het VO als voornaamste object van dit onderzoek vindt eveneens haar 

oorsprong in de veronderstelde waarde van het beschikbare netwerk van middelbare scholen. 

Dit is dus bovenal een praktische overweging geweest, die meer gewicht kreeg doordat daar 

eerdere ervaring met het doen van onderzoek naar en binnen het VO bij werd opgeteld. 

Ondanks de mate waarin de doorslag voor het VO als onderzoeksobject werd gegeven voor 

praktische omstandigheden, is het VO een bijzonder relevant onderdeel van het Nederlandse 

onderwijssysteem omdat het fungeert als een as tussen het begin en het einde ervan - tussen het 

basis- en beroeps- of wetenschappelijk onderwijs.  
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Slotopmerkingen 

Met het afleggen van de bekentenis dat het onderzoek er in eerste instantie anders uit moest 

komen te zien en dat de keuze voor het VO berust op overwegingen in eerdere 

onderzoeksstadia, is het tijd voor een aantal slotopmerkingen. Kijken we kritisch naar wat er tot 

nu toe in dit hoofdstuk is besproken, dan zien we namelijk dat dit eerder een vooruitblik op de 

rest van de scriptie en een verduidelijking van de samenhang daarvan is dan een expliciete 

behandeling van de gebruikte sociaal-wetenschappelijke methoden. De technische aanpak van 

het onderzoek is meer tussendoor benoemd dan er sprake is van een kritische behandeling 

daarvan.  

Dit is te wijten aan de onconventionele aard van het onderzoek, die, nu we op dit punt 

zijn gekomen, geen twijfel meer lijdt. Door toch een kleine poging te wagen de aanpak van het 

onderzoek in conventionele termen te duiden, kunnen we tegelijkertijd tot een bondige 

samenvatting van dit hoofdstuk komen. Kijken we naar de tabellen aangaande 

onderzoeksstrategieën en onderzoeksmethoden in Van Thiel (2015, p. 73), dan is duidelijk dat 

de onderzoeksstrategie van dit kwalitatieve onderzoek hoofdzakelijk die van bestaand 

materiaal is; het interview valt als onderzoeksmethode bij deze strategie wat buiten de boot en 

zou bijvoorbeeld eerder bij een gevalsstudie passen. We zouden deze scriptie misschien ook 

kunnen karakteriseren als een gevalsstudie van het gehele onderwijs, met in het bijzonder het 

voortgezet onderwijs, maar het is ongebruikelijk om bij een case study een hele sector tot 

onderzoeksobject te nemen. Het interview daargelaten, is inhoudsanalyse de belangrijkste 

onderzoeksmethode; zowel het theoretische onderzoek als de documentanalyse is hier op een 

eigen manier een vorm van. Verder is de tijdsdimensie van het onderzoek, als we Van Thiel 

(2015, p. 70) volgen, retrospectief. Er wordt immers teruggegrepen op het denken over het 

onderwijs door vele eeuwen heen en op de (aanloop naar de) status quo van het Nederlandse 

onderwijs.  

Bij het toepassen van de gebruikelijke sociaal-wetenschappelijke termen op dit 

onderzoek stuiten we echter op een behoorlijke beer op de weg als we het zouden willen 

kenschetsen als deductief of een inductief. Het is namelijk in feite beide. In hoofdstuk 1 hebben 

we bijvoorbeeld twee theorieën, die van publieke waarden en publieke waarde, met elkaar 

gecontrasteerd om vervolgens daaruit de notie van ‘het goede’ te deduceren, die ons de weg 

wees naar de immanente betekenis van praktijken. Van hoofdstuk 3 zouden we echter kunnen 

zeggen dat het probeert tot een theorie te komen over deze immanente betekenis van het 

onderwijs - met de vier waardendimensies -, wat weer inductie betekent. Dat hoofdstuk 4 deze 

theorie vervolgens gebruikt om uitspraken te doen over de inhoud van verschillende 

documenten, is opnieuw een toepassing van deductie. (Daarmee beweegt de scriptie zich over 

de gehele empirische cyclus van Van Thiel, 2015, p. 36.)  

De constructie van de waardendimensies zelf is daarmee een inductief proces, waar hun 

toepassing deductief is. Met deze laatste methodologische gedachte is het tijd de dimensies 

nader te behandelen. Daarom wenden we ons nu tot de eerste kant van het onderzoek in deze 

scriptie: het theoretische onderzoek.   
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3. Publieke waarden in de praktijk van het onderwijs 

Inleiding 

In dit hoofdstuk doorlopen we de zoektocht naar de immanente betekenis van de praktijk van 

het onderwijs. De vijftig denkers in Palmer (2001) vormen daarbij het eerste uitgangspunt. Het 

hoofdstuk bouwt daarmee direct voort op de inhoud van het eerste hoofdstuk; we gaan na 

welke publieke waarden zich roeren in de praktijk van het onderwijs, vanwege de aard van die 

praktijk. Het koesteren van die publieke waarden hebben we vervolgens het goed besturen van 

onderwijs genoemd.  

In het voorgaande hoofdstuk is al aangekondigd dat deze zoektocht uitmondt in de 

constructie van vier waardendimensies. Deze constructie is inzichtelijk gemaakt in bijlage I en 

krijgt in dit hoofdstuk een verdere uitwerking. De vier dimensies vertegenwoordigen steeds een 

deel van de dynamiek van publieke waarden in het onderwijs. Bij de documentanalyse in 

hoofdstuk 4, ‘Beleid en onderwijs’, zullen deze dimensies dienen als assen waarop de 

verschillende stukken een plaats toegekend zullen krijgen.  

 Het is belangrijk om in te zien dat de dynamiek van publieke waarden in de 

waardendimensies erop duidt dat deze waarden met elkaar in spanning kunnen verkeren - ook 

dat is al aangestipt in het voorgaande hoofdstuk. We zullen hier gaan zien hoe dat precies 

uitpakt bij de vergelijking van verschillende denkers met elkaar. Daarvoor is het waardevol kort 

terug te grijpen op de bespreking van waardenconflicten in het hoofdstuk ‘Bestuurskundig 

denken over goed bestuur en onderwijs’. Daar kwam naar voren dat waarden incompatibel met 

elkaar kunnen zijn, maar ook - en dat gaat nog een stap verder - incommensurabel. Van dat 

laatste zouden we kunnen zeggen dat twee incommensurabele waarden dichotoom zijn ten 

opzichte van elkaar; zij kunnen in principe niet tegelijkertijd samen werkzaam zijn in een 

gegeven praktijk. Een dergelijke spanning is problematisch voor zowel de praktijk an sich en de 

manier waarop die in de alledaagse werkelijkheid wordt gebezigd. Dat wil zeggen: als een 

praktijk incommensurabele waarden kent in de eigen immanente betekenis - als dat mogelijk is 

-, dan is dat voor de praktijk als zodanig en voor al haar manifestaties problematisch. 

Tegelijkertijd kunnen de abstracte waarden die zich in een praktijk bevinden, zich in die 

conflicten concreet kenbaar maken.    

De waardendimensies die voor dit hoofdstuk zijn opgetuigd, maken het mogelijk om 

eventuele dergelijke verhoudingen in de immanente betekenis van het onderwijs zichtbaar te 

maken. We zullen zien dat we bijvoorbeeld zouden kunnen stellen dat er sprake is van 

incommensurabiliteit als we twee specifieke denkers tot elkaar verhouden. Abstraheren we 

echter van alle, of in ieder geval meerdere behandelde denkers in Palmer (2001) binnen de 

verschillende waardendimensies, dan wordt dit beeld genuanceerd door een scala aan andere 

standpunten. Die bijkomende standpunten kunnen namelijk eerdere stellingnames 

tegenspreken of complementeren. De verdieping bij de behandeling van de vijftig denkers, aan 

de hand van Arendt, Dewey, Biesta en Hegel, draagt bij aan dit omvattende beeld waarin wordt 

gezocht naar de daadwerkelijke hoofdlijnen van verschillen en overeenkomsten in een veelheid 

aan ideeën en gedachtegangen. De incommensurabiliteit van twee waarden die twee diametrale 

denkers aan het onderwijs toekennen, kan daarom bijvoorbeeld worden verzacht tot een 

loutere incompatibiliteit door de betrekking van andere, verdiepende denkers bij de eerdere 

discussie. Alle waardendimensies omvatten een dergelijke dynamiek; dat is wat hen dimensies 

maakt. 



 

41 

In de bespreking van de waardendimensies is dus sprake van een intentie om de 

spanningen en raakvlakken tussen waarden in de praktijk van het onderwijs zowel uit te diepen 

als in hun breedte te bezien. De bestuurskundige ideeën rondom waardenconflicten moeten dit 

voornemen vergemakkelijken. Daarbij moet evenwel ten eerste worden aangetekend dat 

eventuele waardenconflicten in de vier waardendimensies zich afspelen op een abstract 

filosofisch-theoretisch niveau. Daardoor kunnen we hier bijvoorbeeld geen praktische 

omgangsstrategieën onderscheiden zoals De Graaf en Meijer (2019) dat deden bij de politie. Ten 

tweede zorgt de genoemde intentie ervoor dat iedere waardendimensie om de nodige ruimte 

vraagt; dit hoofdstuk zal daarom het langste van deze scriptie zijn.    

Ondanks de reikwijdte van de waardendimensies, hun onderlinge verschillen en de 

eigenheid van hun interne dynamiek, is er sprake van een groter geheel waarin zij allen zijn 

opgenomen. Dat is namelijk, zoals gezegd, de immanente betekenis van het onderwijs. Dit 

betekent dat de raakvlakken en spanningen in de waardendimensies ook naar elkaar wijzen en 

elkaar impliceren. In hun individuele behandelingen zullen de dimensies daarom geregeld met 

elkaar overlappen in inhoud en onderwerp. Door de waardendimensies nu in een logische 

volgorde te bespreken, zullen we zien hoe hun samenhang precies zit. Daarmee kunnen we 

uiteindelijk tot een antwoord komen op de deelvraag waaraan dit hoofdstuk zich wijdt: welke 

publieke waarden zijn door denkers over het onderwijs in de loop van de  geschiedenis aan 

onderwijs toegekend? 

Individu en samenleving 

De eerste waardendimensie in het onderwijs beslaat de verschillen in de visies op de 

verhouding tussen de samenleving, het onderwijs en het individu - waarmee de leerling of 

onderwezene wordt bedoeld. Specifiek gaat het daarbij om hoe de verschillende denkers kijken 

naar waar het onderwijs zich voornamelijk op zou moeten oriënteren, om op basis daarvan 

verder te denken. Daarbij kunnen twee uiterste uitgangsposities van elkaar worden 

onderscheiden. Dit zijn enerzijds het individu en anderzijds de bestaande cultuur of manier van 

samenleven. De meest radicale denkers zien het onderwijs dus vooral als middel tot 

socialisering, of juist als een proces waarin iemand een individu wordt of daarin groeit; tussen 

hen is sprake van conflicterende waarden. We zullen echter zien dat er voor het leeuwendeel 

van de denkers geen sprake is van een conflict, maar eerder een verschil is in waar de nadruk in 

het onderwijs behoort te liggen. Binnen de twee denkstromingen zelf is daarbij geenszins 

sprake van eensgezindheid; socialisering en persoonswording worden op uiteenlopende 

manieren ingevuld.  

In de bespreking van deze waardendimensie zullen de uitgesproken individualisten en 

‘samenlevingsdenkers’ echter niet direct onderling worden gecontrasteerd. In plaats daarvan 

zullen zij thematisch en bondig in het verlengde van elkaar worden besproken; van beide 

posities komen drie denkers kort aan bod. Voor deze aanpak is gekozen omdat die de 

bespreking van de waardendimensies op een overzichtelijke manier inleidt en de inhoud van de 

dimensie zich daar ook voor leent. Dit moet de eerste sprong in het filosofische diepe, die 

regelmatig zal worden gemaakt in de bespreking van de waardendimensies, iets kleiner maken. 

Het is van belang daarbij op te merken dat die sprong in de hierop volgende waardendimensies 

dus groter wordt; de verschillende ideeën van denkers zullen in die besprekingen vloeiender in 

elkaar overlopen. Dat betekent ook dat er daar minder aandacht aan de denkers zelf zal worden 

besteed, gezien de focus van dit gehele hoofdstuk op de inhoud van het denken van de denkers, 

en niet op de denkers zelf.  
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Terug naar ‘individu en samenleving’: na de bespreking van de zes denkers in kwestie 

volgt de behandeling van de middenweg tussen de twee extremen, die individu en samenleving 

nadrukkelijker in relatie tot elkaar denkt binnen het onderwijs. Ook deze middenweg kan echter 

op diverse manieren vorm krijgen, en zal worden verdiept aan de hand van Dewey, Arendt en 

Biesta. De sprong in het diepe wordt in de bespreking van hun denken dus voor het eerst 

genomen.  

Drie individualisten 

We beginnen de bespreking van de individualisten bij Jan Amos Comenius. Comenius was een 

zeventiende eeuwse Tsjechische denker die uitgebreid over onderwijs en opvoeding heeft 

geschreven met het oog op de ontwikkeling van het kind. Zo publiceerde hij een boek over 

opvoeding dat speciaal voor moeders was bedoeld (Peprnik, 2001, p. 43). Daarin evoceerde hij 

het idee dat leerlingen moeten worden onderwezen in wat zij interessant vinden en wat hen 

later mogelijk goed uitkomt. Bovendien kon hij zich vinden in de uitspraak dat kinderen ook 

moeten kunnen spelen en niet alleen zouden moeten werken (Peprnik, 2001, p. 43). Door zijn 

voor zijn tijd progressieve denken wordt hij in het boek van Palmer een pionier genoemd 

(Peprnik, 2001, p. 43-44); Comenius liep vooruit op de wending tot het subject in de Verlichting 

- iets dat in de bespreking van de volgende waardendimensie aan bod zal komen-, maar dat 

maakt dat hij (in ieder geval als men Peprnik volgt) de relatie tussen onderwijs en samenleving 

niet verder heeft doordacht. 

Van Comenius als voorloper van de Verlichting maken we de stap naar een denker die 

mede bepalend was voor die periode: Immanuel Kant. Als verlichtingsdenker pur sang staat de 

naam van  Kant synoniem voor rationalisering en autonomisering; de taak van het onderwijs is 

voor hem dan ook dit bij leerlingen te bewerkstelligen. Onderwijs moet voor Kant dus kinderen 

doen groeien in hun rationaliteit en moest hen bijbrengen dat het volgen van de rede een 

verplichtend karakter heeft. Dat betekent ook het disciplineren van de kinderen, waarbij 

volgens Kant tegelijkertijd in acht moest worden genomen dat zij zoveel mogelijk vrijgelaten 

moeten worden (Dickerson, 2001, p. 62-63). Dit alles zou leiden tot ‘de ontwikkeling van een 

ideale politieke gemeenschap’, waaruit blijkt dat Kant ook inzag dat onderwijs maatschappelijk 

belang heeft; een focus op individuele ontwikkeling zou uiteindelijk ook op het niveau van de 

regering zijn vruchten afwerpen (Dickerson, 2001, p. 63). 

Robert Morant, de laatste van de ‘individualisten’ die hier zullen worden besproken uit 

het boek van Palmer, was een bestuurder die actief was in de opzet van algemeen publiek 

onderwijs in Engeland en Siam, het toenmalige Thailand, in de negentiende en twintigste eeuw. 

Zijn denkbeelden gaan een stap verder dan Kant wat betreft de aandacht voor de leerling en de 

mate waarin individuele ontwikkeling centraal behoort te staan. De ontwikkeling die die 

leerling zou moeten doormaken zou namelijk niet per se in het teken moeten staan van diens 

redelijkheid; in plaats daarvan moest het onderwijs aangepast worden naar ‘de aard en 

capaciteiten van het kind’ (Morant geciteerd in Batho, 2001c, p. 145). Hier verschijnt daarom 

een idee voor een differentiatie van niveau voor individuele leerlingen (wat bij ‘vrijheid en 

meten’ en ‘openheid en exclusiviteit’ en belangrijk thema zal zijn). 

Geen van deze denkers sluit in zijn denken het belang van de samenleving in het 

onderwijs uit. Enkel in het essay over Comenius schemert niets door over de rol van de 

gemeenschap in opvoeding en onderwijs. Voor Kant leidt optimale individuele ontwikkeling 

echter vanzelf tot ‘ideale politieke gemeenschap’, wat duidelijk maakt dat een goede 

samenleving volgens hem in het verlengde ligt van een focus op het individu in het onderwijs. 
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Kant lijkt daarbij op bijval te kunnen rekenen van Morant, die als bestuurder van een 

samenleving de nadruk legt op het individu in het onderwijs. Met dit in het achterhoofd wenden 

we ons tot de denkers aan de andere kant van het spectrum; de drie die daar zullen worden 

besproken, zijn Confucius, Friedrich Nietzsche en José Ortega y Gasset.  

Drie samenlevingsdenkers 

De eerste uitgesproken samenlevingsdenker is tevens de eerste denker die Palmer aan bod laat 

komen in haar chronologisch opgezette boek: Confucius. Als klassieke Chinese denker heeft hij 

een niet te overschatten invloed op de Chinese cultuur en het Chinese bestuur gehad. Onderwijs 

en opvoeding staan in het Confucianisme in het teken van het leren dienen van de gemeenschap; 

het bekende archetype van de bureaucraat-geleerde werd door Confucius het uitgangspunt van 

de Chinese meritocratische bureaucratie die na Confucius’ dood voor meer dan 2000 jaar naar 

hetzelfde model bleef bestaan (Shen, 2001, p. 3). Onderwijs bestaat voor Confucius daarmee 

uiteindelijk om de meest geschikte mensen op te leiden en hen te laten zorgen voor de 

gemeenschap, waarmee alles tussen de familie en het keizerrijk wordt bedoeld. Daarbij vormen 

de Confuciaanse waarden van bijvoorbeeld vrede en harmonie het uitgangspunt (Shen, 2001, p. 

4). Individuele ontwikkeling staat volgens Confucius als vanzelfsprekend in het teken van dit 

geheel - hij thematiseert dit überhaupt niet. Het individu kreeg in Confucius’ denken dus 

hoegenaamd geen aandacht.  

 Voor de volgende denker die met name het belang van de samenleving ten opzichte van 

het individu benadrukt, maken we een grote stap door de tijd. Friedrich Nietzsche, een 

negentiende eeuwse Duitse denker, staat bekend om (de dreiging van) het nihilisme in zijn 

werk. Door zijn verklaring van de dood van God ontstond een vacuüm in zijn filosofie dat moest 

worden opgevuld. Voor Nietzsche is daar een grote rol voor onderwijs in weggelegd. Uit zijn 

werk blijkt dat volgens hem de ‘bedoelingen van het onderwijs dezelfde zijn als de bedoelingen 

van de samenleving’ en dat de samenleving daarmee niet mag verzanden in nihilisme, aangezien 

het onderwijs zo ook niets meer waard zou zijn (Hart, 2001, p. 157). Samenlevingen zouden 

daarom moeten worden beoordeeld aan de hand van de ‘kwaliteit van de onderwijsdoelen’ die 

zij aan zich aanmeten (Hart, 2001, p. 158). Dit betekent dat onderwijs voor Nietzsche dus van 

grote cultureel belang is; volgens hem behoort het de beleving van waarden van een 

samenleving in stand te houden en daarom moet het naar die waarden worden ingericht, opdat 

het maakt dat mensen zich die waarden toeëigenen. In de geest van Nietzsches andere 

beroemde idee, de übermensch, zijn ‘volledig authentieke individuen’ hier van bijzonder belang 

bij - de culturele ontwikkeling moet door hen worden gestuwd (Hart, 2001, p. 157). 

Niet lang na Nietzsches dood schreef de Spanjaard Ortega y Gasset zijn eerste werken. 

Hij geniet nu vooral bekendheid van zijn gezegde ‘ik ben ik en mijn omstandigheden, en als ik 

hen niet red, kan ik mijzelf niet redden’ (Sevilla, 2001, p. 245). Tegen de achtergrond van dit 

gezegde verbindt Ortega y Gasset de school nadrukkelijk met de samenleving en de cultuur 

waarin die is ingebed. Het individualisme moet daarbij los worden gelaten ten bate van een 

beter begrip van de wereld waarin het individu zijn of haar plaats heeft (Sevilla, 2001, p. 244). 

Daarmee wijst Ortega y Gasset op de samenleving als datgene waarin en waarnaar het individu 

zich zal moeten schikken, ook met het oog op het eigen welzijn - een gedachte die hier later 

uitgebreid aandacht zal krijgen bij de bespreking van Hegel.  

Ortega y Gasset en Nietzsche zijn dus zeker niet blind voor de plaats van het individu in 

het onderwijs, maar wijzen vooral op het belang van de samenleving als geheel voor die 

individuen. Dit terwijl de notie van het individualisme in zijn geheel niet aan de orde komt bij 
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Confucius. Verhouden we het samenlevingsdenken van Confucius dus met het individualisme 

sec, dan zou er sprake zijn van incommensurabiliteit tussen beide, waar er voor Nietzsche en 

Ortega y Gasset niet eens echt sprake is van incompatibiliteit. Zij benadrukken eerder de eerste 

kant van de verhouding samenleving-individu en plaatsen de tweede kant in het kader van het 

eerste. Op die manier treedt bij deze denkers opnieuw de complementariteit van individu en 

samenleving naar voren, zij het vanuit een omgekeerde beweging dan bij de individualisten. 

Gezien de verschillende manieren waarop samenlevingsdenkers en individualisten de ene 

positie in het verlengde van de andere leggen, is het waardevol te verdiepen hoe zij met elkaar 

samenhangen. Dat zal daarom ook het aangekondigde sluitstuk van de bespreking van deze 

waardendimensie vormen. 

Derde wegen 

Alvorens we nader ingaan op hoe individu en samenleving nader tot elkaar kunnen worden 

gedacht, is het dus belangrijk om in te zien dat de samenlevingsdenkers en de individualisten in 

het kiezen van hun prioriteit positie innemen ten opzichte van de ander. De verhouding tussen 

Nietzsche en Kant is daar een voorbeeld van. Zij waren (op basis van de essays in Palmer, 2001) 

respectievelijk van mening dat de samenleving vormgegeven moet worden door krachtige 

individuen en dat de aandacht voor de rationalisering voor het individu vanzelf voor een ideale 

politieke gemeenschap zal zorgen. Deze complementariteit wijst op een synthese van beide 

posities, die ook weer op verschillende (leeswijzer: filosofische) manieren kan worden ingevuld.  

De synthese van John Dewey komt vanuit een problematisering van de verhouding 

samenleving-individu in het onderwijs tot de conclusie dat het te beperkt is om strikt van één 

van beide uit te gaan (Berding & Miedema, 2005, p. 99-100). Sterker nog: het idee dat individu 

en samenleving moeten worden gedacht als twee van elkaar gescheiden concepten gaat voor 

hem niet op. Dewey stelt dat dit idee een lange geschiedenis heeft met wortels in de Griekse 

wijsbegeerte en dat het zijn ‘ultieme formulering vindt’ in het cogito ergo sum van René 

Descartes (Berding & Miedema, 2005, p. 102). In dit gezegde wordt het ik volledig losgezongen 

van alles om hem/haar heen; het onderscheid tussen subject en object wordt hierin gemunt. Het 

ik tegenover alles buiten het ik is dus niet Deweys perceptie van individualiteit. Voor hem zijn 

individuen niet denkbaar als losse entiteiten, vrij van iedere inbedding. Deweys idee van de 

menselijke conditie is dat iedere persoon in fundamentele betrekking staat tot zijn of haar 

omgeving en daar actief in handelt en op reageert; de samenleving vormt dan ook een organisch 

geheel van precies dit soort mensen (Berding & Miedema, 2005, p. 102).   

Vanuit dit holisme kent Deweys onderwijsfilosofie grofweg drie kernconcepten, te 

weten democratie, communicatie en participatie. Om met de eerste te beginnen: democratie is 

voor Dewey niet louter een vorm van staatsinrichting. Het is ‘in de eerste plaats een modus van 

geassocieerd leven, van gezamenlijke gecommuniceerde ervaring’ (Dewey geciteerd in Berding 

& Miedema, 2005, p. 103). Pas daarna komt de democratie als staatsvorm. Democratie is dus 

iets wat mensen met elkaar beleven en wat zij met elkaar in die beleving creëren - democratie 

wordt voor Dewey geleefd en onderhouden door iedereen. Onderwijs en opvoeding vormen 

voor hem een middel ter handhaving en vergroting van het democratische gehalte van een 

samenleving. De mate waarin een samenleving democratisch is, hangt voor hem af van twee 

criteria: de talrijkheid en de variatie van gedeelde belangen in die samenleving, en de mate 

waarin de interactie tussen groepen in de samenleving ‘volledig en vrij’ is (Berding & Miedema, 

2005, p. 103). 
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In die interactie in een democratie komt Deweys conceptie van communicatie naar 

voren. Communicatie gaat voor Dewey zowel vooraf aan de menselijke betekenisverlening als 

aan subjectiviteit en taal, maar daarmee ook aan bewustzijn en denken (Biesta, 2015, p. 45). Dat 

maakt dat communicatie ook voorafgaat aan het onderscheid tussen subject en object, 

aangezien het opkomen en aanhouden van dit onderscheid bemiddeld werd en wordt door 

communicatie. Communicatie wordt voor Dewey daarmee alomvattend - het is het centrale 

begrip in zijn onderwijstheorie en het uitgangspunt dat Dewey inbrengt voorbij het schema 

individu en samenleving (Biesta, 2015, p. 53 en 58). Communicatie brengt ons een eigen stem 

ten opzichte en te midden van een geheel aan stemmen, en dat is waar onderwijs zich 

vervolgens op moet richten volgens Dewey - niet op de overdracht van informatie (Biesta, 2015, 

p. 43; Berding & Miedema, 2005, p. 101 en 112). 

Onderwijs zit voor Dewey tussen democratie en communicatie, als plaats waar men 

leert participeren in die democratie door communicatie, of waar, preciezer gezegd, ‘de 

communicatie die deelname [of: participatie] in een gezamenlijk begrijpen garandeert’ 

plaatsvindt (Dewey geciteerd in Biesta, 2015, p. 49). Zoals alle menselijke interactie is ook 

onderwijs daarom deel van Deweys conceptie van communicatie. Leerlingen moeten zich door 

participatie in kunnen voegen in een gedeeld begrijpen, in ‘gezamenlijke, gestructureerde 

praktijken’ - met andere woorden: in de gezamenlijk communicatieve ervaring van de 

democratie (Berding & Miedema, 2005, p. 106). Die ervaring is voor Dewey ‘eerder een sociaal-

cultureel dan een individueel-psychologisch begrip’, waardoor de ervaring bij hem sterk afhangt 

van betekenisgeving aan gebeurtenissen, die cultureel bepaald is (Berding & Miedema, 2005, p. 

105). Leerlingen nemen daarom in het onderwijs door participatie aan dat onderwijs deel aan 

een culturele ervaring, wat betekent dat de betekenis van die ervaring wordt ingevuld door het 

bredere geheel van de samenleving waarin de leerlingen zijn ingebed. Leerling en samenleving 

komen in het onderwijs dus samen in een gedeelde ervaring, die voor hem het doel van de 

opvoeding van ieder kind is (Berding & Miedema, 2005, p. 106).  

Dat impliceert dat elke school een kleine gemeenschap op zichzelf vormt, zodat 

leerlingen leren te participeren in de samenleving en daarmee onderdeel worden van een 

gedeelde ervaring die gedragen wordt door de hele maatschappij. Hannah Arendt keerde zich 

tegen dit idee van de school als embryonale gemeenschap vanwege haar overtuiging dat 

onderwijs en opvoeding volledig gescheiden moeten worden gezien van het publieke en 

politieke leven (Arendt, 1954, p. 13). Voor haar is de wezenlijke spil voor het onderwijs haar 

concept ‘nataliteit’, waarmee zij bedoelt dat het onderwijs omgang dient te vinden met het 

gegeven dat nieuwe mensen in de huidige wereld worden geboren (Arendt, 1954, p. 1). Deze  

‘nieuwheid’ is voor Arendt precair en moet daarom beschermd worden van het publieke, het 

politieke. Het onderwijs moet leerlingen de ruimte bieden om in een luwte op te groeien; de 

school moet de brug slaan tussen het kind in wording en de deelname die dat kind als 

volwassene aan het politieke domein kan hebben (Arendt, 1954, p. 8-9). Deze dynamiek 

thematiseert Arendt met haar benoeming van de tegenstelling tussen wereld en leven. Het gaat 

er voor Arendt om dat de school, als de verbinding tussen de nieuwheid van kinderen en hun 

uiteindelijke deelname aan de wereld, in het teken staat van het doorgeven van wat die wereld 

precies behelst. Onderwijs is voor Arendt daarom ook per definitie conservatief, in de zin van 

vasthoudend aan dat wat er al is voordat de kinderen er als nieuwheid zijn (Arendt, 1954, p. 

11). Hoe in die wereld vervolgens te leven is voor Arendt niet iets dat de school zou moeten 

willen onderwijzen. Kinderen kunnen immers pas begrijpen hoe te leven op het moment dat zij 

begrijpen hoe de wereld in elkaar steekt, hetgeen voor Arendt vanzelfsprekend pas het geval 

kan zijn na de opvoeding en nadat het kind onderwijs genoten heeft (Arendt, 1954, p. 13). Wat 
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betreft de tegenstelling tussen individu en samenleving, zouden kinderen volgens Arendt dus 

pas als individu mee kunnen doen aan de wereld, met andere woorden, kunnen leven in de 

samenleving, zodra zij volwassen zijn. Volwassenen zou men volgens Arendt net zomin kunnen 

opvoeden als dat men kinderen zou kunnen behandelen als volwassenen (Arendt, 1954, p. 13); 

zij zitten al in die samenleving.  

Biesta (2015) bekritiseert Arendt op deze opvattingen op basis van haar eigen latere 

werk (Arendt, 1998). Op basis van Arendts geschetste visie op de school en diens taak stelt hij 

dat onderwijs voor Arendt altijd in het teken staat van voorbereiding (Biesta, 2015, p. 163). Dit 

terwijl het voor Biesta een fout is om te denken dat alleen met een ‘psychologisch vocabulaire’ 

van woorden als ‘ontwikkeling’ en ‘voorbereiding’ over het onderwijs kan worden gesproken; 

ook ‘noties als “handelen”, “pluraliteit”, “subjectiviteit” en “vrijheid”’ kunnen voor Biesta binnen 

het onderwijs gedacht worden (2015, p 153; we zullen die noties later bij hem zien 

terugkomen). Wanneer men enkel uitgaat van onderwijs als facilitator van een psychologisch 

ontwikkelingsproces, is de vraag immers wanneer het onderwijs stopt en wanneer - in 

Arendtiaanse bewoordingen - het publieke leven kan beginnen. Met andere woorden: wanneer 

zijn kinderen klaar voor hun deelname als volwassene? Voor Biesta blijft het bovendien niet bij 

deze vraag in zijn beschouwing van Arendt. Hij stelt namelijk dat volwassenen voor Arendt 

zouden moeten weten hoe te leven in de publieke ruimte, waar kinderen dat niet kunnen weten. 

Volgens Biesta kent iedereen echter wel iemand die geen kind kan worden genoemd, maar van 

wie ook niet van kan worden gezegd dat diegene volledig in staat is te functioneren in het 

openbare leven (Biesta, 2015, p. 165). Daarom gaat Biesta (2015, p. 165) over op een vraag die 

dezelfde lading zou moeten dekken, maar op een fundamenteler niveau, te weten de vraag ‘wat 

de voorwaarden voor politiek [leven], handelen en vrijheid zijn’. In de context van de spanning 

tussen individu en samenleving, komt deze vraag neer op de vraag onder welke voorwaarden 

het individu kan samenleven. Vanuit een oriëntatie op die vraag zou het onderwijs al dan niet 

plaats hebben voor het politieke, publieke leven in de Arendtiaanse zin des woords.  

Het is belangrijk om kennis te nemen van hoe Arendt deze notie van politiek leven, van 

samenleven invult, wil men begrijpen hoe Biesta Arendt vervolgens (1954) bekritiseert met 

Arendt (1998). Het voert hier te ver om dit uitvoerig te schetsen, waardoor alleen de 

denkstappen kort zullen worden doorlopen. De kortste samenvatting is dat het publieke of 

politieke leven voor Arendt in en door vrijheid bestaat, en dat die vrijheid op haar beurt alleen 

bestaat in Arendts notie van handelen (Biesta, 2015, p. 156). Om die vrijheid te begrijpen, moet 

daarom het Arendtiaanse kort handelen worden verhelderd. Arendt zag handelen als één van de 

drie mogelijke menselijk activiteiten, naast arbeid en werken. Waar arbeid als activiteit kort 

door de bocht moet voorzien in levensonderhoud en werken te maken heeft met het creëren 

van iets duurzaams buiten dat levensonderhoud om, heeft handelen betrekking op de 

mogelijkheid van ieder mens om iets nieuws de wereld in te brengen. Met andere woorden: het 

eigene van de mens in het handelen zit in het nemen van initiatieven, het beginnen van iets 

nieuws (Biesta, 2015, p. 155). Voor Arendt hebben mensen pas werkelijke vrijheid op het 

moment dat anderen reageren op deze initiatieven, de zaken waaraan zij beginnen; in haar 

noties van arbeid en werken kan daarmee geen sprake van vrijheid zijn (Biesta, 2015, p. 156). In 

het naleven van de vrijheid die het nemen van initiatief is, verschijnen mensen volgens Arendt 

pas als unieke individuen (Biesta, 2015, p. 155-156), en dit noodzakelijkerwijs voor anderen die 

op die initiatieven reageren. Zijn er geen anderen, dan kan men niet handelen - initiatieven 

worden dan in het luchtledige genomen zonder enig effect. Daarom geldt voor Arendt: ‘de raison 

d’être van de politiek is vrijheid’ (Arendt geciteerd in Biesta, 2015, p. 156). Zij ziet de publieke 

ruimte als gevuld van mensen die in hun handelen als vrije wezens tevoorschijn komen, niet 
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geketend aan arbeid voor hun levensonderhoud of het onderhouden en maken van iets 

bestendigs in de wereld. Zonder de ander, zonder pluraliteit, geen vrijheid, zo zegt Arendt, want 

‘pluraliteit is de conditie van het menselijk handelen’ (Biesta, 2015, p. 157).  

Voor Biesta betekent dit dat meedoen aan het publieke leven van Arendt (1998) dus 

geen kwestie is van ‘welke paraatheid dan ook’ (Biesta, 2015, p. 172). Het heeft veeleer van 

doen met leven in pluraliteit; iets waar het kind voor Biesta ‘nooit klaar [voor] zal zijn’ (2015, p. 

172). Tegelijkertijd geldt ook dat kinderen ‘er anderzijds altijd klaar voor moeten zijn’, 

aangezien pluraliteit overal en altijd aanwezig is (Biesta, 2015, p. 173). Biesta vat zijn kritiek op 

Arendts (1954) idee dat kinderen pas als volwassene klaar zijn voor het publieke bestaan 

samen met wat hij als de bottom line ziet van Arendts definitie van dat publieke bestaan (1998): 

‘politiek existeren, het verdragen van vreemden, is niet iets wat we simpelweg kunnen uitstellen 

omdat het ons even niet goed uitkomt’ (Biesta, 2015, p. 173). Het individuele kind is zogezegd 

ook al onderhorig aan de condities van het samenleven, en zo worden individu en samenleving 

bij de latere Arendt op een andere manier samengebracht dan bij de vroegere Arendt. 

Onderwijs staat voor Biesta dus niet alleen in het teken van psychologische 

ontwikkeling en het klaarstomen van kinderen voor hun deelname aan de wereld, voor hun 

publieke bestaan - ze zitten daar al in en nemen daar al deel aan, want ook kinderen kunnen 

handelen. Voor hem is het echter zaak om daarin te groeien; zijn onderwijsfilosofie draait zo dus 

om menswording. Toegepast op individuen noemt hij dit subjectwording, waarmee hij duidelijk 

maakt dat het individu voor hem altijd al samenleeft, en als leerling in het onderwijs daarin 

groeit en daarin in wording is. Biesta onderscheidt subjectwording daarom als één van de ‘drie 

functies en doeldomeinen van het onderwijs’ (Biesta, 2012, p. 32; Biesta, 2015, p. 20). De andere 

twee noemt hij kwalificatie, kortweg het aanleren van kennis en het bijbrengen van 

vaardigheden, en socialisatie, ‘de manieren waarop we, via onderwijs, deel worden van 

bepaalde sociale, culturele en politieke “ordes”’ (Biesta, 2012, p. 30-31). Hoewel Biesta zich in 

zijn denken veel op de functie van subjectwording in het onderwijs richt, is het feit dat hij ook 

deze functies van het onderwijs onderscheidt relevant met het oog op de zoektocht naar de 

immanente betekenis van de praktijk van het onderwijs - en voor het vervolg van de bespreking 

van de vier waardendimensies. Als volgende dimensie zal die van verlichting en Bildung worden 

behandeld, waarin het schema van kwalificatie, socialisatie en subjectwording productief zal 

worden gemaakt om het denken van Hegel nader te verhelderen.  

Verlichting en Bildung5 

Wie enigszins vertrouwd is met de Verlichting als historische periode en met het moderne 

denken dat daarin opkwam, weet dat dit op het oog had de mens als soort op een hoger plan te 

brengen. Dit ging gepaard met toenemende aandacht voor individuele ontplooiing; Bildung, wat 

letterlijk (persoonlijke) vorming betekent, is derhalve ook een modern ideaal. In deze 

waardendimensie is daarom geen sprake van dichotome, incommensurabele stellingnames, 

maar opnieuw van een complementaire relatie tussen twee posities, waarin desondanks 

onderlinge nuanceverschillen in bestaan.  

 
5  In deze scriptie wordt alleen over de Verlichting met een hoofdletter gesproken wanneer het de 
historische periode betreft. Deze waardendimensie heeft dus - ondanks de hoofdletter in de titel van dit 
onderdeel - betrekking op verlichting met een kleine letter, omdat hiermee wordt verwezen naar het 
geestelijke doel van de historische periode. De Verlichting en verlichting moeten hier dus los van elkaar 
gezien worden, hetgeen soms verwarrend kan zijn en derhalve goed in het achterhoofd gehouden moet 
worden bij het lezen van dit schrijven. 
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Het verlichtingsdenken wordt hier namelijk gezien als het denken dat expliciet uitgaat 

van de verbetering van de mens door bijvoorbeeld de ontwikkeling van kennis of van 

rationaliteit, en dat daarbij een rol ziet weggelegd voor het onderwijs. Bildung ligt, zoals we 

zullen zien, echter in het verlengde van de derde positie in de waardendimensie ‘individu en 

samenleving’: het gaat om hoe het individu zich in die samenleving invoegt door vorming. 

Persoonlijke ontwikkeling staat hier dus niet in het teken van de verheffing van de mens, maar 

om deelname aan de maatschappij, waarin ieder individu zich toch ook weer kan 

onderscheiden. De ontwikkeling van het concept Bildung wordt aan Wilhelm Von Humboldt 

toegeschreven, maar bij hem krijgt het een andere vorm dan zojuist beschreven. Het krijgt pas 

bij Hegel de betekenis die voor deze scriptie relevant is. Deze waardendimensie zal daarom 

vooral aan de hand van zijn werk worden verdiept.  

Bij deze waardendimensie moet - tot slot van deze korte inleiding - worden aangetekend 

dat verlichte ideeën bij zeer veel denkers in Palmer (2001) terugkomen (zie ook bijlage I). Om 

niet te vervallen in een overbodig lange bespreking van de vele denkers en om de focus op hun 

ideeën te bewaren, wordt aandacht geschonken aan hun gedeelde denkbeelden. Dat betekent 

dat de verschillende ideeën die onder het verlichtingsdenken vallen, zullen worden besproken, 

met minder aandacht voor de individuele bedenkers van die ideeën. Dat vergt, zoals in de 

inleiding tot ‘individu en samenleving’ al aangekondigd, een sprong in het diepe die meteen aan 

het begin moet worden gemaakt. Desalniettemin worden de ideeën hier en daar verhelderd aan 

de hand van argumenten van individuele denkers, waarvan de gedeelde denkbeelden zijn 

geabstraheerd, afkomstig uit het boek van Palmer (2001). De behandeling van deze 

waardendimensie verloopt al met al vloeiender dan die van ‘individu en samenleving’; dat 

kunnen we ons nu permitteren met het oog op het precedent van de vorige dimensie, die ons 

heeft ingeleid tot de meer filosofische inhoud van dit hoofdstuk. 

Verlichting 

Bij de bondige bespreking van Comenius werd al de wending tot het subject genoemd als een 

uitwas van de Verlichting. Het onderscheid tussen subject en object dat daaraan ten grondslag 

ligt en dat voor het eerst bij Descartes tot uiting kwam, werd al aangestipt bij de bespreking van 

John Dewey, die subject en object niet als van elkaar gescheiden zag. In de klassieke traditie van 

de Verlichting, die lang voor Deweys geboorte was afgelopen, geldt het onderscheid echter vrij 

strikt. Voor denkers als Kant kon de mens volledig los van de natuur worden gedacht, en zo kon 

ook het individu worden beschouwd als een entiteit zonder omgeving waar het direct deel van 

uitmaakte. Met dit verlichtingsdenken ontstaat dan ook pas de mogelijkheid om over het 

individu te denken als iets dat los staat van de samenleving waarin dat individu leeft - een 

standpunt dat is voorbereid door bijvoorbeeld Comenius in zijn vroege wending tot het subject, 

maar ook door bijvoorbeeld Desiderius Erasmus (Batho, 2001a). Daarmee wordt zichtbaar dat 

de waardendimensie verlichting en Bildung constitutief is voor de tegenstelling tussen individu 

en samenleving. Deze dimensie vormt daarmee een verdieping van de voorgaande, maar niet 

alleen dat. Het spanningsveld van individu en samenleving is namelijk een vrij specifieke uiting 

van het subject-objectonderscheid en van een breder scala aan verlichtingsideeën, dat in die 

volledige breedte een blijvende invloed heeft gehad in het denken over onderwijs.   

 Een voorbeeld van de wending tot het subject in het verlichtingsdenken over onderwijs, 

waaruit blijkt dat dit denken verder gaat dan de spanning tussen individu en samenleving, is het 

boek Émile, ou de l’éducation van Jean-Jacques Rousseau (O’Hagan, 2001). In dat werk zet 

Rousseau een visie op een gefaseerde opvoeding uiteen (O’Hagan, 2001, p. 57). Hij richt zich 
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daarbij expliciet op individuele mensen - voor hem enkel mannen. Voor een dergelijk systeem, 

dat uitgaat van verschillende ontwikkelingsstadia van het individu, kreeg Rousseau bijval van 

Johann Heinrich Pestalozzi (Tröhler, 2001). Hun systematische en consistente denken over 

persoonlijke groei paste niet alleen in het kader van de wending tot het subject: het faciliteerde 

ook het kennisideaal van de Verlichting, dat zelf weer verband houdt met het onderscheid 

tussen subject en object. Als we onszelf kunnen percipiëren als iets dat los van zijn directe 

omgeving staat, is de weg namelijk vrij voor het onderhouden van een machtsrelatie van het 

subject over de objecten. Wij kunnen als subjecten immers een onbeperkte invloed uitoefenen 

op objecten, omdat wij buiten deze objecten staan en zij conform (natuurlijke) wetmatigheden 

op ons doen en laten reageren. Willen we deze macht daadwerkelijk naar onze hand zetten, dan 

moeten we echter eerst de objecten en hun wetmatigheden kennen; zie daar het kennisideaal.  

Kennis werd daarmee betrokken op persoonlijke groei en andersom. Samenvattend 

bleek de mens baat te hebben bij meer kennis vanuit het subject-objectonderscheid, waarna dit 

een ideaal werd om op individueel niveau na te streven gezien de wending tot het subject, die 

zelf ook weer uit het onderscheid van subject en object afkomstig was. Kennis en onderwijs 

werden in de Verlichting iets voor de mens om zijn voordeel mee te doen ten opzichte van de 

wereld (object) waarin de mens (subject) leeft (zie Pickering, 2001 over Durkheim, die wat dit 

betreft sterk in de verlichtingstraditie staat).  

De volgende stap in dit schema is het invullen van dat kennisideaal. Dit kan kortom 

worden omschreven als een ideaal op zich, en wel het rationaliseringsideaal. Gezien de kloof 

tussen subject en object en het daaruit voortvloeiende kennisideaal mag dit geen verrassing 

heten; de kennis over objecten was immers altijd rationeel. Natuurlijke wetmatigheden volgen 

altijd een strikte logica, waardoor kennis van de wetmatigheden van objecten altijd een 

rationele vorm heeft. In de Verlichting kwam men tot het inzicht dat dit geldt op de grootst 

mogelijk schaal, waardoor rationalisering kan worden gezien als één van de sleutelwoorden van 

de Verlichting. Het stond op de agenda van vrijwel iedere verlichtingsdenkers, zo niet van hen 

allemaal. De rede kwam daarom op een voetstuk te staan. Bij Kant, eerder al verlichtingsdenker 

van het zuiverste water genoemd, gaat dit zo ver dat de mens de morele plicht heeft om de rede 

te volgen conform Kants categorisch imperatief. We kunnen veilig stellen dat dit een enorme 

invloed gehad heeft. Johann Gottlieb Fichte ligt als filosoof bijvoorbeeld in het verlengde van 

Kant, maar gaat soms ook verder. Ook hij heeft rationalisering hoog zitten, maar dit voltrekt zich 

voor hem binnen zijn vergaande herformulering van het subject-objectonderscheid als een 

onderscheid tussen het ik en alles dat niet-ik is. Derhalve staat Fichte in de eerste plaats voor 

een absolute autonomie van dat ik (Clarke, 2001a, p. 74-76). De voorbeelden van Kant en Fichte 

laten zien hoe de nadruk op rationaliteit en autonomie in de Verlichting parallel loopt aan de 

nadruk op kennis en persoonlijke groei; het zijn elkaar versterkende ideeën, die te herleiden 

zijn op een gemeenschappelijke oorsprong, te weten het subject-objectonderscheid. Om dit nog 

verder te illustreren, volgen de relatief eenduidige denkstappen van denker John Wesley (Rack, 

2001): de menselijke natuur is slecht, wij zijn subjecten die los van die objectieve natuur 

kunnen worden gezien, daardoor kunnen wij deze objecten naar onze hand zetten, en daarvoor 

moeten wij rationaliseren. Dat moeten wij voorts op individueel niveau doen, opdat ieder 

subject boven zijn slechte natuur uit kan stijgen. 

Voor Wesley was er een directe ethische aanleiding om de kloof tussen subject en object 

te overbruggen: de menselijke natuur was immers slecht. In de Verlichting dacht men daar 

echter verschillend over. Rousseau ging er bijvoorbeeld vanuit dat de mens van nature goed was 

(O’Hagan, 2001). In dat geval heeft de mens simpelweg voordeel bij het overbruggen van de 

kloof tussen subject en object; de machtsrelatie opent immers nieuwe mogelijkheden. Die 
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mogelijkheden zijn vervolgens begerenswaardig, omdat ze zouden kunnen leiden tot dat wat de 

Verlichting tot doel had: verlichting. Hier komt de finale ambitie van de Verlichting naar voren, 

die aan het begin al werd benoemd als de ambitie om de mens als soort tot een hoger plan te 

brengen. Subjecten kunnen door hun onderscheid met objecten tot het uiterste te drijven in 

termen van kennis tot hun volle potentie komen. Voor denkers als Kant stond het onderwijs, als 

brenger van persoonlijke groei en overdrager van kennis, dan ook volledig in het teken van dit 

ultieme doel (Dickerson, 2001, p. 63). Wanneer recentere denkers als Rabindranath Tagore 

(Dutta & Robinson, 2001) ideeën uiten over de perfectionering van de soort, staan zij dan ook 

met beide benen in de verlichtingstraditie. 

Bildung 

In het voorgaande zijn vier centrale punten van de Verlichting kort uitgelegd aan de hand van 

(de ideeën van) verlichtingsdenkers die in het boek van Palmer (2001) aan bod komen: de 

wending tot het subject en waar die vandaan kwam, het kennisideaal, het rationaliseringsideaal, 

en hun culminatiepunt in de perfectionering van de mens. Samen zorgen deze vier voor de 

geestelijke verlichting die de eerste kant uitmaakt van de waardendimensie die we nu 

bespreken.  

Onderwijs en opvoeding hebben in dit verlichtingsdenken hun plaats in de bredere 

culturele ontwikkelingen die het met zich meenam. Het individu moet zich middels onderwijs in 

deze culturele ontwikkelingen voegen, wat wil zeggen: het subject moet rationaliseren en op 

zichzelf komen te staan. Voor Kant heeft het volgen van de rede nota bene een verplichtend 

karakter. Dit impliceert iets wat vooralsnog niet is gethematiseerd, namelijk de training van het 

karakter van het subject, in Kants geval om aan de verplichting van de rede - als bepaler van ‘het 

goede’ - te voldoen. Voor veel denkers heeft het onderwijs ook daar een taak om te volbrengen 

(zie bijvoorbeeld Cooper, 2001a over Plato; Hobson, 2001 over Aristoteles; Smith, 2001 over 

Locke; Oelkers, 2001b over Herbart). 

 Karaktertraining is echter niet een helemaal onproblematische notie voor verlichting. 

Wanneer men iemands karakter wenst te vormen, betekent dat namelijk dat dat altijd gebeurt 

in een bepaalde richting. Het karakter moet immers worden gevormd naar eigenschappen die 

gelden als goede eigenschappen. Karaktertraining staat dus altijd in het teken van de 

ontwikkeling van een persoon naar een goed persoon. Als verlichtingsdenkers karakters gaan 

trainen, zullen doen ze dat doen in het kader van hun idealen van kennis en rationaliteit en hun 

notie van subjectiviteit, die autonomie met zich meeneemt; dit moet uiteindelijk tot geestelijke 

verlichting leiden. Maar het trainen van karakters in die richting is slechts een invulling van wat 

het betekent om een goed persoon te zijn; er bestaan uiteraard ook andere visies op hoe 

karakter te trainen. Kijken we naar het spanningsveld tussen individualisme en samenleving, 

dan leggen de verlichtingsdenkers de nadruk op het individu in de karaktertraining: men moet 

autonoom worden. Voor een denker als Confucius, maar ook voor Plato, staat in de 

karaktertraining echter de cultuur waarin het individu leeft centraal (Cooper, 2001a). Het 

individu moet voor Plato dus worden gedisciplineerd naar een gedeelde culturele ervaring toe 

(om met Dewey te spreken); deze karaktertraining voor hem is dit het ultieme doel van 

onderwijs (Cooper, 2001a, p. 12). Karaktertraining staat dus in een gespannen verhouding met 

verlichting als daarin niet de nadruk op het individu wordt gelegd, en die nadruk is lang niet bij 

alle denkers aanwezig. 

 ‘Het goede’ speelt daarom een onvermijdelijk rol in de persoonswording van individuen. 

Tegelijkertijd is ‘het goede’ een notie die wordt ingevuld in een bepaald collectief of in een 
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bepaalde praktijk. Dat betekent dat het onderwijs in zijn functie als vormer van personen nooit 

zonder een moreel kader kan dat wordt gedeeld in een bepaalde gemeenschapsvorm. 

Omgekeerd gaat het onderwijs dus altijd van een bestaand, gedeeld ethisch raamwerk uit. Zo is 

een ‘verlichte’ karaktertraining, ondanks de nadruk die het legt op het individu, ook altijd op 

een gemeenschap betrokken. Denkers die stellen dat het onderwijs uiteindelijk morele vorming 

tot doel heeft (bijvoorbeeld Locke en Ruskin; zie Smith, 2001; O’Hear, 2001a; zie in de 

constructie van de waardendimensies in bijlage I het kopje ‘Ethiek’ ), benadrukken deze 

dynamiek in het onderwijs. Dat is in lijn met het conservatisme van Hannah Arendt zoals dat 

aan bod kwam in de voorgaande waardendimensie. Door te opereren op basis van bestaande 

morele uitgangspunten, draagt het onderwijs altijd een wereld over die al bestond voordat de 

individuen aan wie overgedragen wordt, waren geboren. Kinderen groeien voor Arendt altijd op 

in een wereld die ‘noodzakelijkerwijs ouder is dan zijzelf’ (1954, p. 3), en die oordelen bevat 

over wat geldt als goed en wat niet. Progressieve ideeën, zoals die van de Verlichting, worden 

daarmee pas in het onderwijs geïntegreerd op het moment dat de wereld waarin het onderwijs 

plaatsvindt in overeenstemming met deze ideeën is georganiseerd. 

Tegen deze achtergrond komt het concept Bildung naar voren. Voor Von Humboldt 

betekent dit kortom de continue persoonlijke culturele vorming die de individualiteit van 

individuen uitmaakt (Oelkers, 2001a, p. 81-82). Met andere woorden: men is een uniek, 

autonoom individu in de eigen voortdurende vorming. Deze vorming van het karakter zou voor 

Von Humboldt niet aan onderwijs onderworpen moeten zijn, maar dat wat het onderwijs in 

essentie is (Oelkers, 2001a. p. 81). Von Humboldt staat aan de ene kant in de traditie van de 

Verlichting gezien zijn nadruk op het individu en diens autonomie: onderwijs zou individuen 

niet in een specifieke richting moeten dwingen, maar het zou hen moeten sturen in de richting 

van ‘algemene ideeën’ (Oelkers, 2001a, p. 81), waarbij men bijvoorbeeld aan ‘het goede’ kan 

denken. Daardoor sluit hij aan de andere kant ook aan bij de ideeënleer van Plato, door wie hij 

sterk beïnvloed is (Oelkers, 2001a. p. 81; Cooper, 2001a). Von Humboldt verbindt zo de 

Verlichting aan de oudere traditie van het (neo)platonisme in zijn concept van Bildung en 

verdiept daarmee de ultieme ambitie van de Verlichting met een eigen visie op de vorming van 

individuele karakters.  

Het begrip van Bildung wordt, zoals gezegd, op een andere manier ingevuld bij Georg 

Wilhelm Friedrich Hegel. Ook hij verbindt in zijn denken de moderne verlichtingsideeën met 

andere tradities; zo is hij beïnvloed door Plato en Aristoteles, maar ook door Kant en Fichte. In 

het Hegeliaanse systeem neemt hij verschillende elementen van deze filosofieën samen. Om te 

begrijpen hoe Bildung, en daarmee onderwijs, in dat systeem past, is een korte inleiding tot 

Hegels Hoofdlijnen van de Rechtsfilosofie noodzakelijk (Hegel, 2014). Dit gezien de logische 

opeenvolging van zijn ideeën: zonder een kennisgeving van de stappen die voorafgaan aan 

Hegels introductie van Bildung zou men het niet in context kunnen plaatsen. 

Hegels manier van kijken naar de sociale werkelijkheid en de maatschappij als geheel 

volgt hetzelfde schema als zijn filosofie van de menselijke psychologie, omdat de maatschappij 

voor Hegel een verwerkelijking van de menselijk aard is (Hegel, 2013). Dat schema kan worden 

samengevat als these, antithese, synthese: twee tegendelen - de één voorgaande denkstappen 

omvattend en daarom algemeen, de ander een op zichzelf staande tegenwerping daaraan en 

daarom bijzonder - worden steeds samengenomen in een hogere categorie, die hij een 

enkelvoudigheid noemt. Voor Hegel zijn de hoogste categorieën waarbij tegendelen steeds 

uitkomen, net als bij Von Humboldt, ideeën - geïnspireerd op Plato.  

Hegel begint zijn systeem in de Hoofdlijnen van de Rechtsfilosofie bij de behandeling van 

de overgang van de menselijke psyche naar de sociale werkelijkheid. Deze krijgt voor hem in de 
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eerste plaats vorm in abstracte rechtsprincipes. Zo blijkt voor Hegel uit de aard van de mens dat 

wij vrij zijn en vrij willen zijn, en daarom zouden we dat moeten eerbiedigen bij elkaar. 

Vervolgens komt in deze abstracte rechtsbepalingen het onrecht op, waarop dit onrecht 

letterlijk en figuurlijk recht moet worden gezet. De bepaling van wat dan recht is, komt in eerste 

instantie tot stand in een subjectieve, morele positie. De rechter heeft zogezegd een oordeel 

over hoe goed te doen in deze specifieke situatie. Deze subjectieve morele positie herleidt Hegel 

tot slot naar een universele moraliteit. Hier wordt het schema van these, antithese en synthese 

zichtbaar. Kort door de bocht komt dit herleiden er namelijk op neer dat die rechter uiteindelijk 

een beroep moet doen op wat geldt als goed in zijn uitspraak - op een algemeenheid dus -, en 

niet op de eigen opvatting van wat goed zou zijn - zijn bijzondere mening. Deze laatste stap naar 

een gedeeld begrijpen van wat goed is, de enkelvoudigheid, het samenkomen van de eigen 

mening over wat goed is en die van anderen, noemt Hegel de zedelijkheid. Voor hem vormt die 

zedelijkheid het begin en het einde van de sociale werkelijkheid. In de zedelijkheid wordt het 

abstracte recht namelijk pas concreet, daar wordt het pas geleefd en beleefd door mensen, en 

het wordt zichtbaar dat de subjectieve morele positie überhaupt pas mogelijk is tegen de 

achtergrond van wat over het algemeen doorgaat als goed. Tegelijkertijd zijn zowel het 

abstracte recht als de subjectieve morele positie nodig om tot de zedelijkheid te komen, en zo is 

de zedelijke cirkel rond.  

Daarmee worden zeden in het Hegeliaanse systeem dus gewoonten of instituties die 

gelden als goed. De implicatie daarvan is dat de zedelijke orde voor Hegel een orde is waarin het 

goede bestaat. Met andere woorden: wat geldt als goed zit in de gewoonten en instituties die 

door de tijd heen zijn opgebouwd. De zeden maken daarmee de kern van de gedeelde culturele 

ervaring uit op basis waarvan men van mening is of iets goed is of niet. Wat daar cruciaal bij is, 

is dat deze gewoonten en instituties voor Hegel uiteindelijk hun oorsprong vinden in de aard 

van de mens en voor de mens als tweede natuur gaan voelen - zeden worden goede gewoonten 

waaraan men niet twijfelt of ze moeten worden gevolgd of niet. Hegels beziet de mens daarbij 

als een redelijk wezen dat zichzelf kan bepalen ten opzichte van zijn directe ingevingen en 

omgeving en dat derhalve vrij is - in dit opzicht staat hij in de traditie van de Verlichting. Dat 

blijkt de mens te doen aan de hand van de zeden. Daaruit volgt dat de zedelijke sociale 

werkelijkheid, die een uiting is van de rationele menselijke aard, voor Hegel per definitie ook 

redelijk is: ‘wat redelijk is, dat is werkelijk, en wat werkelijk is, dat is redelijk’, stelt hij dan ook 

(Hegel, 2014, p. 21). In Hegels systeem is het goede dus tot stand gekomen in de zeden in de 

sociale werkelijkheid, die weer door rationaliteit tot stand zijn gekomen.  

 Bildung heeft zijn plaats in dit geheel als de vorming van het individu naar het goede toe, 

wat voor Hegel dus hetzelfde betekent als een beweging van de persoon de zedelijkheid in. De 

directe context hiervan zijn de drie stappen van de zedelijkheid bij Hegel, die hij zelf momenten 

noemt. In de eerste plaats groeit het individu als kind normaliter op in het ouderlijke gezin of in 

de familie. Het kind is lid van dit gezin en bevindt zich derhalve in een groter geheel, een 

algemeenheid. Eenmaal volwassen geworden moet het zelfstandige individu zich echter op het 

leven buiten de familie richten, in wat Hegel de burgerlijke maatschappij noemt; hier is het 

individu een bijzonderheid, iets dat op zichzelf is geworpen. De burgerlijke maatschappij omvat 

alles tussen het gezin en de staat, die het laatste moment van de zedelijkheid vormt. De staat 

vormt voor Hegel daarmee, als enkelvoudige koepel van families en de burgerlijke 

maatschappij, het uiteindelijke kader voor de zedelijkheid en is derhalve heel belangrijk in zijn 

werk, maar niet voor zijn begrip van Bildung. Dit speelt zich namelijk af op het niveau van de 

burgerlijke maatschappij. 
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 Zodra personen zich van hun families afsplitsen, zullen zij voor Hegel een behoeftigheid 

kennen die uiteindelijk alleen te verzadigen is als zij ‘zich tot schakel maken van de keten van 

(...) samenhang’ (Hegel, 2014, p. 194; nadruk van hemzelf). De bijzondere persoon, dat wil 

zeggen het enkele individu, zal zich moeten vormen naar een algemeen systeem van 

behoeftigheid. Een bakker moet bijvoorbeeld wel brood bakken dat gegeten wordt, anders 

wordt zijn brood niet gekocht en kan hij niet in zijn eigen behoefte voorzien. Voor Hegel is het 

feit dat een bakker alleen brood bakt dat gewild is een ‘begrenzing van het eigen doen’, een ‘door 

(...) discipline verworven gewoonte van objectieve activiteit en algemeen geldige vaardigheden’ 

(Hegel, 2013, p. 201; nadruk van hemzelf). Doordat de bakker brood bakt dat wordt gekocht en 

gegeten, wordt hij immers algemeen erkend als bakker door de mensen om hem heen; zijn 

vaardigheid is niet iets dat alleen in zijn subjectieve hoofd zit, maar wordt objectief voor een 

gemeenschap. Daarmee krijgt de bakker als enkel individu een rol in de burgerlijke 

maatschappij en wordt hij onderdeel van de zedelijkheid. Hegeliaans gezegd voegt hij zich in in 

‘het goede’, dat zich in de werkelijkheid verwerkelijkt, en dat doet hij door een disciplinering 

waartoe hij zichzelf redelijkerwijs bepaalt in zijn vrijheid. Alleen zo kan de bakker ‘goed’ brood 

bakken. 

Bildung, dat voor Hegel in het Duits niet meer betekende dan ‘vorming’ of ‘ontwikkeling’,  

is in dit systeem dus de vorming van individuen aan de hand waarvan zij zich invoegen in de 

sociale orde, en daarmee in het praktische leven daarin. In die orde en dat leven hebben mensen 

dus met elkaar door de tijd heen ‘het goede’ een plek in de maatschappij gegeven. Hoewel Hegel 

niet letterlijk het woord onderwijs in de mond neemt, kunnen we daarmee stellen dat dit voor 

hem uiteindelijk moet leiden tot een deelname van individuen aan dat wat geldt als ‘het goede’ 

in hun maatschappij (met dit idee heeft Hegel veel invloed gehad, onder andere op Durkheim; 

zie Pickering, 2001). Individu en gemeenschap apart van elkaar denken is voor hem daarom een 

faux pas; Dewey werd - mogelijk ook voor diezelfde positie - onder andere door Hegel 

geïnspireerd (Clarke, 2001b). Bekijken we Hegel vanuit Biesta’s driehoek van kwalificatie, 

socialisatie en subjectwording als de kernfuncties van het onderwijs, dan kunnen we stellen dat 

zijn Bildung zowel socialisatie als subjectwording behelst, terwijl dat proces noodzakelijkerwijs 

kwalificatie met zich meeneemt. Voor Hegel wordt iemand immers pas echt een persoon, een 

subject, als diegene socialiseert, zich invoegt in de zedelijkheid en daarmee in wat geldt als goed. 

Voor die subjectwording in het zedelijke moet de persoon in kwestie vervolgens iets 

persoonlijks inbrengen in die zedelijkheid, waarvoor hij of zij zich ook zal moeten kwalificeren; 

hij/zij moet vaardigheden of kennis opdoen om zich ook te kunnen onderscheiden.  

Hiermee wordt duidelijk dat Arendts conservatisme in het onderwijs past in de traditie 

die na Hegels dood rondom zijn werk is opgebouwd. In haar conceptie van nataliteit klinkt 

immers het geboren worden in een zedelijke orde door. Bij Arendt voegen leerlingen zich in en 

naar deze wereld door onderwijs; voor Hegel heeft deze wereld dus door de tijd heen vorm en 

invulling gegeven aan ‘het goede’, in de bestaande cultuur. Hoewel Dewey een tijd onder invloed 

stond van Hegels denken, heeft hij uiteindelijk, om met Biesta te spreken, afstand genomen van 

de manier waarop subjectwording en socialisatie bij hem samenhangen. Tegen Hegel en 

Arendts conservatisme laat hij een progressief geluid horen in bijvoorbeeld zijn uitspraak ‘if we 

teach today’s students as we taught yesterday’s, we rob them of tomorrow’ (Dewey, 1944, p. 167). 

De scheiding tussen de drie functies van het onderwijs van Biesta stoelen mede op basis van dit 

loslaten van de conservatieve aard van het onderwijs. In de volgende waardendimensie zullen 

we onder andere zien dat dit zijn weerslag heeft op de rol van vrijheid in dat onderwijs; Dewey 

en Biesta zullen daar tegenover Hegel en Arendt staan. 
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Vrijheid en meten 

Met de bespreking van de waardendimensies ‘individu en samenleving’ en ‘verlichting en 

Bildung’ zijn de twee meest omvangrijke dimensies uit Palmers boek (2001) behandeld. Dat wil 

zeggen: de dynamiek die in deze dimensies speelt, komt bij een groot aantal denkers naar voren. 

Daarmee resten twee wat kleinere waardendimensies - wat hierin speelt, komt dus minder vaak 

aan de orde in Palmer (2001; dat is ook af te lezen aan de constructie van de waardendimensies 

in bijlage I). Wat ‘vrijheid en meten’ enerzijds en ‘openheid en exclusiviteit’ anderzijds ook nog 

met elkaar gemeen hebben, is dat zij allebei een meer gespannen verhouding tussen de twee 

kanten van de dimensie kennen dan de eerdere twee. In de behandeling van deze 

gespannenheid zullen we zien wat daarbij de rol van incompatibiliteit en incommensurabiliteit 

van waarden is. 

De mate waarin die spanning optreedt, hangt in deze dimensie vooral af van de manier 

waarop vrijheid wordt ingevuld. Deze waardendimensie zal dan ook mede aan de hand van 

verschillende concepties van vrijheid worden verdiept. Deze zijn voor een deel eerder in de 

context van andere dimensies al aan de orde gekomen - een blijk van de manier waarop de 

verschillende dimensies met elkaar samenhangen. Voordat we beginnen met de behandeling 

van vrijheid, is een elementair begrip van wat er precies mee wordt bedoeld in de context van 

deze waardendimensie echter belangrijk voor de helderheid van de uiteenzetting.  

In het kort stipt deze waardendimensie de spanning aan tussen het belang van vrijheid 

voor individuen in het onderwijs enerzijds, en de mate waarin en manier waarop in het 

onderwijs wordt gemeten anderzijds. In Palmer (2001) wordt wat betreft de rol van vrijheid in 

onderwijs en opvoeding alleen de vrijheid van en voor de onderwezene gethematiseerd; het 

gaat daarbij hoe vrij leerlingen zijn in hun doen en laten in het onderwijs. Aan de hand van 

(eerdere besprekingen van) Arendt, Hegel, Dewey en Biesta kunnen we vrijheid echter zo 

verdiepen en verbreden dat dit implicaties heeft voor de gehele onderwijspraktijk. De keerzijde 

van vrijheid in deze waardendimensie, meten, betreft de maatstaf voor de invulling van die 

vrijheid in (specifiek) het onderwijs. Dat wat gemeten wordt, is (in ieder geval in eerste 

instantie) immers de manier waarop vorm wordt gegeven aan vrijheid in het onderwijs, dat wat 

men in het onderwijs in vrijheid doet. De vrije manifestaties van de praktijk van het onderwijs 

worden als het ware langs een meetlat gelegd. In Palmer (2001) treffen we een dergelijke 

manier van denken aan bij positivistische denkers; hun positie zal vooral worden verdiept aan 

de hand van Biesta (2012). 

Wat nu volgt, is daarom een bespreking van de manieren waarop respectievelijk vrijheid 

en meten in het onderwijs nader worden ingevuld door de verschillende denkers in Palmer 

(2001) en de denkers die dat moeten verdiepen. Hierbij wordt een mengvorm aangehouden 

tussen de aanpak van de eerdere twee waardendimensies; we bespreken individuele denkers, 

maar niet zo stapsgewijs na elkaar als bij ‘individu en samenleving’. In plaats daarvan gaan hun 

ideeën relatief vloeiend in elkaar over, zoals bij ‘verlichting en Bildung’ het verhaal vooral aan 

de ideeën werd opgehangen. 

Vrijheid 

Vrijheid in opvoeding en onderwijs is een zeer breed (en vooralsnog erg abstract) idee. Uit het 

boek van Palmer (2001) komt het echter niet expliciet als erg diffuus naar voren; daarin wordt 

voornamelijk gerept over de concrete vrijheid van de leerling. Comenius en Kant gaven in de 

bespreking van de eerdere waardendimensies al blijk van hun opvatting dat kinderen in 

onderwijs en opvoeding veel vrijheid mogen en moeten krijgen. Dat hield verband met hun 
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nadruk op individuele ontwikkeling en (in ieder geval wat Kant betreft) met verlichtingsdenken 

in het algemeen (Peprnik, 2001; Dickerson, 2001). Waar dit bij hen (veelal) blijft bij een 

abstracte gedachte, worden dergelijke voornemens concreter bij bijvoorbeeld Louisa May Alcott 

(Laird, 2001). In haar feministische werk beschrijft zij hoe zij meisjes vrij liet om eigen keuzes te 

maken, om die daarna gezamenlijk te evalueren op basis van wat zij hadden geleerd van de 

gevolgen van die keuzes (Laird, 2001, p. 134). Daarbij was het bijvoorbeeld de bedoeling de 

jonge kinderen aan te leren wat het verschil is tussen ‘nodig hebben’ en ‘willen’ (Laird, 2001, p. 

134). Alcott vindt met deze ideeën aansluiting bij de ideeën van Herbert Spencer, die ervoor 

stond dat kinderen leren van de ‘natuurlijke consequenties van verkeerd gedrag’, zonder dat de 

ouders daar een rol bij speelden (Batho, 2001b, p. 121). 

Op een andere manier zien we concrete vrijheid in onderwijs terugkomen bij Jane 

Addams (Noddings, 2001). In een woongemeenschap die zij voor armen oprichtte, Hull House, 

ontstond een progressief onderwijsprogramma in de geest van Dewey waarin niet alleen 

onderwijs naar behoeftigheid werd gegeven, maar ook vormend onderwijs (Noddings, 2001, p. 

184). Daarin was sprake van een soort vraag- en-aanbodsysteem: bij vraag naar een bepaalde 

onderwijsinhoud werd aanbod gezocht, en bij aanbod ontstond vaak vanzelf vraag (Noddings, 

2001, p. 185). In het onderwijssysteem van Addams werd op die manier dus de vrijheid van de 

bewoners van Hull House benadrukt; zij konden hun onderwijs zelf vormgeven. De 

zelfstandigheid die dit van de onderwezenen vroeg, speelt ook - hetzij in een andere vorm - een 

rol in de pedagogiek van (jonge) kinderen van Friedrich Wilhelm Fröbel (Walsh, Chung & 

Tufekci, 2001), en in die van Maria Montessori (Martin, 2001b). In het denken van de laatste 

staat de zelfstandigheid van kinderen centraal, naast het doorbreken van de dichotomie tussen 

de privésfeer, de school en de publieke sfeer (Martin, 2001b, p. 228). Voor haar moet de school 

als een thuis voelen en behoort de publieke sfeer een projectie te zijn van het thuis van alle 

mensen. In die zin is zij geopponeerd aan het denken van Arendt (1954).  

Uit deze korte weergave van een aantal denkers en hun denkbeelden kunnen we een 

tweetal posities rondom vrijheid in het onderwijs destilleren. Vrijheid komt bij Spencer en 

Alcott ten eerste terug als het laissez-faire van kinderen om dan, in het geval van Alcott, hun 

gedrag te evalueren. Bij Addams, Fröbel en Montessori wordt vrijheid in onderwijs ten tweede 

meer ingevuld met het bieden van ruimte aan leerlingen die zij zelfstandig in dienen te vullen. In 

principe zouden deze posities hetzelfde doel kunnen dienen, namelijk de individuele autonomie 

die we hebben besproken bij ‘verlichting en Bildung’, maar het is belangrijk om in te zien dat zij 

niet hetzelfde behelzen. Spencer benadrukt met zijn stelling dat kinderen van de natuurlijke 

consequenties van verkeerd gedrag moeten leren een meer ongerepte vrijheid dan bijvoorbeeld 

Addams, voor wie zelfstandigheid om iets te leren de inhoud van vrijheid in onderwijs is. Die 

positie geeft meer begrenzing van vrijheid en kadert dat als het ware in door er een specifieke 

bedoeling aan te geven. 

  In wezen zijn er in deze twee posities dus verschillende concepties van vrijheid aan de 

orde. Grof gezegd is de leerling in de eerste volledig vrij om wat dan ook te doen, om daarin van 

fouten te leren, en in de tweede behoort de leerling de eigen vrijheid in te richten naar een 

bepaald doel, waardoor vooraf tot op zekere hoogte duidelijk is wat te doen en wat niet. Deze 

verschillende ideeën rondom vrijheid lopen parallel aan de vraag of de leerling in het onderwijs 

vrij is als subject dat totale vrijheid heeft in al het doen en laten, of als onderdeel van een 

culturele gemeenschap. De stap naar die vraag lijkt misschien groot, maar in een culturele 

gemeenschap gelden al bepaalde waarden waarnaar men zou moeten handelen in de eigen 

vrijheid - de zeden, om met Hegel te spreken. Gaan we uit van de totale vrijheid van individuen 

in het onderwijs, dan zou het onderwijs individuen vrij moeten laten om die geldende waarden 
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niet aan te hangen. In Spencers laissez-faire zou de lering die een kind trekt uit de natuurlijke 

gevolgen van zijn/haar keuzes dus ook niet conform de geldende zedelijkheid mogen zijn. De 

vraag is hier dus: wat is een goede invulling van vrijheid in opvoeding en onderwijs? Is dat, 

gechargeerd gezegd, leerlingen door niemand laten vertellen wat ze moeten doen en ze zelf 

fouten te laten maken, of is dat het onderwijzen vanuit cultureel gedeelde waarden om ze 

duidelijk te maken dat ze vrij zijn zolang ze zich aan bepaalde waarden houden?  

Deze vragen maken duidelijk dat wij op de incommensurabiliteit van twee 

vrijheidsposities zijn gestuit. De twee zijn immers niet naast elkaar na te streven. Voeren we 

beide posities tot hun bottom line, dan is het een volstrekt ‘uitgaan van’ tegenover een volledig 

‘verwachten van’ in de toekomst: Hegeliaans bezien verwachtte Spencer wellicht dat kinderen 

door te leren van fouten alsnog zeden aangeleerd zouden krijgen, terwijl bijvoorbeeld 

Montessori haar onderwijs reeds vanuit de waarde (of zede) ‘zelfstandigheid’ laat beginnen. De 

dynamiek die hier speelt, raakt sterk aan de thematiek en de spanning van ‘verlichting en 

Bildung’. Verlichting betekende onder andere het autonome, rationele individu; Bildung gold als 

het invoegen van personen in het bredere geheel van de samenleving waarin een bepaalde 

zedelijkheid heerst. De conceptie van vrijheid die een laissez-faire voorschrijft - die van Spencer 

en Alcott dus - sluit beter aan op een visie op onderwijs die geënt is op verlichting dan op 

Bildung. Leerlingen alle vrijheid geven in hun doen en laten, opdat ze leren van de gevolgen van 

hun handelen, past immers beter bij de doelstelling om autonome individuen te creëren dan 

leerlingen vanaf moment één te leren hoe de geschonken vrijheid ingevuld zou moeten worden. 

Aan de andere kant betekent dat dat het inrichten van vrijheid in het onderwijs rondom vooraf 

vaststaande waarden beter past bij Bildung; men poogt in dat geval leerlingen zich te laten 

schikken naar de een gedeelde waarde, zoals zelfstandigheid. Hangt men Hegels Bildung strikt 

aan, dan moet dit leerlingen uiteindelijk invoegen in de heersende zedelijkheid - de actuele 

gedeelde waarden in de desbetreffende samenleving.    

Uiteindelijk is de geschetste spanning in de vrijheidsconcepties in het onderwijs 

daarmee een voortvloeisel van de verhouding tussen verlichting en Bildung. Het blijkt daarbij de 

vraag hoe men gegeven die spanning vorm geeft aan vrijheid in het onderwijs; door uit te gaan 

van de gevolgen van het doen en laten van leerlingen als sturend mechanisme voor dat doen en 

laten, of door dat doen en laten vanaf het begin te sturen naar gedeelde waarden. Dit betekent 

dat vrijheid, als onderdeel van de immanente betekenis van het onderwijs, dus een eigen 

betekenis kan krijgen die beter past bij ofwel verlichting, ofwel Bildung. De frictie tussen deze 

twee posities zien we terugkomen als we Hegel met Dewey vergelijken.  

Voor Hegel - en dat is belangrijk om in te zien - betekent Bildung altijd een invoegen in 

de samenleving. Bij het munten van het concept Bildung dat hier wordt aangehouden, heeft hij 

geen onderwijstheorie bedacht; dat wil zeggen dat het in zijn denken niet uitmaakt of leerlingen 

van tevoren duidelijk wordt gemaakt wat goed en slecht is of dat dat pas na hun handelen 

plaatsvindt. Vorming betekent voor Hegel hoe dan ook vorming naar het bredere geheel van de 

samenleving; precies ieders individuele inbedding in dat geheel maakt voor Hegel de vrijheid 

van die individuen uit. Je bent voor Hegel zogezegd vrij binnen de kaders van jouw rol in de 

samenleving, die je hebt gekregen door je vorming, maar ook door bijvoorbeeld de stand waarin 

je geboren bent en je talenten (zie Hegel, 2014, p. 206). Die rol is voor hem het resultaat van een 

rationele ontwikkeling in een rationeel ontwikkeld systeem in de sociale werkelijkheid, waarin 

duidelijk is wat goed is om te doen en wat niet. Dat betekent dat de vrijheid die jij in jouw rol in 

de maatschappij hebt, deel uitmaakt van het goede. Daarom is ieders individuele, concrete 

vrijheid iets goeds; men zou er dus goed aan doen zich daarnaar te schikken.  
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Hegeliaans gedacht heeft iedereen zijn/haar concrete vrijheid dus altijd binnen een 

vaststaand kader dat voor iedereen verschilt. Om dat wat tastbaarder te maken, zullen we een 

voorbeeld behandelen. Muzikale mensen kunnen kiezen voor een muzikale carrière als zij zich 

verder gaan vormen bij bijvoorbeeld het Conservatorium; volkomen niet-muzikale mensen 

hebben deze keuze niet. Dat is voor Hegel geen inperking van de vrijheid van niet-muzikale 

mensen; het maakt juist deel uit van hun concrete vrijheid, het maakt deel uit van de ruimte 

waarin zij kunnen doen en kunnen laten. Bildung verruimt en vernauwt die concrete vrijheid 

vervolgens tegelijkertijd. Als een muzikaal iemand zijn/haar opleiding op het Conservatorium 

heeft afgerond, kan hij/zij overal ter wereld als professioneel muzikant werken, maar heeft 

diegene (waarschijnlijk) niet meer de keuze om bijvoorbeeld chirurg te worden.    

Gaat het onderwijs expliciet van Bildung uit, dan betekent dat dus per definitie uitgaan 

van een afgebakende vrijheid. Die afbakening bestaat voor Hegel uit iets dat onderdeel uitmaakt 

van de zedelijkheid van een gemeenschap. Dat wij onze professionele muzikanten geen mensen 

laten opereren en onze chirurgen niet verwachten als solist bij een professioneel concert is 

hiervan een illustratie. Wij zijn gewoon dat dat anders gaat, dat voelt voor ons als een tweede 

natuur, en daarin hebben wij Hegeliaans gezien ieder onze vrijheid. Betrekken we dit op 

Arendts conceptie van nataliteit en haar conservatisme, dan zien we dat we dergelijke 

structuren doorgeven in ons onderwijs; we gaan onze chirurgen niet onderwijzen in hoe te 

musiceren. Zo kunnen we Arendts denken opnieuw plaatsen in een Hegeliaans stramien.  

 Voor Dewey gaat het te ver om enkel van dit denken uit te gaan. Deweys progressiviteit, 

die bijvoorbeeld blijkt uit zijn uitspraak dat we de leerlingen van vandaag anders moeten 

onderwijzen dan de leerlingen van gisteren (zie pagina 53 alhier), leidt hem ertoe te stellen dat 

de socialisatie van leerlingen in balans moet staan met wat hier eerder als verlichting is 

gethematiseerd (Berding & Miedema, 2005, p 101). Waar hij nog met Hegel op één lijn zat wat 

betreft het overbruggen van het onderscheid tussen subject en object, neemt hij het hier op voor 

het autonome individu en probeert hij het te integreren in zijn holisme van individu en 

samenleving (Berding & Miedema, 2005, p 102; zie ook de waardendimensie ‘individu en 

samenleving’). In lijn daarmee heeft Biesta (2012; 2015) zijn triade van kwalificatie, socialisatie 

en subjectwording geformuleerd. Zoals gezegd focust Biesta in zijn werk voornamelijk op de 

laatste van deze drie aspecten van het onderwijs; dat bekrachtigt hij met zijn nadruk op de 

‘gebeurtenis van subjectiviteit’ (Biesta, 2015, p. 202). Maar in zijn behandeling van Arendts 

conceptie van vrijheid als (het Arendtiaanse) handelen en het publieke bestaan dat daarmee 

gepaard gaat, bespreekt hij ook socialisatie. Deel worden van de maatschappij en daaraan 

kunnen deelnemen - socialisatie, het in staat worden publiek te bestaan (of: politiek te 

existeren) -, betekent voor hem te leren leven in pluraliteit. Dat noemt hij het tezamen-zijn-in-

pluraliteit (Biesta, 2015, p. 168-175). Iedereen wordt voor Biesta dus subject in een plurale 

samenleving, waarin men vervolgens kan handelen, waarmee men de eigen vrijheid uitdrukt. 

Daarmee betrekt Biesta subjectwording dus op socialisatie en vice versa. Hij vindt aansluiting 

op het idee van Bildung als het invoegen van individuen in een samenleving doordat volgens 

hem iedereen tezamen-is-in-pluraliteit en zich naar die pluraliteit moet voegen om vrij te 

kunnen zijn. Tegelijkertijd benadrukt hij daarbij de rol van subjectwording, waardoor hij 

verlichting en Bildung als het ware met elkaar verzoent, zij het op een heel basaal niveau. Het 

tezamen-zijn-in-pluraliteit zegt immers niets over de continuïteit van de zedelijkheid die bij 

Hegel zo fundamenteel is in zijn denken over Bildung. Voor Hegel is samenleven immers als het 

ware het naleven van de zedelijkheid met elkaar, waarin vanzelf pluraliteit ontstaat; door 

Bildung wordt dit doorgegeven. In vergelijking met deze gedachte is het belang van 

gemeenschap en gedeelde culturele ervaring in het publieke bestaan, als louter een tezamen-
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zijn-in-pluraliteit, nagenoeg absent. Deze wordt in die visie gereduceerd tot een gezamenlijke 

ervaring van pluraliteit. Dat is niet verwonderlijk, gezien het feit dat Biesta voortbouwt op het 

pragmatisme van Dewey. Kort door de bocht wordt daarmee bedoeld dat de omgang met 

problemen en het vellen van waardeoordelen op kleine, lokale schaal plaatsvindt en er daarom 

ook in die geest over moet worden nagedacht - hetgeen aansluit op de pragmacratie van 

Boutellier (2015). De veelheid die er aan deze lokale schalen - in feite praktijken, zij het niet per 

se in de MacIntyreïaanse betekenis - bestaat, maakt voor Biesta de pluriformiteit uit waarin men 

tezamen-is. 

Samenvattend zijn de denkers het onderling dus niet met elkaar eens over de invulling 

van vrijheid in onderwijs en opvoeding. Enerzijds kan dit voor de denkers in Palmer (2001) een 

laissez-faire inhouden, ervan uitgaande dat leerlingen uit (de evaluatie van, dan wel de gevolgen 

van) hun doen en laten leren wat te doen en wat te laten. Anderzijds kan leerlingen van tevoren 

duidelijk worden gemaakt hun vrijheid op een bepaalde manier in te steken. Hegel maakt 

duidelijk dat vrijheid voor hem altijd op een bepaalde manier concreet begrensd is door 

omstandigheden waar je soms geen invloed op kan uitoefenen, maar waar Bildung - je vorming - 

er ook één van uitmaakt. De voor iedereen op een eigen manier afgekaderde invulling van 

vrijheid wordt voor hem door de tijd heen doorgegeven als zedelijkheid, met andere woorden, 

als een geheel van goede gewoonten; Arendts conservatisme past in deze denklijn. Voor zowel 

Dewey als Biesta is uitgaan van de actuele zedelijkheid als begrenzing van de vrijheid in het 

onderwijs echter niet genoeg, omdat het autonome individu (of subject) daarmee tekort wordt 

gedaan. Zij benadrukken daarmee meer de verlichtingskant van de waardendimensie 

‘verlichting en Bildung’. Biesta komt daarbij tot een eigen overbrugging van de spanning tussen 

socialisatie en subjectwording door te stellen dat socialisatie een proces is waarin mensen leren 

tezamen-te-zijn-in-pluraliteit. Individuele vrijheid bestaat voor hem - en daarin baseert hij zich 

op Arendt - in het handelen in dat tezamen-zijn. Daarmee ontbreekt aan Biesta’s visie op de 

samenhang tussen subjectwording en socialisatie een notie van het doorgeven van goede 

gewoonten.  

Ondanks de onenigheid over de betekenis van vrijheid in het onderwijs, is het nu tijd 

voor de andere kant van deze waardendimensie. Daarin wordt onder andere vanuit een 

helikopterperspectief gekeken naar de invulling van vrijheid in het onderwijs; hoe de praktijk 

van het onderwijs vorm geeft de vrijheid die er deel van uitmaakt, wordt daar namelijk 

gemeten. 

Meten 

Het ‘meten’ van het onderwijs moet in de essays in Palmer (2001) worden gesitueerd bij de 

positivistische denkers die daarin worden besproken. In hun denken over onderwijs en 

opvoeding richten zij zich op de wetmatige, lineaire groei van leerlingen gedurende hun 

opleiding of opvoeding. Het gaat daarbij om het opzoeken van regelmatigheden in onderwijs en 

opvoeding, om er op basis daarvan vorm aan te geven. Edward Thorndike, ‘perhaps the most 

influential of all American psychologists’, bedacht bijvoorbeeld twee ‘leerwetten’ die zouden 

gelden voor zowel mens als dier (Bewley & Baker, 2001, p. 233 en 235). Door het onderwijs in 

te richten naar dergelijke wetten, zien deze positivisten vervolgens mogelijkheden om 

uitspraken te doen over die groei, door verschillende zaken in en aan het onderwijs te meten.  

 Het ontwikkelen van logische systemen van constante groei in het onderwijs is bij de 

denkers in Palmer (2001) opgehangen aan verschillende ideeën over de mentale ontwikkeling 

van kinderen - dus niet van leerlingen in het algemeen. Drie denkers in dat boek steken die 
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ideeën op een uitgesproken kwantitatieve manier in: Alfred Binet, de genoemde Edward 

Thorndike, en Cyril Burt (Bergin & Cizek, 2001; Bewley & Baker, 2001; Ridgway, 2001). Dat 

maakt hen met name relevant voor deze kant van de waardendimensie ‘vrijheid en meten’, 

omdat meten altijd een kwantitatieve connotatie heeft.  

Burt en Thorndike worden allebei beschreven als psychometristen (Bewley & Baker, 

2001, p. 236; Ridgway, 2001, p. 250), en deze typering past ook bij Binet. Dat betekent dat zij 

alle drie mentale eigenschappen - in dit geval van kinderen - beoogden te meten. Van Burt 

wordt gezegd dat hij ‘liet zien dat hogere mentale functies’ goede ‘voorspellers van 

opleidingspotentieel’ zijn (Ridgway, 2001, p. 249). Aan de hand van het meten van die functies 

kon voor hem dus het onderwijs worden ingericht. Men denke aan de CITO-toets als een 

hedendaags voorbeeld van die intentie; mede aan de hand van de daarop behaalde score wordt 

het kind een bepaald niveau toegedicht. Op een soortgelijke manier probeerde Binet het 

onderwijs meer richting te geven door de ontwikkeling van een manier waarop de ‘mentale 

leeftijd’ van kinderen kon worden gemeten (Bergin & Cizek, 2001, p. 162). Kinderen van een 

hogere dan wel een lagere mentale leeftijd kregen bij hem de gelegenheid verschillende testen 

te maken.  

Door individuele mentale eigenschappen te meten, zoals Binet, Thorndike en Burt 

deden, wordt het mogelijk om te differentiëren in het onderwijs. Individuele leerlingen kunnen 

door de testen die deze denkers hebben ontwikkeld van elkaar worden onderscheiden op basis 

van niveau. Deze differentiatie kan vervolgens fungeren als een kapstok voor het organiseren 

van verschillende niveaus in het onderwijs, zoals dat ook bij het voortgezet onderwijs in 

Nederland wordt gedaan. Relateren we ‘meten’ aan ‘vrijheid’ met dit in het achterhoofd, dan 

wordt zichtbaar dat het meetwerk van onder andere Binet, Thorndike en Burt heeft bijgedragen 

aan de vormgeving van vrijheid in het onderwijs. Differentiatie, mogelijk gemaakt door meten, 

maakt immers mogelijk dat leerlingen op verschillende onderwijsniveaus vrijheid op 

verschillende manieren ervaren. Het kind dat naar het VMBO gaat, heeft daar zogezegd zijn 

vrijheid; de VWO’er op het VWO. De manier van omgaan met deze dynamiek wijst vooruit op de 

thematiek van de waardendimensie ‘openheid en exclusiviteit’, waarin we bespreken wat het 

betekent om voor iedereen - als elkaars gelijke - onderwijs te willen, en om tegelijkertijd om te 

moeten gaan met niveauverschillen. Voor nu is het vooral relevant om in te zien dat het werk 

van positivisten als Binet, Thorndike en Burt een kwantitatief onderbouwde, consistente 

categorisering van individuele leerlingen mogelijk heeft gemaakt die constitutief was voor een 

dergelijk gedifferentieerd onderwijssysteem. Daar zou men aan toe kunnen voegen dat deze 

differentiatie het op haar beurt mogelijk maakt om het onderwijs in te richten naar het opleiden 

en opvoeden van autonome individuen, wat maakt dat zij aansluit op de ambitie van wat in deze 

scriptie ‘verlichting’ is genoemd. Met name Eugenio María De Hostos koesterde deze ambitie in 

zijn positivisme (Villarini Jusino & Torre, 2001). 

 Vooralsnog treedt hier geen incommensurabiliteit of incompatibiliteit van waarden op. 

Verhouden we meten tot vrijheid in het onderwijs, dan zien we dus dat de mogelijkheid om te 

differentiëren de concrete vrijheid van leerlingen nader bepaalt door hen een niveau toe te 

kennen. In die zin is het positivisme enkel incommensurabel met een radicale laissez-faire van 

leerlingen van alle niveaus, maar slechts doordat het uitgaat van individuele verschillen daarin. 

De aanleiding om in deze waardendimensie toch vrijheid en meten tegenover elkaar te zetten, 

komt voort uit een vorm van meten die nog niet bestond in de tijd van één van de genoemde 

denkers, maar die wel in hun positivistische denklijn past. We hebben het dan over het evidence-

based werken. 
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Dit treffen we bij Biesta (2012) aan als een onderwerp van zijn kritiek. Het evidence-

based werken houdt in dat de beloning en bestraffing van het onderwijs door de overheid wordt 

gebaseerd op het bewijs van geboekte resultaten dat het onderwijs kan aanleveren. Het idee is 

dus dat scholen pas bekostiging krijgen nadat zij bewijs hebben geleverd van het afvinken van 

bepaalde taken. Kan men dit niet leveren of zijn de resultaten onder de maat, dan zou de 

desbetreffende school bijvoorbeeld een bezoek van de Inspectie van het Onderwijs te wachten 

kunnen staan. Het idee daarachter is een zo effectief en efficiënt mogelijke organisatie van het 

onderwijs, ingericht naar het behalen van vooraf gestelde doelen zoals een bepaald 

slagingspercentage van middelbare scholen.  

Deze vorm van meten deelt de positivistische uitgangspunten van de metende denkers 

in Palmer (2001). Beoogde resultaten worden immers geformuleerd door uit te gaan van 

veronderstelde regel- of wetmatigheden in het onderwijs. Om opnieuw het slagingspercentage 

als voorbeeld te nemen: het is een veronderstelde wetmatigheid dat een school die consequent 

een hoog slagingspercentage behaalt, goed onderwijs biedt. Haalt een school steeds hogere 

slagingspercentages, dan is de veronderstelde regelmatigheid dat het onderwijs er steeds beter 

wordt, et cetera. Het evidence-based werken veronderstelt dus dat het onderwijs verbetert door 

in het kader van effectiviteit en efficiëntie aan te sturen op de optimalisatie van scores als 

slagingspercentages. Daarnaast zou het er bijvoorbeeld voor zorgen dat het onderwijs 

transparanter of goedkoper wordt. Net als bij de behandelde positivisten moet deze vorm van 

meten dus een uitwerking hebben op de inrichting van het onderwijs, zodat we aan de hand 

daarvan (kwantitatieve) uitspraken kunnen doen over hoe het met ons onderwijs staat. Het 

rapport ‘De Staat van het Onderwijs’, dat jaarlijks door de Inspectie van het Onderwijs wordt 

opgesteld, bevat dan ook dit soort uitspraken, bezien over het gehele onderwijs van Nederland 

(in de documentanalyse zullen we het VO-deel van de meest recente uitgave behandelen; 

Inspectie van het Onderwijs, 2019). 

Biesta (2012, p. 53) stelt dat het evidence-based werken uitgaat van het technocratische 

adagium van ‘wat werkt’. Hij bedoelt daarmee dat dit denken alleen technische vragen stelt bij 

het onderwijs, vanuit de overtuiging dat het onderwijs kan worden gezien als een ‘interventie of 

behandeling’ van leerlingen (Biesta, 2012, p. 52). In die interventie wordt gestuurd op het 

onderhouden van een causale keten die leidt tot het behalen van de vooraf gestelde doelen - tot 

de gewenste resultaten. Dit is dus een pragmatisch denken; de gedachte is dat we een werkwijze 

kunnen aanhouden zolang die tot vruchtbare resultaten leidt. Daarmee sluit het evidence-based 

werken aan bij de pragmacratie van Boutellier (2015), maar niet op het pragmatisme van 

Dewey of Biesta. Dat gaat immers over pragmatisch normatief oordelen, kiezen en handelen op 

kleine schaal, en niet over wat landelijk gezien ‘werkt’. 

Biesta’s stelling is echter dat een technocratisch causaal model als het evidence-based 

werken niet van toepassing kan zijn in het onderwijs. In de eerste plaats is dit voor hem het 

geval doordat er altijd sprake is van oncontroleerbare interpretatie van het onderwezene door 

leerlingen, hetgeen de genoemde causale keten op losse schroeven zet. Ten tweede heeft de 

onderwijspraktijk voor Biesta een normatief karakter (2012, p. 42 en 52). Dat betekent voor 

hem onder andere dat de middelen en doelen in het onderwijs nauw met elkaar samenhangen; 

als we het doel hebben leerlingen op te leiden tot vreedzame burgers, dan passen we 

bijvoorbeeld geen lijfstraffen toe bij het gebruik van geweld door leerlingen, terwijl het voor 

Biesta ‘in principe niet onvoorstelbaar is’ dat dat het meest effectief is als we recidive willen 

vermijden (2012, p. 43). Knippen we de middelen en doelen uit elkaar, zoals het evidence-based 

werken doet, dan is de onderliggende normativiteit daarin niet meer zichtbaar. Voor Biesta 

moeten onderwijsprofessionals voorts in staat zijn oordelen te vellen over de wenselijkheid van 
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een bepaalde aanpak of van een bepaald doen en laten; ook deze normativiteit heeft geen plaats 

in het evidence-based werken (Biesta, 2012, p. 52). Zonder MacIntyre te noemen, schemert hier 

iets van diens in denken door; in het onderwijs ligt dus ook volgens Biesta een eigen invulling 

van de notie van ‘het goede’ besloten.  

Het moeilijk aanstuurbare karakter van het onderwijs dat uit deze normativiteit volgt, 

maakt onderwijs voor Biesta een ‘prachtig risico’ dat we moeten nemen (zie de titel van Biesta, 

2015). Hij benadrukt dat dit risico het onderwijs ook kwetsbaar maakt: het onderwijs heeft een 

‘zwakke kracht’ (Biesta, 2015, p. 202), het is gemakkelijk te ondermijnen zodra we uit het oog 

verliezen dat Biesta’s drie functies van het onderwijs werkzaam zijn op de zeer kleine, dat wil 

zeggen individuele schaal.  

Doen we een stap terug en betrekken we deze conclusies van Biesta op wat we bij 

‘vrijheid’ bespraken, dan kunnen we het volgende stellen: de waarden in het evidence-based 

werken, als meten op metaniveau - dat wil zeggen: op landelijke schaal, aangehouden als vorm 

van programmatische sturing -, zijn incommensurabel met de waarden van vrijheid in de 

praktijk van het onderwijs. Tot deze stelling komen we als volgt. Het is nu duidelijk dat evidence-

based werken, door nadrukkelijk te sturen op meetbare resultaten, een begrenzing biedt aan de 

vrijheid in het onderwijs. Deze begrenzing is echter van dien aard dat het een beperking wordt: 

de waarden en de normativiteit die los van het evidence-based werken in het onderwijs bestaan, 

worden onderdrukt. Daarbij introduceert het evidence-based werken waarden die eerder niet of 

in een andere vorm aan de orde waren. Zo bedreigt het werken de immanente betekenis van het 

onderwijs in het algemeen, aangezien het een vorm aanneemt waarin waarden aan de 

onderwijspraktijk worden opgedrongen die daar niet of op een andere manier in thuishoren. 

Biesta geeft zelf ook een dergelijke waarschuwing af met betrekking van het effect van evidence-

based werken op de rol van democratie in het onderwijs (2012, p. 53; democratie in het 

onderwijs beziet hij hetzelfde als Dewey).  

Desondanks behoort een vorm van meten an sich wel in de vier waardendimensies en 

daarmee in de immanente betekenis van het onderwijs. Dit omdat de differentiatie die door het 

meten mogelijk wordt - zij het differentiatie tussen individuele leerlingen of over gehele scholen 

- op haar beurt onderwijs op maat mogelijk maakt. Burt pleit dan ook voor ‘individual tailoring’ 

(Ridgway, 2001, p. 251). Dit bieden van maatwerk sluit zoals genoemd aan op de ambitie van 

individuele ontwikkeling (‘verlichting’), maar het maakt het daardoor ook mogelijk om iedereen 

op een eigen manier te vormen in de richting van een plaats in de samenleving (‘Bildung’). 

Hegeliaans gezegd is een vorm van meten als facilitator van differentiatie een rationele 

ontwikkeling in een rationeel systeem en biedt dit ons een concrete vrijheid, als het ware een 

begrensde speelruimte, om daarbinnen het onderwijs vorm te geven. Het evidence-based 

werken laat echter zien dat een begrenzing van die vrijheid ook te ver kan gaan, omdat het de 

invulling van vrijheid, die in de onderwijspraktijk geldt als goed omwille van de immanente 

aard van die praktijk, bedreigt of ondermijnt. In dat geval is geen sprake meer van een redelijke 

ontwikkeling in een redelijk systeem, maar van de overname van het ene systeem door een 

ander; met Biesta zouden we kunnen spreken over de verdringing van een normatieve praktijk 

door een technocratisch-mechanistisch stelsel van regels. Een vorm van meten die de 

immanente aard van het onderwijs echter complementeert doordat het individueel maatwerk 

faciliteert, is het eerder aangehaalde voorbeeld van de verschillen in de concrete vrijheid op 

verschillende onderwijsniveaus. De gymnasiast heeft bijvoorbeeld de vrijheid klassieke talen te 

leren, maar niet om met zijn handen te werken op de manier waarop dat kan in de 

kaderberoepsgerichte leerweg, en vice versa. Tegelijkertijd draagt deze differentiatie 
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onvermijdelijk bij aan een zekere ongelijkheid. Wat de betekenis is van deze schijnbare 

tegenstelling, is het onderwerp van de volgende waardendimensie.    

Openheid en exclusiviteit 

‘Openheid en exclusiviteit’ is de laatste en de kleinste van de vier waardendimensies - 

tenminste, wat betreft de bespreking van de inhoud ervan. In de vorige waardendimensie is al 

vooruit gewezen op wat we hier bedoelen met de begrippen van openheid en exclusiviteit. 

Uiteindelijk zal het gaan om de verhouding tussen het willen bieden van onderwijs voor 

iedereen en de creatie van ongelijkheid door het aanbieden van verschillende niveaus. Zoals we 

zullen zien, is het niet terecht om over die verhouding te spreken als een spanning - zeker niet 

als we Hegel volgen. De spanning die desondanks in deze waardendimensie besloten ligt, treedt 

op in de aanloop tot de verzoening van de twee polen. Deze aanloop bestaat uit de bespreking 

van een aantal denkers in Palmer (2001), waarbij we zullen zien dat hier ontegenzeggelijk 

sprake is van incommensurabiliteit.   

 De behandeling van de denkers geschiedt hier op dezelfde manier als bij ‘vrijheid en 

meten’, al moet daarbij worden aangetekend dat de denkers uit Palmer (2001) bij ‘openheid’ 

elkaar slechts op één punt amenderen. Dit deel zal dan ook relatief kort worden gehouden; 

hoewel de positie kort zal worden verdiept aan de hand van Biesta’s commentaar op het denken 

van Jacques Rancière (Biesta, 2012; Biesta, 2015), zal het belangrijkste deel van de verdieping 

bij deze waardendimensie plaatsvinden onder ‘exclusiviteit’. Dit gezien de schijnbaar diametrale 

positie die de denkers daar innemen tegenover de denkers bij ‘openheid’.   

Openheid 

In de eerste plaats betekent openheid in het onderwijs dat het voor iedereen toegankelijk zou 

moeten zijn, vanuit het idee dat iedereen gelijk is. Het principe van gelijkheid in het onderwijs 

wordt al bij Confucius genoemd (Shen, 2001) en past in de westerse traditie bij de universele 

naastenliefde in het christendom die bijvoorbeeld Augustinus predikte (Fitzpatrick, 2001). De 

stap naar de universele beschikbaarheid van onderwijs is echter pas veel recenter gemaakt en 

gepropageerd. In het negentiende eeuwse Europa was bijvoorbeeld John Stuart Mill er één van 

de voorvechters van, waar Mahatma Gandhi zich in de twintigste eeuw inzette om het ook in 

India te organiseren (Cooper, 2001b; Prasad, 2001).  

De openheid voor iedereen en de universele beschikbaarheid van onderwijs zijn voor 

ons in het heden volkomen normaal, maar voor de gelijke toegang van iedereen is in het 

verleden veel actievoering en denkwerk nodig geweest. Mary Wollstonecraft en Alcott 

behoorden bijvoorbeeld tot de feministen van het eerste uur. Zij pleitten voor de gelijke 

deelname van meisjes en vrouwen aan onderwijs en hebben de positie van de vrouw überhaupt 

onderwerp van gesprek gemaakt (Marin, 2001a; Laird, 2001). Daarin konden zij rekenen op de 

bijval van bijvoorbeeld Mill, wiens idee dat vrouwen gelijke toegang tot onderwijs moeten 

hebben wordt omschreven als ‘a radical proposal’ voor zijn tijd (Cooper, 2001b, p. 106).  

Niet alleen vrouwen moesten het nodige werk verzetten alvorens erkenning te krijgen; 

ook zwarte mensen moesten vechten, in hun geval tegen racistische ingangsregels. Anna Cooper 

en W.E.B. du Bois worden als zwarte emancipatoire denkers in Palmer (2001) besproken (Willis 

& Harris, 2001; Harris & Willis, 2001). Cooper zag onderwijs expliciet als een middel ter 

bevordering van sociale en politieke gelijkheid van mensen, en Du Bois verzette zich tegen het 

idee dat zwarten vooral een ‘industrial education’, een opleiding om in de industrie of handel en 
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nijverheid terecht te komen, moesten ondergaan (Willis & Harris, 2001, p. 173; Harris & Willis, 

2001, p. 216-217).   

Emancipatie heeft ook een rol in het denken van Biesta (2012; 2015). Hij baseert zich 

daarbij op het werk van Jacques Rancière. Anders dan emancipatie te zien als een beweging 

naar een geprojecteerde toekomst waarin een bepaalde ongelijkheid gelijkheid wordt, ziet 

Rancière emancipatie als een verificatie van die gelijkheid in het hier en nu (Biesta, 2015, p. 

144). Dat betekent dat emancipatie niet begint bij de afhankelijkheid van een groep ten opzichte 

van een andere of bij een fundamentele ongelijkheid (Biesta, 2015, p. 146). Het principe van 

gelijkheid is er al, en moet alleen opnieuw worden bevestigd; ‘handelen op basis van deze 

veronderstelling vereist een constante verificatie ervan’ (Biesta, 2015, p. 144). Er kan op deze 

manier geen sprake zijn van de productie van emancipatie van en door een groep ‘wetenden’ 

ten opzichte van een groep ‘onwetenden’, omdat er geen mensen zijn die de gelijkheid uitleggen 

aan de ‘onwetenden’; emancipatie is een relatie van onderling gelijkwaardige intelligenties, die 

de eigen gelijkheid steeds opnieuw verifiëren (Biesta, 2015, p. 146-147). Betrokken op het 

onderwijs en de relatie tussen docent en leerling, is de ‘schoolmeester’ voor Biesta en Rancière 

geen wetende uitlegger tegenover een onwetende leerling, maar een intelligentie die een 

andere, gelijkwaardige intelligentie ‘een pad op stuurt, om een capaciteit te bevorderen die deze 

reeds in bezit had’ (Rancière in Biesta, 2015, p. 147).  

In het werk van Biesta en Rancière is emancipatie daarom niet alleen het bevorderen 

van de gelijkwaardigheid van ongelijkwaardig behandelde groepen mensen, maar iets dat in het 

onderwijs bij alle leerlingen plaatsvindt als de vorm waarin zij leren deelnemen aan de 

samenleving. In die zin is emancipatie de verwerkelijking van openheid voor iedereen in het 

onderwijs. Iedere individuele leerling wordt immers op een unieke manier deel van de 

samenleving door de eigen emancipatie. In de context van Biesta’s (op Arendt gebaseerde) 

ideeën is emancipatie daarom constitutief aan het tezamen-zijn-in-pluraliteit. Emancipatie is 

daarmee gelieerd aan de functie van Bildung, maar opnieuw zonder de connotatie van het 

invoegen in iets goeds: het gaat om het invoegen van leerlingen in de pluraliteit van de 

samenleving, of, om met Biesta te spreken, om hun unieke subjectwording daarin.  

Ook als we emancipatie zien als de voortdurende verificatie van gelijkheid, gebeurt dat 

in het onderwijs echter op verschillende niveaus en daarmee op verschillende, ongelijke 

manieren. Emancipatie in ongelijkheid lijkt wellicht een contradictio in terminis, maar zoals 

gezegd bedriegt deze schijn. In de bespreking van ‘exclusiviteit’ zullen we daar verder op 

ingaan. 

Exclusiviteit 

Tegenover de universele toegankelijkheid (‘openheid’) van het onderwijs staat het idee dat het 

ideale of ‘echte’ onderwijs alleen open staat voor bevoorrechte groepen. Het duidelijkst zien we 

dit standpunt terugkomen bij denkers als Rousseau, die uitging van een ongelijkheid tussen man 

en vrouw en daarom zijn ideeën aangaande onderwijs en opvoeding alleen op mannen 

toepasbaar achtte (O’Hagan, 2001, p. 58).  

 De incommensurabiliteit van deze positie en die van de feministen of van zwarte 

emancipators behoeft geen nadere uitleg. Bij denkers die de exclusiviteit van onderwijs op een 

andere manier zagen, verwordt deze incommensurabiliteit echter tot incompatibiliteit, tot 

wrijving, een moeilijkheid waar omgang mee dient te worden gevonden. We hebben het dan 

over denkers die een elitaire visie op onderwijs hebben. Een eerste voorbeeld hiervan is 

Nietzsche, gezien zijn ideeën rondom de rol van ‘volledig authentieke individuen’ in de 
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samenleving (Hart, 2001, p. 157). Zoals besproken bij ‘individu en samenleving’, hebben deze 

individuen een belangrijke rol te vervullen in de voor Nietzsche onafwendbare culturele 

ontwikkelingen. Een dergelijke mate van authentieke individualiteit is volgens Nietzsche echter 

niet voor iedereen weggelegd. Van Nietzsches beroemde en beruchte übermensch, in zijn 

denken het toonbeeld voor de volledig authentieke individu, heeft er volgens hem tot de tijd 

waarin hij leefde geen één ‘de aarde bewandeld’ (Hart, 2001, p. 158). Er bestaat een verschil 

tussen het onderwijs voor de elite die de potentie heeft een dergelijk individu te worden en het 

onderwijs voor de ‘kudde’. Die laatste groep mensen moet volgens Nietzsche alleen onderwijs 

krijgen dat hen leert zichzelf te kunnen onderhouden (Hart, 2001, p. 157).     

 In Nietzsches denken wordt de universele toegankelijkheid van het onderwijs dus niet 

aangevallen, maar wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten onderwijs. Hij wijst 

onderwijs aan verschillende groepen niet af op basis van geslacht of ras, maar stelt dat slechts 

een elite de mogelijkheid heeft een ‘ware’ opvoeding of opleiding te genieten. Nietzsche vindt 

hierin bijval van Ortega y Gasset, die zich door hem laat inspireren (Sevilla, 2001, p. 246). 

Ortega y Gasset noemt de kloof tussen Nietzsches elite en diens ‘kudde’ een scheiding tussen de 

‘natuurlijke aristocratie’ en de ‘massa’s’ (Sevilla, 2001, p. 246). Wie een soortgelijke kloof zag, 

maar er op een omgekeerde manier op reageerde, was Matthew Arnold (O’Hear, 2001b). Arnold 

zag een discrepantie tussen een hogere en lagere cultuur. Vooral van de hogere cultuur had hij 

een eigen beeld (dat niet relevant is voor de inhoud van deze waardendimensie), waaraan de 

hogere maatschappelijke klassen voor hem in zijn geheel niet voldeden. Hij zag hen als barbaren 

(O’Hear, 2001b, p. 124), maar had tegelijkertijd ook niet veel op met de minder bedeelden. 

Arnolds blik op maatschappelijke gelaagdheid betekent dat hij, in tegenstelling tot Nietzsche en 

Ortega y Gasset, niet vertrekt vanuit het idee van een ‘natuurlijke aristocratie’ die zichzelf als 

zodanig opwerpt, maar vanuit een aristocratie die is gegrond in maatschappelijke status. Deze 

ongelijkheid tussen maatschappelijke standen betekent volgens Arnold vervolgens niet dat er 

ongelijk onderwijs zou moeten worden gegeven: onderwijs moet voor iedereen in het teken 

staan van wat Arnold voor zich zag als hogere cultuur. Het onderwijs dat Nietzsche aan iemand 

zou hebben geven om van diegene een übermensch te maken, zou Arnold derhalve ook aan 

iemand hebben geven die Nietzsche daar wellicht helemaal niet geschikt voor achtte. 

Exclusiviteit in het onderwijs betekent daarmee voor Arnold het uitsluiten van andere 

onderwijsvormen dan die die in het teken staat van zijn hogere cultuur - ieder niveau moet 

leerlingen in wezen hetzelfde leren. Uiteindelijk moet dit voor Arnold leiden tot de nivellering 

en daarmee verdwijning van alle sociale klassen (Arnold in O’Hear, 2001b, p. 125).  

 De ideeën van Nietzsche en Ortega y Gasset enerzijds en Arnold anderzijds bieden ten 

eerste inzicht in waar ongelijkheid in het onderwijs zit, en ten tweede in hoe daarmee omgegaan 

kan worden. Voor Nietzsche en Ortega y Gasset zit de ongelijkheid in het onderwijs in de aanleg 

van unieke individuen, waar Arnold de ongelijkheid in maatschappelijke standen benadrukt. 

Geslacht of ras speelt bij geen van de drie denkers een rol, noch de toegang van iedereen tot 

(een bepaalde vorm van) onderwijs. Nietzsche en Ortega y Gasset stellen dat er verschillende 

niveaus bestaan in dat onderwijs, terwijl voor Arnold alle vormen van onderwijs in wezen 

hetzelfde culturele doel hebben. Deze posities zijn niet incommensurabel, omdat ze elkaar niet 

uitsluiten, maar een eventuele combinatie van beide vormt een uitdaging voor het onderwijs 

omdat de posities incompatibel zijn. De reden die daarvoor is aan te wijzen, is dat de twee 

verschillende manieren van omgaan met de gesignaleerde ongelijkheid respectievelijk passen in 

het straatje van ‘verlichting’ en een nadruk op het individu in het onderwijs, en in dat van 

Bildung en een nadruk op de samenleving. Nietzsche en Ortega y Gasset mogen dan over het 

algemeen de maatschappelijke inbedding van het onderwijs benadrukken (zie de 
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waardendimensie ‘individu en samenleving’), maar in hun visie op de rol van individuen in die 

maatschappij en de manier waarop onderwijs om moet gaan met die individuen, blijken ze de 

individuele verlichting van een intelligente elite erg belangrijk te vinden. Arnold stelt echter 

meer belang bij de gemeenschappelijke cultuur in een samenleving, waaraan iedereen die 

onderwijs geniet deel behoort te nemen - hetgeen beter bij Bildung past.   

 Kijken we in deze context niet alleen op de eerste twee waardendimensies terug, maar 

ook op ‘vrijheid en meten’, dan zien we dat de aandacht voor individuen - die door de 

differentiatie tussen individuen mogelijk wordt gemaakt, die weer mogelijk wordt gemaakt door 

te meten - een zekere Nietzscheaanse ongelijkheid impliceert. Door te meten wordt immers 

zichtbaar dat het ene individu beter is in moeilijkere testen dan het andere, waardoor 

niveauverschillen zichtbaar worden. Als in die testen status, of persoonlijke eigenschappen 

zoals geslacht en ras, geen criterium zijn voor de uitslag van de testen, dan betekent dat 

logischerwijs dat eventuele niveauverschillen in het onderwijs niet in gespannen verhouding 

staat tot de openheid van het onderwijs voor iedereen. Niveauverschillen zijn dan, Hegeliaans 

gezegd, de kaders waarbinnen iedereen vrij kan toetreden tot het onderwijs. 

Wat betreft het voortgezet onderwijs in Nederland is deze conclusie het intrappen van 

een open deur. De weg ernaartoe heeft echter implicaties die minder evident zijn. Het adopteren 

van niveauverschillen in het onderwijs betekent namelijk dat een bepaalde exclusiviteit 

inherent wordt aan universeel toegankelijk onderwijs. Om in termen van de waardendimensies 

te spreken, is bijvoorbeeld de verlichting van individuen daarmee altijd begrensd door hun 

niveau. In die zin zullen mensen altijd ongelijk aan elkaar blijven. Hegel benoemt dit expliciet 

(2014, p. 203); voor hem is het in die zin een loze eis om de gelijkheid van mensen te eisen. Het 

optreden van een  bepaalde mate van sociaal-economische verschillen is volgens Hegel daarom 

uiteindelijk onoverkomelijk. Verzet tegen de eigen toebedeling van niveau en de eigen sociaal-

economische plaats die daaruit voortkomt is daarom zinloos. Dat leidt Hegel ertoe te stellen dat 

we moeten accepteren dat we juist in onze unieke maatschappelijke rol en op ons eigen niveau 

onze concrete vrijheid hebben (2014, p. 207-208). Het tezamen-zijn-in-pluraliteit dat Biesta aan 

de hand van Arendt heeft geconstrueerd als het kader waarin individuen vrij zijn om te 

handelen, heeft geen oog voor deze dynamiek van gelijkheid en ongelijkheid. Arendtiaans 

handelen is in die zin geen exclusieve notie dat het in principe voor iedereen mogelijk is om te 

doen, ongeacht welk niveau je hebt. 

Voor het onderwijs houdt deze verdieping samenvattend in dat de universele 

toegankelijkheid ervan ook betekent dat de ongelijkheid van leerlingen, die noodzakelijk 

optreedt wanneer je leerlingen van verschillende niveaus passend onderwijs wil bieden, op een 

bepaalde manier moet worden gecultiveerd. Cultiveren is in deze context een belangrijk woord, 

omdat het connotaties heeft met Bildung als het invoegen van een individu in een culturele 

gemeenschap. De verlichting van individuen op verschillende niveaus hangt daarmee samen 

met de begrenzing van die verlichting, in andere woorden: met een afkadering van de vrijheid 

van individuen op die verschillende niveaus. Deze begrenzing van vrijheid bestaat voorts uit 

hetzelfde kader als dat waarnaar Bildung de individuen van de respectievelijke niveaus vormt.  

Bildung moeten we dan opvatten in de strikte Hegeliaanse betekenis van onontkoombare 

vorming naar cultureel gedeelde waarden - naar de zedelijkheid. Het kader van de vrijheid op 

verschillende niveaus is dus een geheel van waarden of zeden, die gelden als goed. Aan de hand 

daarvan worden de verschillende niveaus in het onderwijs vormgegeven, om de leerlingen naar 

die waarden toe te begeleiden. Zo is de cirkel rond; Hegeliaans gezegd eindigt het onderwijs 

daarmee dus waar het mee begint, op verschillende niveaus. 
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Gezien onze eerdere verkenning van de betekenis van publieke waarden en hun 

symbiose in de immanente betekenis van praktijken is dit de logische conclusie van de 

bespreking van de waardendimensies. Met deze laatste gedachten, waarin ook de samenhang en 

synthese van de verschillende waardendimensies naar voren komt, is het tijd om ons te wenden 

tot de slotsom van hun behandeling. Daarin zullen we kort hernemen wat het project van dit 

hoofdstuk was en de deelvraag van dit hoofdstuk - ‘welke publieke waarden zijn door denkers 

over het onderwijs in de loop van de  geschiedenis aan onderwijs toegekend?’ - beantwoorden. 

Dat zullen we op zo’n manier doen dat duidelijk wordt hoe we aan de hand van de vier 

waardendimensies de documentanalyse zullen uitvoeren.   

Slotsom 

Een ongemakkelijk antwoord 

Alvorens over te gaan tot de beantwoording van de deelvraag van dit hoofdstuk en de 

bespreking van diens verdere conclusies en implicaties, is het ten behoeve van het overzicht 

nuttig kort te hernemen wat we hebben gedaan en waarom. In dit hoofdstuk hebben we de 

zoektocht naar de immanente betekenis van het onderwijs aan de hand van het boek van 

Palmer (2001) ondernomen. Uit de behandeling van vijftig denkers over onderwijs in dat boek 

zijn een viertal waardendimensies gedestilleerd. Deze dimensies vertegenwoordigen ieder een 

deel van de dynamiek van waarden in de immanente betekenis van het onderwijs. We hebben 

deze dimensies extensief behandeld, omdat we hen in het hoofdstuk dat hierop volgt, zullen 

gebruiken om verschillende documenten aangaande het voortgezet onderwijs mee te 

analyseren.  

In die behandeling van de waardendimensies hebben we vervolgens gezien dat zij 

allemaal worden gekenmerkt door discussie tussen denkers. Niet alleen tussen de beide kanten 

van de waardendimensies, die als tegenstellingen zijn geformuleerd, treedt soms spanning op, 

maar herhaaldelijk ook binnen de respectievelijke kanten van de waardendimensies zelf. Zo 

hebben we twee verschillende perspectieven op vrijheid gezien in ‘vrijheid en meten’, en wordt 

uit de beknopte weergave van bijvoorbeeld drie samenlevingsdenkers al duidelijk dat ook daar 

verschillende invalshoeken mogelijk zijn. De vraag welke publieke waarden door denkers over 

het onderwijs in de loop van de  geschiedenis aan onderwijs zijn toegekend, kunnen we daarom 

alleen beantwoorden wanneer we oog houden voor zowel het aanvullen als het afvallen van 

elkaars positie door de denkers. Dit komt tot uiting in de waardendimensies; deze vormen dus 

uiteindelijk zelf het antwoord op de deelvraag. 

De geschetste verdeeldheid in de waardendimensies betekent dat onze zoektocht naar 

de immanente betekenis van het onderwijs ons tot een ongemakkelijke conclusie heeft gevoerd: 

we kunnen in deze scriptie niet tot een eenduidige formulering van de immanente betekenis van 

het onderwijs komen. Weliswaar hebben we in de verdieping van de waardendimensies 

meermaals gezien dat verschillende relevante posities nader tot elkaar komen, maar van die 

verdieping uitgaan, is te kiezen voor een specifieke denklijn. Als we bijvoorbeeld meegaan met 

Biesta, dan bestaat de immanente betekenis van onderwijs uit het samenspel van kwalificatie, 

socialisatie en subjectwording. Overzien we echter de essays in Palmer (2001) en hun 

verdieping in hun samenhang, dan liggen er spanningen besloten in de aard van het onderwijs 

zelf. Als we belangrijke denkers over onderwijs door de geschiedenis heen volgen, bestaat de 

aard van het onderwijs uit een viertal weliswaar samenhangende, maar thematisch 

verschillende velden met ieder eigen tegenstrijdigheden en overeenkomsten. Zo vormen de 
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dimensies dus inderdaad dimensies: verschillende uiterste posities staan daarin tegenover 

elkaar, maar komen in hun verdieping regelmatig meer tot elkaar, zonder dat we kunnen 

bepalen welke positie daarbij de ‘echte goede’ positie is. De dimensies zijn dus velden met 

verschillende, aan elkaar geopponeerde dan wel bij elkaar gebrachte invullingen van ‘het goede’. 

Willen we zo objectief mogelijk blijven, dan kunnen we geen van die invullingen benoemen tot 

de ‘echte’ immanente betekenis van onderwijs. 

De reden dat deze conclusie wringt, dringt zich aan ons op wanneer we die betrekken op 

één van de conclusies van het eerste hoofdstuk, namelijk dat het goed besturen van het 

onderwijs het koesteren van de (publieke waarden in de) immanente betekenis ervan is. De 

vraag is nu dus hoe een overheid het onderwijs goed bestuurt als er geen eenduidige, objectief 

‘goede’ verhouding is tussen de publieke waarden in zijn immanente betekenis.  

Waarden en waardendimensies 

Voordat we ons gretig op die vraag storten, moeten we signaleren dat er in de behandeling van 

de waardendimensies niet expliciet werd gerept over publieke waarden. We moeten dus eerst 

een stap terug doen en de rol van (publieke) waarden in dit hoofdstuk kritisch beschouwen. 

Daarbij valt op dat het woord ‘waarden’ soms viel in de behandeling van de waardendimensies, 

in de context van incompatibiliteit en incommensurabiliteit, maar dat het daarbij blijft. Dat is 

belangrijk omdat deze waarden pas publieke waarden worden als zij kunnen worden gezien als 

het begin en het einde van beleid en derhalve als kapstok voor normatieve consensus kunnen 

worden gebruikt (zie pagina 30 alhier). Dat dit niet eerder in dit hoofdstuk aan bod is gekomen, 

betekent dat we vooralsnog niet hebben geëxpliciteerd wat de publieke waarden in de 

immanente betekenis van het onderwijs zijn.  

De aangewezen oorzaak daarvan is de afwezigheid van het woord ‘waarden’ bij de 

denkers zelf. Het is bovendien logisch dat publieke waarden zich, als begin en het einde van 

beleid, niet laten omschrijven met andere publieke waarden. Het denken over dergelijke 

waarden zou dus alleen beschrijvend kunnen worden weergegeven; in die opzet zijn de 

waardendimensies geslaagd. We kunnen namelijk stellen dat de twee kanten van de vier 

waardendimensies zelf publieke waarden vertegenwoordigen. Hoewel bijvoorbeeld 

‘verlichting’, ‘samenleving’ en ‘meten’ geen gebruikelijke formuleringen van publieke waarden 

zijn (zoals de publieke waarden van Beck Jørgensen & Bozeman, 2007), kunnen we op basis van 

hun behandeling tegenover ‘Bildung’, ‘individu’ en ‘vrijheid’ vaststellen dat zij ieder een deel 

vertegenwoordigen van wat het begin en het einde van beleid rondom onderwijs zou moeten 

zijn. In de invulling van deze concepten zit dus de dynamiek die publieke waarden kenmerkt, 

wat hen publieke waarden maakt. Daarbij moeten we in de gaten houden dat we dit alles alleen 

zo kunnen stellen als we abstraheren van de denkers in Palmer (2001) en hun ideeën verdiepen 

en verbreden aan de hand van Arendt, Dewey, Hegel en Biesta; meer gebeurt in dit hoofdstuk 

niet.6  

In totaal zijn daarmee acht publieke waarden aan de orde in de immanente betekenis 

van het onderwijs, volgens het theoretische onderzoek in dit hoofdstuk. Ondergebracht in vier 

dimensies maken zij inzichtelijk dat er zowel wrijvingen bestaan in de invulling van de 

afzonderlijke waarden als tussen die invullingen van verschillende waarden onderling. Nu 

hebben we weer een stap verder gemaakt en zijn we terug bij waar we voorlopig eindigden in 

 
6 Bij de (normatieve) uitspraken die verder in dit hoofdstuk worden gedaan, moet deze kanttekening 
voortdurend in het achterhoofd worden gehouden. Ter bevordering van de leesbaarheid is deze niet 
steeds genoemd. 
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de beantwoording van de deelvraag: de publieke waarden in de praktijk van het onderwijs zijn 

niet altijd in overeenstemming, en dat heeft implicaties voor het goede bestuur van het 

onderwijs. Desalniettemin kunnen we nu stellen dat de onenigheden begrensd zijn, namelijk 

door een kader van acht publieke waarden, ondergebracht in vier verschillende verhoudingen 

tussen die waarden, die we als dimensies hebben geschetst.  

Dat betekent dat alles dat buiten deze vier waardendimensies valt, geen onderdeel 

uitmaakt van de immanente betekenis van het onderwijs. Goed bestuur van het onderwijs 

beweegt zich dus in de vier dimensies, maar niet daarbuiten. Dat sluit veel uit en 

vergemakkelijkt onze conclusie al. Omdat er echter ook voor een overheid met de beste 

intenties geen manier bestaat om objectief de ‘goede’ positie te bepalen in de 

waardendimensies, zullen er altijd normatieve keuzes moeten worden gemaakt in de specifieke 

invulling van waarden en hun verhouding tot andere waarden. Dat resulteert vrijwel 

onvermijdelijk in waardenconflicten. De overheid moet dus omgang vinden met 

waardenconflicten die ontstaan in de eigen invulling van de immanente betekenis van de 

onderwijspraktijk, die zich hoort te positioneren binnen de vier waardendimensies. 

Waardenconflicten die buiten die dimensies plaatsvinden, vinden dus niet plaats in de aard van 

het onderwijs zelf; conflicten van een waarde uit de waardendimensies met een waarde buiten 

die dimensies zouden niet in het voordeel van die externe waarde moeten worden beslecht. 

Daarbij kunnen we concreet denken aan Biesta’s kritiek op het evidence-based werken. 

De manier waarop deze dynamiek nu vorm krijgt in onderwijsbeleid, kunnen we 

inzichtelijk maken aan de hand van de waardendimensies. Dat is dan ook het project van het 

volgende hoofdstuk. Daarvoor moeten we de dimensies eerst zo weergeven dat we ze kunnen 

gebruiken als assen in de documentanalyse; de verhoudingen tussen de verschillende posities in 

de waardendimensies moeten duidelijk worden neergezet om beleid een plaats te kunnen geven 

in één van die posities. We moeten de waardendimensies zogezegd operationaliseren tot assen, 

om de positie van onderwijsbeleid in de immanente betekenis van de onderwijspraktijk te 

kunnen schetsen.  

Operationalisatie 

Gezien de omvang, diepgang en breedte van de waardendimensies is hun operationalisatie een 

niet te onderschatten opgave. We zullen ermee beginnen door hun hoofdpunten steeds kort 

samen te vatten. Vervolgens worden de samenhangende gedachtegangen (of posities) in de 

verschillende waardendimensies puntsgewijs benoemd. Tegelijkertijd kennen we deze posities 

daarmee een plaats toe in een schematische weergave van de inhoud van de waardendimensies, 

in tabel I (zie pagina 73 alhier). Deze tabel moet uiteindelijk de analyse in het volgende 

hoofdstuk vergemakkelijken. Het toekennen van posities in die tabel zal vooral, maar niet 

uitsluitend plaatsvinden op basis van de samenvattingen van de waardendimensies. Komt een 

positie niet voor in de samenvatting, dan wordt teruggegrepen op de hoofdtekst voor de 

benoeming van die positie. 

De tabel vormt het sluitstuk van de operationalisatie en beschrijft een horizontale lijn 

tussen de twee kanten van iedere waardendimensie. We benoemen daarin steeds twee 

uitersten, de positie(s) die het midden daarvan houden, en twee posities tussen het midden en 

de uitersten. De (aard van de) afstand tussen deze uitersten is afhankelijk van de aard van de 

waardendimensie in kwestie; treden daarin meer conflicten op, dan liggen de uitersten verder 

uit elkaar. De verschillende posities worden weergegeven door een omschrijving van hun 

inhoud in steekwoorden. 
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We beginnen de operationalisatie bij de eerste waardendimensie: die van individu en 

samenleving. Wat opviel aan de bespreking van zowel een drietal individualisten als een drietal 

samenlevingsdenkers, is de mate waarin bijvoorbeeld Kant en Nietzsche verschillende posities 

in elkaars verlengde leggen. Waar voor de één aandacht voor het individu zal leiden tot een 

betere samenleving, staat het onderwijs voor de ander in zeer nauwe betrekking tot de 

samenleving, waarin authentieke individuen een belangrijke rol spelen. Tegelijkertijd spelen die 

individuen in het onderwijs van Confucius geen enkele rol, en wordt in het essay over Comenius 

niet gerept over wat volgens hem het belang van gemeenschap is in opvoeding en onderwijs. We 

zien hier dus twee uiterste posities en twee nader tot elkaar gekomen posities; bij die laatste is 

alleen sprake van een verschil in nadruk of het anders leggen van de prioriteit. De samenhang 

tussen individu en samenleving hebben we vervolgens ten eerste verdiept aan de hand van 

Dewey, die voorbij het onderscheid tussen individu en samenleving dacht in zijn concepten van 

communicatie, democratie en participatie. Communicatie is daarbij het fundament van alle 

menselijk interactie, waarop de gedeelde culturele ervaring, de democratie, is gestoeld. Het 

onderwijs moet participatie in die democratie mogelijk maken. Ten tweede gingen we in op 

Arendt, die het oneens is met Dewey wat betreft zijn idee dat het onderwijs op scholen 

leerlingen moet leren hoe te participeren, hoe te leven in de wereld; voor haar moet het 

onderwijs alleen die wereld uitleggen, want kinderen zijn nog niet klaar voor deelname daaraan. 

Het individu moet hier als kind nog afstand hebben van de samenleving, om pas in zijn 

volwassenheid daaraan mee te doen. Vervolgens bespraken we hoe Biesta deze tegenwerping 

van Arendt met haar eigen latere werk pareert. Meedoen aan de wereld, participeren, heeft ook 

volgens Arendt zelf uiteindelijk niet te maken met paraatheid, maar met leven in de conditie van 

pluraliteit, door te handelen. Hier zien we het tezamen-zijn-in-pluraliteit, dat later bij ‘vrijheid 

en meten’ is besproken, al opdoemen. Het kind kan niet om deze conditie heen en moet er 

derhalve ook in leven. Biesta’s triade van kwalificatie, socialisatie en subjectwording, en met 

name die laatste, gaat mede om het idee dat leerlingen moeten groeien in dat samenleven in 

pluraliteit, als unieke individuen - als subjecten. Voor Biesta is er dus al een intieme verhouding 

tussen individu en samenleving vanaf de geboorte van het individu. 

 Hiermee hebben we de posities in deze waardendimensie weergegeven. Zij zijn  

hieronder opgesomd, in volgorde van meest individualistisch naar meest georiënteerd op de 

samenleving (en als zodanig zijn zij ook opgenomen in tabel I): 

1. Individualisten bij wie het belang van de gemeenschap in het onderwijs niet aan de orde 

komt;  

2. Individualisten die de samenleving in het verlengde van het individualisme leggen; 

3. Drie middenposities die individu en samenleving op verschillende manieren dichter tot 

elkaar denken, te weten die van Dewey, de vroege Arendt en Biesta, die de latere Arendt 

volgt;  

4. Samenlevingsdenkers die het individu in het verlengde van de gemeenschap leggen;  

5. Samenlevingsdenkers bij wie het belang van het individu in het onderwijs niet aan de 

orde komt. 

 

Over de volgende dimensie, die van ‘verlichting en Bildung’, kunnen we korter zijn. We zagen 

daar ten eerste dat een viertal ideeën samen de kant van verlichting uitmaken: de wending tot 

het subject, het kennisideaal, het rationaliseringsideaal en de perfectionering van de mens. 

Vervolgens bleek dat het invoegen van leerlingen in het stramien van verlichting een 

individualistische invulling geeft aan de notie van karaktertraining. Dit terwijl karaktertraining 

altijd ook in verbinding staat met vorming naar een conceptie van ‘het goede’. De manier 
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waarop verlichtingsdenkers karaktertraining in zouden vullen, is dus ook een invulling geven 

aan dat goede. Dit wordt duidelijk bij Von Humboldts invulling van Bildung, waarin hij een brug 

slaat tussen individualiteit en algemene ideeën in de geest van Plato. Omdat die invulling van 

‘het goede’ wordt gedeeld in een samenleving (bijvoorbeeld in Dewey’s idee van gedeelde 

communicatieve ervaring) en/of in een bepaalde gemeenschap (of in MacIntyreïaanse 

praktijken), is de individualistische karaktertraining die verlichting voorstaat ook altijd 

betrokken op een collectief. Bij Hegel is Bildung het vormen van individuen naar die gedeelde 

conceptie van ‘het goede’, dat zich in de gemeenschap heeft weten te institutionaliseren als 

zedelijkheid, conform de menselijke redelijkheid. Dit is in lijn met het conservatisme van 

Arendt, maar gaat verder dan dat, bijvoorbeeld omdat het impliceert dat individuen zich naar de 

eigen positie zouden moeten voegen.  

 Anders dan bij ‘individu en samenleving’ is er in deze waardendimensie geen sprake van 

twee aangewezen uiterste posities. Bildung verdiept en omvat namelijk verlichting, en geeft ons 

het inzicht dat verlichting altijd binnen een invulling van ‘het goede’ plaatsvindt, als vorming 

naar dat goede toe. Tegelijkertijd komt het verlichtingsdenken veel voor bij de denkers in 

Palmer (2001), zonder dat daarbij per se de ‘invoegende’ connotaties worden genoemd die 

Bildung eraan geeft. Hoewel deze waardendimensie dus moeilijker in een horizontale lijn is 

weer te geven dan ‘individu en samenleving’, is het niet onmogelijk; de afstand tussen de twee 

kanten van de waardendimensie is eenvoudigweg een stuk kleiner. Aan de kant van de 

verlichting staat de perfectionering van de mens sec het verst van de Hegeliaanse betekenis van 

Bildung: een verlichting die volledig is ingekaderd door normativiteit, die tot uiting komt in de 

zedelijkheid. Bekijken we de as van deze perfectionering tot Bildung, dan komen we op de 

volgende posities: 

1. De perfectionering van de mens;  

2. De karaktertraining van individuen naar gedeelde, verlichte waarden;  

3. Het onderscheiden van socialisatie, het invoegen in de samenleving, en subjectwording, 

individuele verlichting, als gescheiden maar even belangrijke functies van het onderwijs, 

wat we aantreffen bij Biesta; 

4. Het conservatisme als onderwezenen laten toetreden tot een wereld die ouder is dan 

zijzelf, zonder dat te betrekken op bijvoorbeeld de vormgeving van ‘het goede’ of 

überhaupt iets goeds, al dan niet conform een redelijk systeem, wat bij Hegel gebeurt;  

5. Bildung in de strikte Hegeliaanse betekenis des woords. 

 

In de waardendimensie ‘vrijheid en meten’ bespraken we ten eerste twee verschillende ideeën 

over hoe leerlingen in het onderwijs vrij zijn. In de ene positie betekende vrijheid het laissez-

faire van leerlingen om ze lering te laten trekken uit de gevolgen van hun daden of keuzes, in de 

andere is de vrijheid van leerlingen afgekaderd doordat het de bedoeling is dat leerlingen hun 

vrijheid op een bepaalde manier insteken. Deze posities bleken grofweg in het verlengde te 

liggen van de dimensie ‘verlichting en Bildung’, als het streven naar respectievelijk autonome 

subjecten en het voegen daarvan naar een gemeenschap met gedeelde waarden. Hegels 

conceptie van vrijheid, die concreet wordt door onder andere Bildung en als concrete vrijheid 

altijd een begrenzing betekent, was vervolgens voor Dewey en Biesta te kortzichtig. Mensen 

worden bij Hegel subject in hun unieke socialisatie, maar voor Biesta heeft dat te weinig 

aandacht voor subjectwording. In zijn visie op de samenhang tussen socialisatie en 

subjectwording, het tezamen-zijn-in-pluraliteit, thematiseert hij het doorgeven van wat geldt als 

goed echter niet, waar dat bij Bildung wel het geval is. Tegenover deze verschillende visies op 

vrijheid in het onderwijs staat ‘meten’, waarbij we ten eerste kwamen op de positivisten in 
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Palmer (2001). Zij maakten door metingen en testen differentiatie tussen leerlingen mogelijk, 

waardoor bijvoorbeeld aandacht voor individuele ontwikkeling werd gefaciliteerd, hetgeen 

aansluit op zowel de waarde van ‘individu’ als die van ‘verlichting’. ‘Meten’ helpt daarmee 

verschillende niveaus af te bakenen, en begrenst zo de vrijheid van leerlingen op verschillende 

niveaus. Het kan echter doorschieten naar een beperking van die vrijheid als het waarden bij de 

onderwijspraktijk betrekt die niet in de vier waardendimensies passen. De uitgebreide 

bespreking van Biesta’s kritiek op het evidence-based werken maakte dat duidelijk.  

 Daarmee gaat het in de waardendimensie ‘vrijheid en meten’ tussen de uiterste van 

vrijheid en de uiterste van meten in feite om een lineaire toename van de concrete begrenzing 

van vrijheid. Andersom is er dus sprake van een afname aan concrete begrenzing als we van de 

posities aan de kant van ‘meten’ naar de posities aan de kant van ‘vrijheid’ gaan. Daardoor zijn 

de relaties in de dynamiek van ‘vrijheid en meten’ van een andere aard dan in ‘verlichting en 

Bildung’ en ‘individu en samenleving’. Aan de kant van de verlichting onderscheiden we twee 

posities, waarbij de uiterste wordt gevormd door de laissez-faire, terwijl de andere een 

bedoeling wil geven aan vrijheid. Bij ‘meten’ wordt het uiterste vervolgens nadrukkelijk niet 

gevormd door het evidence-based werken, omdat dit zich niet binnen de waardendimensies in 

het onderwijs afspeelt. Dit vormt zogezegd een dermate grote begrenzing van vrijheid in het 

onderwijs dat het onderwijs er zelf onder lijdt; het is een te ver doorgetrokken lijn van de 

lineaire toename van begrenzing tussen ‘vrijheid’ en ‘meten’. In plaats daarvan wordt het 

uiterste van ‘meten’ gevormd door het kwantitatieve meten van de positivisten en de daarmee 

gepaard gaande differentiatie, die verschillende afbakeningen in het onderwijs mogelijk maakt. 

Van de laissez-faire tot dit meten komen we op de volgende posities:   

1. De laissez-faire zelf;  

2. Het geven van een normatieve bedoeling aan vrijheid; 

3. De posities van Dewey en Biesta, waarin de inbedding van individuele vrijheid (in een 

tezamen-zijn-in-pluraliteit) weliswaar wordt erkend, maar deze vrijheid tegelijkertijd 

wordt benadrukt (door de eigen inbreng in pluraliteit); 

4. De positie waarin vrijheid altijd in het kader van de zedelijkheid in de sociale 

werkelijkheid staat;  

5. De positie waarin vrijheid bestaat binnen verschillende kaders in een gedifferentieerd 

systeem, mogelijk gemaakt door persoonlijke eigenschappen te meten. 

 

‘Openheid en exclusiviteit’ opende met een bespreking van de universele toegankelijkheid van 

het onderwijs. Het was niet altijd vanzelfsprekend dat het onderwijs ook open stond voor 

bijvoorbeeld zwarte mensen. Daar is een lang emancipatieproces aan vooraf gegaan. Voor Biesta 

is emancipatie echter niet het proces waarin ongelijkwaardig behandelde groepen gelijkwaardig 

worden. Het gaat hem, in de geest van Rancière, om de constante verificatie van gelijkheid 

tussen verschillende groepen. De gelijkheid bestaat daarbij dus al, maar moet voortdurend 

worden bevestigd. Emancipatie gaat daardoor niet meer over minderheden of geslachten; in het 

onderwijs gaat het in emancipatie over de socialisatie van leerlingen, voor Biesta in het te-

zamen-zijn-in-pluraliteit. Tegelijkertijd gebeurt dat in het onderwijs in ongelijkheid, namelijk op 

verschillende niveaus. Dat lijkt misschien met elkaar in tegenspraak, maar dit is slechts schijn; 

openheid van onderwijs betekent immers eerder de universele toegankelijkheid ervan, dan het 

bieden van dezelfde vorm van onderwijs aan iedereen. Exclusiviteit in niveaus is Hegeliaans 

gezegd de wijze waarop iedereen op die niveaus op een eigen manier vrij is; de ongelijkheid in 

die niveaus sluit aan op zijn idee dat een bepaalde mate van sociaal-economische ongelijkheid 
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onontkoombaar is. In Biesta’s tezamen-zijn-in-pluraliteit is geen oog voor deze dynamiek van 

niveauverschillen, omdat alle mensen Arendtiaans kunnen handelen.      

 Bij deze laatste waardendimensie zijn de uitersten, net als bij de eerste, relatief 

duidelijk. Aan de kant van ‘openheid’ staan de emancipatoire denkers, aan de kant van 

exclusiviteit de denkers die alleen een bevoorrechte groep van hun ideale of ‘echte’ onderwijs 

zouden voorzien. In het grijze gebied daartussen staat de universele toegankelijkheid van het 

onderwijs niet ter discussie, maar bestaan er verschillen in de invulling van exclusiviteit en de 

mate van het belang daarvan. De posities zijn, van uiterste tot uiterste, de volgende: 

1. De positie waarin het onderwijs bij uitstek een middel ter bevordering van de gelijkheid 

tussen mensen vormt;  

2. De positie waarin leven in vrijheid, in de vorm van het Arendtiaanse handelen, voor 

iedereen even toegankelijk is en waarin iedereen in gelijke mate zou moeten 

emanciperen door onderwijs; 

3. De positie die benadrukt dat universele vorming noodzakelijkerwijs leidt tot 

ongelijkheid tussen mensen; 

4. De positie die uitgaat van de creatie van een natuurlijke aristocratie in en door het 

onderwijs;  

5. De positie die een ideale vorm van ‘echt’ onderwijs als exclusief voor een bevoorrechte 

groep beschouwt. 

 

Met de bespreking van ‘openheid en exclusiviteit’ is de operationalisatie van de 

waardendimensies afgerond. Na een lange zoektocht naar de immanente betekenis van de 

onderwijspraktijk, zijn we erin geslaagd de invulling daarvan schematisch weer te geven in 

tabel I, op de volgende pagina. Dat betekent dat het daarna tijd is voor hoofdstuk vier: ‘Beleid en 

onderwijs’. 
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 Uiterste ←  Synthese →  Uiterste  

Individu Individualisme 
zonder 
gemeenschap 

Samenleving in 
verlengde 
individualisme 

Integratie 
individu en 
samenleving: 
Dewey, Arendt, 
Biesta 

Individu in 
verlengde 
gemeenschap 

Samenlevings- 
denken zonder 
individualiteit 

Samenleving 

Verlichting Perfectionering 
van de mens 

Karaktertraining 
naar gedeelde 
verlichte 
waarden 

Socialisatie en 
subjectwording 

Conservat- 
isme zonder 
vormgeving 
aan of voegen 
naar ‘het 
goede’ of iets 
goeds 

Hegels Bildung Bildung 

Vrijheid Laissez-faire Normatieve 
bedoeling aan 
vrijheid 

Inbedding en 
individuele 
vrijheid: Dewey 
en Biesta 

Vrijheid in 
kader 
zedelijkheid 

Vrijheid in 
verschillende 
kaders door 
meten 

Meten 

Openheid Onderwijs als 
middel ter 
bevordering 
gelijkheid 

Handelen voor 
iedereen 
toegankelijk, 
emancipeert 
iedereen 

Universele 
vorming leidt 
tot ongelijkheid 

Natuurlijke 
aristocratie in 
en door 
onderwijs 

‘Echt’ onderwijs 
exclusief voor 
bevoorrechte 
groep 

Exclusiviteit 

 

Tabel I: schematische weergave van de waardendimensies 
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4. Beleid en onderwijs 

Inleiding 

In dit hoofdstuk zullen we op basis van de constructie van de waardendimensies zowel een 

zevental beleidsdocumenten analyseren als een interview bespreken dat ter illustratie daarvan 

is gehouden met een schooleid(st)er. Dat betekent dat we (zoals in feite in de hele scriptie) 

vragen naar de verhouding tussen de immanente betekenis van de praktijk van het onderwijs, 

gevat in de vier waardendimensies, en het besturen van die praktijk, gevat in de documenten en 

het interview. Uiteindelijk staat daarbij de beantwoording van onze derde deelvraag centraal: 

welke publieke waarden worden door een selectie actuele beleidsdocumenten (impliciet) 

toegekend aan het (voortgezet) onderwijs?  

 De zeven documenten die hier aan de orde zullen komen, zijn eerder opgesomd bij de 

bespreking van de aanpak van dit onderzoek. Daar bespraken we ook al dat de documenten 

onder andere zijn gekozen omdat er hierin sprake is van een ((normatieve) reflectie op) beleid 

waaraan impliciet of expliciet een visie op de maatschappelijke relevantie van het onderwijs ten 

grondslag ligt. Deze documenten zullen hier op chronologische volgorde van publicatie worden 

besproken, steeds aan de hand van de vier waardendimensies. Daarvoor zal van ieder document 

eerst kort worden benoemd wat de achtergrond is waartegen het tot stand is gekomen. Daarbij 

zullen hier en daar ook wat meer algemene uitspraken over de inhoud van alle documenten 

worden gedaan. Het interview zal na alle documenten worden behandeld. In de bespreking 

daarvan zal de vaste manier van analyseren van de documenten los worden gelaten om de 

uitwerking van de beleidsdocumenten in de praktijk te illustreren. 

Alvorens we overgaan tot de inhoud van het hoofdstuk, is het nuttig om een korte 

algemene opmerking te maken over de verhouding tussen het vorige hoofdstuk en de 

inhoudsanalyse van de zeven beleidsdocumenten. Het discours van deze beleidsstukken 

verschilt namelijk sterk van dat van deze scriptie; dat mag geen verrassing heten. Omdat de 

beleidstaal zo verschilt van de bestuurskundig-filosofisch verdiepende taal die tot dusver in 

deze scriptie werd gesproken, is het gemakkelijk te verzanden in overbodig lange betogen om 

uit te leggen waarom een bepaald standpunt in een document past bij een bepaalde positie in 

tabel I. Daarnaast zou het gemakkelijk zijn om aan de hand van de waardendimensies 

allerhande inconsistenties in de beleidsdocumenten aan te wijzen, omdat die documenten niet 

geschreven zijn met een bepaalde positionering in die waardendimensies in het achterhoofd. 

Vanuit de waardendimensies bezien kunnen de standpunten die in de documenten ingenomen 

worden elkaar namelijk tegenspreken, op een manier die niet eerder zichtbaar was. Omwille 

van de helderheid van de uiteenzetting zullen we deze valkuilen proberen te vermijden. We 

zullen tabel I als een model naast de documenten houden, en niet de (vanuit de 

waardendimensies gezien waarschijnlijk inconsistente) letter, maar de geest van die stukken op 

een kordate manier in één van de vijf posities op de vier assen plaatsen. Vanzelfsprekend zullen 

we daarbij uitleggen waarom we juist die plaats toekennen, maar zonder hierover verder uit te 

wijden; daarvoor volstaat het te verwijzen naar de constructie van de waardendimensies in het 

vorige hoofdstuk.  Om tot een goed overzicht te komen van de verschillende posities die worden 

ingenomen, zullen we de standpunten in de documenten projecteren op tabel I aan het einde 

van dit hoofdstuk. Daarvoor roepen we op pagina 102 tabel II in het leven.  

Nadat we alle documenten hebben geanalyseerd en het interview hebben behandeld, 

zullen we in het volgende hoofdstuk de meer algemene uitspraken over de gehele 
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documentanalyse kunnen doen. Daar zullen we dus een duiding geven van wat de 

beleidsdocumenten ons in het algemeen vertellen over de huidige visie op het besturen van 

onderwijs. Dit zowel van de kant van de overheid als van de historische denkers die ten 

grondslag liggen aan de waardendimensies.     

‘Tijd voor Onderwijs’ door de CPOO 

Als eerste beleidsdocument komt het rapport ‘Tijd voor Onderwijs’ door de Commissie 

Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen uit 2008 aan bod. De directe aanleiding tot 

het instellen van een commissie met een dergelijke agenda was een recent protest van 

scholieren en studenten. Volgens het rapport zelf was dat ‘het zoveelste signaal uit de 

samenleving dat er “iets mis” is met het voortgezet onderwijs in Nederland’ (CPOO, 2008, p. 9). 

Ook toen was het ‘misgenoegen’ rondom onderwijs voelbaar in het maatschappelijk debat, 

waarbij dat misgenoegen ‘vaak in één adem genoemd [werd] met de onderwijsvernieuwingen 

van de afgelopen 15 jaar’ (CPOO, 2008, p. 9). Het onderzoek leidt de CPOO tot een dertigtal 

conclusies waarin vooral het functioneren van politiek en bestuur inzake het besturen van 

onderwijs krachtig wordt bekritiseerd. De eerste zin van de samenvatting drukt dit sterker uit 

dan elders in het rapport:  

 

De overheid heeft haar kerntaak, het zeker stellen van de kwaliteit van het onderwijs, de 

afgelopen jaren ernstig verwaarloosd. Dat is de belangrijkste conclusie van de 

parlementaire onderzoekscommissie die onderzoek deed naar de 

onderwijsvernieuwingen die sinds begin jaren negentig zijn doorgevoerd. (CPOO, 2008, 

p. 187) 

 

Veelzeggend is ook de woordkeuze in de oorspronkelijke formulering van deze conclusie, in 

conclusie 25 van het rapport. Daar wordt over het ‘zeker stellen van deugdelijk onderwijs’ 

gesproken als overheidstaak die is verwaarloosd (CPOO, 2008, p. 138). Dat roept de vraag op 

wat volgens de CPOO wel mag gelden als deugdelijk onderwijs. Wij zullen dat hier nagaan aan 

de hand van de vier waardendimensies.  

 Om te beginnen met de analyse binnen de dimensie van individu en samenleving, 

moeten we constateren dat de CPOO een duidelijkere, elkaar meer uitsluitende verdeling van de 

verantwoordelijkheden binnen het onderwijs voorstaat. De overheid zou moeten gaan over het 

‘wat’, dat wil zeggen, de inhoud van het onderwijs en het toezicht op de naleving daarvan, en de 

scholen zouden gaan over het ‘hoe’, dus over de manier waarop die inhoud vorm krijgt (CPOO, 

2008, p. 142-143). De implicatie hiervan is dat de inhoud van het onderwijs samenlevingsbreed 

hetzelfde wordt. In het rapport wordt ook regelmatig gesproken over het ontwikkelen van 

‘leerstandaarden’ en ‘canonisering’; de eerste ‘zijn noodzakelijk om de elementaire 

basisvaardigheden te definiëren’, de tweede is nodig bij ‘het bepalen van de onmisbare 

kennisonderdelen’. De nadruk ligt hier daarmee op het construeren van universele, 

fundamentele maatstaven in kennis en kunde, het liefst over de gehele breedte van alle vakken 

waarin wordt onderwezen. In de visie van de CPOO krijgt de inhoud van het onderwijs zelf 

daarmee een sterke nadruk op iets dat we collectief delen. Daarbij moeten we - en dit is hier 

belangrijk - aanmerken dat dit vooralsnog niet gaat om het delen van waarden. In die zin heeft 

de nadruk op samenleving in dit rapport, ten koste van een nadruk op individualiteit, geen 

elementen in zich die ook samen doen leven. Toch biedt het daartoe op zijn minst een opening, 

zoals ook Dijsselbloem en zijn co-auteurs zien: ‘een gedeelde kennisbasis, bijvoorbeeld over de 
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rechtstaat Nederland en zijn ontstaan, kan bijdragen aan gedeelde waarden’ (CPOO, 2008, p. 

110). De CPOO beveelt dan ook aan de ‘gedeelde kennisbasis voor gedeelde waarden in de 

samenleving een groter accent te geven’, vanuit de overtuiging dat ‘in een tijd waarin de 

individualisering elk aspect van de samenleving raakt, gedeelde waarden belangrijker dan ooit 

zijn’ (2019, p. 145). Uit alleen al dat laatste citaat blijkt dat de CPOO niet blind is voor een steeds 

belangrijkere positie van het individu in de samenleving, maar dat de commissie juist met die 

ontwikkeling in het oog de nadruk legt op gemeenschap en collectiviteit. Bezien we het 

onderwijs vanuit de inhoud en niet vanuit de vorm die het vanuit een pedagogisch-didactische 

achtergrond krijgt, zoals de bedoeling is van deze scriptie, kunnen we daarmee stellen dat dit 

rapport de positie inneemt die het individu in het verlengde van de gemeenschap plaatst.   

 Naarmate we vorderen door de waardendimensies zal de rol van het individu in de visie 

van de CPOO steeds helderder worden. Bekijken we het rapport vanuit de dynamiek van 

‘verlichting en Bildung’, dan zien we dat de verhouding van het individu tot de samenleving in 

het rapport weliswaar voornamelijk vanuit het perspectief van de samenleving wordt gedacht, 

maar dat de positie van het individu daarin ambigue is ten opzichte van verlichting aan de ene 

kant en Bildung aan de andere. De leerstandaarden, aangehaald als kapstok voor 

gemeenschappelijke kennis en kunde, moeten bijvoorbeeld zo zijn ingericht dat het onderwijs 

leerlingen uitnodigt ‘zich maximaal te ontwikkelen’ (CPOO, 2008, p. 144). Dat onderwijs moet 

‘voldoende uitdagend zijn’, diens leerstandaarden derhalve ‘ambitieus’ maar ook ‘realistisch’ 

(CPOO, 2008, p. 144). Maximale ontwikkeling past goed bij het idee van de perfectionering van 

de (individuele) mens en minder bij het voegen van die mens in een overkoepelend geheel. 

Tegelijkertijd ziet de CPOO een wereld waarin dit individu een plaats moet vinden. De CPOO 

(2008, p. 149) roept namelijk op tot de erkenning en waardering van leerlingen die een meer 

praktische dan cognitieve aanleg hebben, en zegt dat het daarbij zaak voor hen een 

‘arbeidsmarktgerichte leerweg’ te ontwikkelen (CPOO, 2008, p. 149). Uiteindelijk is de 

arbeidsmarkt voor de CPOO dus datgene waar leerlingen zich naartoe zullen moeten bewegen, 

en in die zin staat maximale ontplooiing dus in het teken van een gedeelde wereld. Elders in het 

document citeert de CPOO ook Jaap Dronkers, die stelt dat ‘zelfontplooiing en ontdekkend leren 

(...) voldoende kennis omtrent de gewenste richting van de ontplooiing of het object van 

ontdekking [veronderstellen]’ (Dronkers in CPOO, 2008, p. 110). De CPOO ziet dus in dat 

verlichting altijd in een bepaalde richting werkt. De manier waarop de CPOO kijkt naar de 

spanning tussen maximale ontplooiing en invoegen in een wereld, spreekt uit de frase ‘talent 

benutten’, die wordt gebruikt als het in het rapport gaat over de positie van de meer praktisch 

aangelegde leerling (CPOO, 2008, p. 188). Individuele talenten kunnen zich maximaal 

ontplooien, mits dit talent uiteindelijk kan worden benut in het bredere kader van de 

arbeidsmarkt. Omdat er voorts geen eenduidige perceptie van ‘het goede’ om leerlingen in in te 

voegen uit spreekt (de positie van Hegels Bildung), er geen conservatisme naar voren komt (de 

positie van het conservatisme zonder vormgeving aan of voegen naar ‘het goede’), en er geen 

uitwerking wordt gegeven van wat het betekent om jezelf maximaal te ontplooien en om deel te 

worden van de samenleving tegelijkertijd (de positie van socialisatie en subject), past de positie 

die de CPOO hier inneemt het beste bij die van karaktertraining naar gedeelde verlichte 

waarden. Waar dit vooral negatieve argumenten zijn, kunnen we daar als belangrijk positief 

argument aan toevoegen dat de link die de CPOO legt tussen een gedeelde kennisbasis en 

gedeelde waarden tekenend is voor deze positie. Zowel het kennisideaal van de verlichting als 

de gedeelde waarden van een gemeenschap, besproken bij de constructie van de dimensie 

‘verlichting en Bildung’, komen in die visie terug.   
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 Wat betreft ‘vrijheid en meten’ zien we in eerste instantie opnieuw verschillende 

signalen. Een interessante eerste observatie is in dit verband het feit dat de CPOO ervoor pleit 

‘om binnen het huidige stelsel van het voortgezet onderwijs de mogelijkheid om maatwerk te 

leveren verder te versterken’ (2008, p. 148), en wel met effectiviteits- en 

efficiëntieoverwegingen in het achterhoofd. Maatwerk mag niet ten koste gaan van dergelijke 

overwegingen, zo zegt de CPOO, en de relatief dure, langere trajecten die dit zou kunnen 

opleveren, zijn nog altijd goedkoper dan schooluitval. De CPOO is dus geïnteresseerd in 

maatwerk, wat samenhangt met meten en differentiatie in niveaus, hetgeen dan ook op diverse 

plaatsen in het rapport terugkomt (bijvoorbeeld CPOO, 2008, p. 107, 148, 154, 188). Dit is 

genoeg om de visie van de CPOO te classificeren onder de positie van vrijheid in verschillende 

kaders door te meten uit tabel I. Desondanks valt er over de invulling van deze positie van de 

CPOO meer te zeggen dat relevant is voor ons onderzoek. Dit komt neer op een tweetal 

belangrijke punten.  

 Ten eerste moeten we opmerken dat het meten in de waardendimensie ‘vrijheid en 

meten’ niet alleen differentiatie impliceert, maar ook een invulling van die differentiatie. 

Verschillende niveaus geven verschillende invullingen aan vrijheid. De CPOO ziet dat wel - dat 

blijkt uit de oproep tot waardering en erkenning van de meer praktische leerlingen -, maar in 

een verdere invulling van die vrijheid op verschillende niveaus voorziet het rapport zelf niet. 

Dat komt doordat de scholen daar zelf invulling aan moeten geven volgens de commissie - zij 

gaan immers over het ‘hoe’. De verhouding tussen het ‘wat’ van het onderwijs, waar de overheid 

voor verantwoordelijk is, en ‘hoe’ van de scholen, zegt dus veel over de vrijheidsconceptie van 

de CPOO. In wezen is dat die van laissez-faire, omdat de commissie uiteindelijk alleen willen 

voorzien in gedeelde kenniskaders voor de gehele samenleving en niet in een gedeelde 

conceptie van ‘het goede’, maar toch neigt men naar het geven van een normatieve bedoeling 

daaraan: de CPOO vindt gedeelde waarden immers belangrijk en grondt die in gedeelde kennis. 

Bovendien is het wel de bedoeling dat de leerling zich maximaal ontplooit en zich uitgedaagd 

voelt, dat zagen we al. De invulling van vrijheid in verschillende kaders door te meten, blijft dus 

uiteindelijk vaag in de visie op meten van de CPOO.  

Het tweede punt is dat we zien dat er verschillende toepassingen van meten aan de orde 

komen. Een aantal daarvan neigen naar het evidence-based werken en zijn daarmee 

onderworpen aan dezelfde bepalingen van dat evidence-based werken ten opzichte van de 

praktijk van het onderwijs; zij vallen erbuiten. Dat zullen we nu nader onder de loep nemen. De 

drie niveaus waarop (kwaliteit) wordt gemeten en die in het rapport zelf worden 

onderscheiden, zijn die van de leerling, van de school en van het stelsel als geheel (CPOO, 2008, 

p. 145). Op het niveau van de leerling stelt de CPOO voor om de eindtoets van de basisschool in 

groep 8 verplicht te maken, als ‘belangrijke indicatie’ voor ‘het startniveau van de leerling’ 

(CPOO, 2008, p. 145). We zouden kunnen zeggen dat de CPOO hier binnen de lijnen van de 

immanente betekenis van het onderwijs blijft, omdat dit nog binnen de waardendimensies valt. 

Vervolgens beveelt de CPOO echter aan een begin- en eindtoets op de basisschool in te stellen, 

om op basis daarvan uitspraken mogelijk te maken over de kwaliteit en de “toegevoegde 

waarde” van scholen (2008, p. 146). Hier komt het meten van onderwijs niet meer in dienst van 

dat onderwijs te staan, maar van het toezicht houden erop. Op het niveau van de school en het 

stelsel als geheel overstijgt het meten het onderwijs zelf en zien we een discours van 

‘verantwoording’ en ‘transparantie’ ontstaan. Hier beweegt het meten zich buiten de 

waardendimensies; het is hier belangrijk erop te wijzen dat dit dus niets meer van doen heeft 

met de immanente betekenis van het onderwijs zelf.  



 

78 

Rest ons de laatste waardendimensie: die van ‘openheid en exclusiviteit’. De volgende 

zin geeft een goede eerste indruk van de visie van de CPOO op deze dimensie: ‘de 

verantwoordelijkheid voor het stelsel [van de overheid] betekent dat de overheid ervoor zorg 

draagt dat onderwijs beschikbaar is, toegankelijk is en dat de aansluitingen goed zijn 

georganiseerd’ (CPOO, 2008. p. 148). Het onderwijs dient dus voor iedereen toegankelijk te zijn 

en de verschillende exclusieve niveaus die daarin bestaan, moeten goed op elkaar sluiten. 

Conclusie 12 van het rapport luidt daarnaast dat ‘de inzet op gelijke kansen leidde tot gelijke 

behandeling van ongelijke kinderen’ (CPOO, 2008, p. 132). Met het oog op de vergroting van 

kansengelijkheid, wat de CPOO een ‘belangrijke doelstelling van het onderwijsbeleid’ noemt, is 

in de loop van de tijd een universele vorming ontstaan die niet aan alle leerlingen besteed was 

(CPOO, 2008, p. 132). Daardoor is ongelijkheid tussen leerlingen genegeerd en werd voor de 

groep praktisch aangelegde leerlingen ‘de nadruk komen te liggen op wat ze niet konden’ 

(CPOO, 2008, p. 188). Met het oog hierop kunnen we stellen dat de CPOO van mening is dat men 

niet zou moeten streven naar gelijkheid van onderwijs ten koste van de persoonlijke 

eigenschappen leerlingen. Desalniettemin behoort er volgens de commissie, zoals we al zagen, 

wel degelijk een gedeelde kennisbasis te zijn. Daarbij moet oog worden gehouden voor 

verschillen in niveau (CPOO, 2008, p. 144). Deze visie op de verhouding tussen openheid en 

exclusiviteit, waarin bestaande ongelijkheid wordt erkend en er een passende omgang mee 

wordt gezocht, maar waarin het onderwijs voor iedereen toegankelijk moet blijven en er sprake 

blijft van basisvorming, past het beste bij de positie die stelt dat universele vorming ook tot 

ongelijkheid leidt. Als negatieve argumentatie kunnen we daar kort aan toevoegen dat de twee 

posities aan de linkerkant van dit middelste punt in tabel I geen oog hebben voor de dynamiek 

van ongelijkheid, en de twee posities aan de rechterkant ervan op een andere, meer 

aristocratische manier de nadruk op ongelijkheid leggen.     

Hiermee hebben we het eerste beleidsdocument geanalyseerd. We zullen onze weg nu 

vervolgen met een document dat bijna acht jaar later verscheen: de beleidsreactie van 

(toenmalig) staatssecretaris Sander Dekker op het advies van het Platform Onderwijs2032.  

Beleidsreactie op het rapport ‘Ons Onderwijs2032’ door staatssecretaris 

Dekker van Onderwijs 

In deze beleidsreactie reageert toenmalig staatssecretaris Dekker op het rapport van het door 

hem zelf ingestelde Platform Onderwijs2032. Het was de taak van dit platform ‘om op basis van 

een brede maatschappelijke dialoog, wetenschappelijke inzichten en internationale 

vergelijkingen tot een samenhangende en gedragen visie op een toekomstgericht curriculum 

voor het funderend onderwijs te komen’ (Dekker, 2016, p. 2). Met het funderend onderwijs 

wordt hier zowel het primaire als het voortgezet onderwijs bedoeld.  

Dit betekent dat dit document, als beleidsreactie, reageert op de visie die het Platform 

Onderwijs 2032 uit de doeken doet in zijn ‘eindadvies’ (Platform Onderwijs 2032, 2016). 

Staatssecretaris Dekker is hier dus genoodzaakt een brug te slaan tussen de uitgewerkte en visie 

de praktische vormgeving daaraan. Dat maakt dit document vrij uniek ten opzichte van de 

andere documenten die we hier zullen analyseren, en daarom zullen we er relatief uitgebreid 

stil bij staan. Voordat we overgaan op de analyse van dit document, moeten we in het algemeen 

opmerken dat voortdurende vernieuwing hierin centraal staat, en wel vanuit de volgende 

gedachte: ‘goed onderwijs gaat mee met zijn tijd en speelt in op een veranderende wereld’ 

(Dekker, 2016, p. 1). Deze progressieve gedachte is dus een veronderstelling van het gehele 

document, wat bijvoorbeeld blijkt uit Dekkers voornemen om ‘tot een systematiek van 
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periodieke herijking te komen zodat het curriculum ook in de toekomst bij de tijd blijft’ (Dekker, 

2016, p.11). Opvallend is dat er naast dit vooruitstrevende geluid ook ernst wordt gemaakt met 

het construeren van een kerncurriculum voor zowel het primaire als het voortgezet onderwijs. 

Dit kerncurriculum laat leerlingen “meer over minder” leren, in een poging om ‘meer ruimte 

voor verdieping en verbreding’ te realiseren in het aanbod ernaast (Dekker, 2016, p. 3-5). Naast 

het belang van voortdurende vernieuwing is er dus sprake van een blijvende basis die moet 

worden bewaakt. Deze (invulling van en omgang met) progressiviteit is vanzelfsprekend niet 

zonder implicaties voor de praktijk van het onderwijs. We zullen de behandeling van die 

implicaties sec echter uitstellen tot het volgende hoofdstuk, omdat wij dit document eerst 

moeten analyseren in termen van de vier waardendimensies alvorens over te gaan tot een 

analyse van de factoren die een positionering in die waardendimensies mede bepalen.  

Daarmee zijn we aangekomen bij de eerste waardendimensie; die van ‘individu en 

samenleving’. Uit diverse formuleringen in het document wordt duidelijk dat Dekker de positie 

van het individu als fundament voor de samenleving ziet. In de eerste alinea spreekt Dekker 

over het belang van het funderend onderwijs als datgene wat ‘jonge volwassenen’ leert ‘om 

straks een actieve bijdrage te leveren aan onze pluriforme samenleving en economie’ (2016, p. 

1). Daaruit spreekt dat we als individu beginnen en later gaan bijdragen aan de samenleving. 

Daarnaast moeten leraren inspelen op ‘de individuele behoeften van leerlingen’ (Dekker, 2016, 

p. 2) en moet het onderwijs ‘aansluiten op de belevingswereld van leerlingen’ (Dekker, 2016, p. 

5). Bestond het individu in het verlengde van de gemeenschap, dan zou de nadruk hier 

waarschijnlijk andersom liggen: leerlingen moeten hun belevingswereld aansluiten op die van 

de samenleving, opdat dit een gedeelde belevingswereld wordt. Dit wil niet zeggen dat Dekker 

het belang van de samenleving die in het verlengde van individualiteit ligt, bagatelliseert. 

Dekker besteedt hier aandacht aan in de vorm van burgerschapsonderwijs, dat een 

‘prominentere positie in de vaste kern van het onderwijsaanbod’ krijgt (Dekker, 2016, p. 4). ‘Het 

gaat hierbij om kennis van de werking en van het belang van de democratische rechtsstaat, de 

ontwikkeling van sociale vaardigheden en omgangsvormen, kennis van de betekenis van 

mensenrechten en het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid’ (Dekker, 2016, p. 4).  

Hieruit kunnen we echter opnieuw opmaken dat iedereen wordt geboren als individu en later in 

zijn/haar leven moet worden onderwezen om deel te worden van de maatschappij. Het ligt 

zogezegd niet al bij de geboorte van het individu vast dat het onderdeel is van een samenleving; 

het individu moet onderwezen worden om burger te kunnen worden. Al met al kunnen we 

daarmee stellen dat dit document in de waardendimensie ‘individu en samenleving’ de positie 

inneemt dat de samenleving in het verlengde van het individualisme ligt.  

 Ook bij ‘verlichting en Bildung’ speelt Dekkers visie op burgerschap een rol. De taak die 

hij voor het burgerschapsonderwijs als onderdeel van het kerncurriculum voor ogen ziet, 

kunnen we vanuit deze waardendimensie beschouwen als iets dat het individu moet invoegen 

in bestaande maatschappelijke structuren. Dekker stelt dat leerlingen verschillende 

eigenschappen en ‘vakoverstijgende vaardigheden’ nodig hebben om mee te kunnen doen in de 

wereld van morgen (Dekker, 2016, p. 4). ‘Het funderend onderwijs moet leerlingen helpen om 

competente, creatieve, verantwoordelijke en kritisch denkende volwassenen te worden’, 

leerlingen hebben ‘een ondernemende houding nodig’, en van hen wordt steeds meer 

‘flexibiliteit’ en ‘vindingrijkheid’ gevraagd, ‘en bovenal het vermogen om een leven lang te 

blijven leren’ (Dekker, 2016, p. 1). Daarnaast moeten leerlingen leren om ‘zelfstandig in de 

wereld te staan’ en om ‘verantwoordelijkheid te nemen in een samenleving die gekenmerkt 

wordt door een toenemende diversiteit’ (Dekker, 2016, p. 2). Leraren behoren bij te dragen aan 

deze identiteitsontwikkeling van leerlingen (Dekker, 2016, p. 1). Tot dusver lijkt Dekker 
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hiermee vooral te wijzen op de ontwikkeling van leerlingen naar waarden die zij met elkaar 

behoren te delen in de wereld van morgen. Met deze trend wordt echter gebroken wanneer 

Dekker aankomt bij het onderdeel ‘een betere balans in de hoofddoelen van onderwijs’ (2016, p. 

6). Hier wordt het duidelijk dat Dekker en het Platform Onderwijs2032 door Biesta zijn 

geïnspireerd wat betreft diens formulering van de drie doelen van het onderwijs. Als 

hoofddoelen van het onderwijs noemt Dekker namelijk ‘kennisontwikkeling, persoonsvorming 

en maatschappelijke ontwikkeling’ (2016, p.6; zie ook Platform Onderwijs2032, 2016, p. 15). 

Dekker plaatst het belang dat hij aan burgerschapsvorming hecht onder het onderdeel 

‘maatschappelijke ontwikkeling’ (socialisatie) van deze triade (2016, p.6). ‘We mogen van onze 

leerlingen verwachten dat zij kennis opdoen van de fundamentele waarden van onze 

democratische rechtsstaat’, zo zegt hij, en ‘de school helpt leerlingen ook om te onderzoeken 

wat ze belangrijk vinden’ (Dekker, 2016, p. 6). Daarmee behoren leerlingen zich als subject te 

vormen in het bredere maatschappelijke geheel. De betere balans waar Dekker voor staat, 

betekent dat er meer aandacht moet komen voor die subjectwording (‘persoonsvorming’) en 

socialisatie, ten koste van de nadruk op kwalificatie (‘kennisontwikkeling’). Dekker stelt dat er 

‘grote verschillen [zijn] in de mate waarin scholen aandacht besteden aan de persoonlijke 

ontwikkeling en maatschappelijke vorming van leerlingen’, en dat het rapport van het Platform 

Onderwijs 2032 een opening biedt om hier meer richting aan te geven (2016, p. 6). Uiteindelijk 

moeten leerlingen daardoor zowel inhoudelijk als ethisch leren reflecteren ‘vanuit een beeld 

over wat voor de samenleving wenselijk is en welke waarden daarbij horen’ (Dekker, 2016, p. 

6). Hiermee wordt zichtbaar dat subject-zijn en gesocialiseerd-zijn nauw met elkaar 

samenhangen in Dekkers visie; gevormde subjecten kunnen vanuit hun vorming deelnemen aan 

de maatschappij en daarop reflecteren vanuit de waarden die zij in hun vorming mee hebben 

gekregen. Uiteindelijk neemt Dekker in dit document daarmee de positie van socialisatie en 

subjectwording in in de waardendimensie ‘verlichting en Bildung’. De ‘vakoverstijgende 

vaardigheden’ en eigenschappen die leerlingen volgens hem in de toekomst nodig hebben, 

kunnen we uiteindelijk in dit kader bezien; voor Dekker zijn dit als het ware vaardigheden en 

eigenschappen die voor het subject van morgen nodig zijn om zich te socialiseren in de 

maatschappij van morgen. 

   In de waardendimensie ‘vrijheid en meten’ zien we ten eerste de visie op het 

kerncurriculum als een duidelijk afbakening van vrijheid; alle scholen hebben zich immers aan 

dit vaste pakket te houden. Van laissez-faire is daarmee hoegenaamd geen sprake. De vrije 

ruimte voor scholen zit daarmee in het onderwijsaanbod naast dit kerncurriculum. Zoals eerder 

gezegd, moet deze ruimte leerlingen verdieping en verbreding bieden. Dekker zegt hierover:  

 

Door binnen het curriculum expliciet ruimte te maken voor verdieping en verbreding, 

wordt de responsiviteit van scholen en besturen vergroot. Hierdoor kunnen zij beter 

inspelen op hun omgeving. Leraren kunnen de ruimte pakken om het onderwijs vorm te 

geven op een manier die het beste past bij hun eigen opvattingen over goed onderwijs, 

het profiel van de school, de regio en de wensen en kwaliteiten van hun leerlingen. 

(Dekker, 2016, p. 7) 

 

Hij voegt daar verderop op diezelfde pagina aan toe dat dit ‘vernieuwde curriculum (...) daarmee 

meer mogelijkheden voor maatwerk en flexibiliteit [biedt]’. Hieruit wordt duidelijk dat scholen, 

onderwijzers en leerlingen buiten het kerncurriculum vrij worden gelaten in de invulling van 

respectievelijk hun onderwijs en hun opleiding. Scholen mogen hun aanbod zelf bepalen, met 

dien verstande dat dit aanbod ‘ook van hoge kwaliteit’ moet zijn (Dekker, 2016, p. 7), 
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onderwijzers mogen zelf hun invulling van goed onderwijs bepalen en nastreven, en leerlingen 

hebben meer keuzevrijheid in hun opleiding. Als we ons afvragen of ook deze vrijheid op een 

bepaalde manier begrensd is, moeten we ons wenden tot wat we al in de eerdere twee 

waardendimensies signaleerden: leerlingen moeten volgens Dekker onder andere zelfstandig 

worden, zich een ondernemende houding aanmeten, en een eigen bijdrage leveren aan de 

maatschappij. De eerder geciteerde zinnen over het leveren van een ‘actieve bijdrage aan onze 

pluriforme samenleving’ en over het nemen van verantwoordelijkheid ‘in een samenleving die 

gekenmerkt wordt door een toenemende diversiteit’ zijn in dit verband van groot belang 

(Dekker, 2016, p. 1; Dekker, 2016, p. 2). Opnieuw lijkt hier namelijk Biesta door te klinken met 

zijn handelen in een tezamen-zijn-in-pluraliteit. Vanuit een gedeelde basis - het kerncurriculum, 

dat ook burgerschapsonderwijs bevat - moeten leerlingen dus uiteindelijk een eigen bijdrage 

leveren in een steeds diverser wordende maatschappij. Daarmee blijkt de vrijheid van scholen, 

onderwijzers en leerlingen te zijn begrensd door een bewustzijn van de pluraliteit van de 

samenleving en het idee dat iedereen daaraan behoort deel te nemen. Hiermee neemt Dekker de 

positie van inbedding en individuele vrijheid in in de waardendimensie ‘vrijheid en meten’. Daar 

kunnen we nog aan toevoegen dat er tegelijkertijd sprake is van een kleine neiging naar de 

begrenzing van vrijheid door zedelijkheid, doordat leerlingen uiteindelijk ook ethisch moeten 

kunnen denken over wat wenselijk is voor de samenleving vanuit een beeld van die 

samenleving. Doordat de samenleving echter rijk is aan dit soort beelden en Dekker onduidelijk 

is over de vraag in hoeverre dit beeld hetzelfde zou moeten zijn voor alle Nederlanders, neemt 

hij deze positie niet in. Tot slot is het de moeite waard te vermelden dat de stap naar het meten 

als zodanig nauwelijks wordt gemaakt in dit document - slechts vluchtig in termen van het 

faciliteren van maatwerk door bijvoorbeeld niveauverschillen, en slechts hintend op de effecten 

van de plannen op het afleggen van verantwoording (Dekker, 2016, p. 9 en 12).  

 Desalniettemin hanteert Dekker als één van zijn uitgangspunten bij het reageren op het 

rapport van het Platform Onderwijs2032 dat curriculumvernieuwing niet ten koste moet gaan 

van pluriformiteit en diversiteit (2016, p. 2). Daarmee doelt hij ook op de pluriformiteit en 

diversiteit van niveaus in het onderwijs. Verplaatsen we onze focus naar de waardendimensie 

‘openheid en exclusiviteit’, dan zien we dat Dekker benadrukt dat de plannen op verschillende 

niveaus dienen te worden afgestemd en dat er sprake zou moeten zijn van ‘sterke doorlopende 

leerlijnen en samenhang in het onderwijsaanbod’, en dus van coherentie tussen verschillende 

niveaus (2016, p. 9). Daarnaast wordt bij de bespreking van toekomstige toetsing kort 

gerefereerd aan het belang van centrale toetsing voor de gelijke kansen tussen leerlingen 

(Dekker, 2016, p. 12). Dit is alles wat Dekker expliciet noemt wat betreft de dynamiek die in de 

waardendimensie openheid en exclusiviteit speelt. Het is daarmee de vraag of we bijvoorbeeld 

uit zijn eenmalige opmerking over kansengelijkheid moeten concluderen dat Dekker de positie 

inneemt waarin onderwijs als middel ter bevordering van gelijkheid wordt gezien. We kunnen 

die vraag echter met ‘nee’ beantwoorden, omdat een andere, impliciete positie meer voor de 

hand ligt door stellingnames die zijn besproken in de andere waardendimensies. De nadruk die 

Dekker steeds legt op de eigen bijdrage van het individu, en wel in een pluriforme samenleving, 

maakt namelijk dat het niet nodig is daarbij op te merken dat bijdragen geschiedt vanuit 

verschillende niveaus in het onderwijs. Het staat immers voor iedereen open om bij te dragen 

aan de maatschappij, ongeacht op welk niveau dat geschiedt. Het onderwijs is er om die bijdrage 

te faciliteren - dat zagen we al bij ‘vrijheid en meten’: de positie die Dekker in die dimensie 

inneemt, draait (met Biesta gezegd) om individuele vrijheid om bij te dragen terwijl dat individu 

is ingebed in de gemeenschap als tezamen-zijn-in-pluraliteit. Daarbij zagen we bij ‘verlichting en 

Bildung’ de rol van subjectwording van mensen in die samenleving, door onderwijs. Om deze 
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redenen neemt Dekker hier de positie in die stelt dat handelen (‘bijdragen’) voor iedereen 

toegankelijk is en dat het onderwijs leerlingen emancipeert door hen te leren hun unieke 

handelen, hun eigen bijdragen, vorm te geven.    

 Met de analyse van Dekkers beleidsreactie op het rapport van het Platform Onderwijs 

2032 achter de rug, vervolgen wij onze weg naar het volgende beleidsdocument van de hand 

van Dekker: zijn reactie op het rapport ‘Meer tijd voor onderwijsverbetering’ van 

onderzoeksbureau Regioplan. 

Staatssecretaris Dekker over het rapport ‘Meer tijd voor 

onderwijsverbetering’ 

Dit document behelst een reactie van staatssecretaris Dekker op de motie van de (toenmalige) 

kamerleden Van Meenen en Ypma, die Dekker hadden gevraagd onderzoek te doen naar de 

mogelijkheden om meer tijd vrij te maken in het onderwijs ten behoeve van de 

onderwijskwaliteit. Tijd is daarmee de spil van dit stuk, dat zich verder vooral op leraren en 

weinig op leerlingen concentreert. Dekker schetst vier beleidsopties waarmee meer tijd voor de 

verbetering van onderwijs vrij kan worden gemaakt voor leraren. Deze betekenen dat het aantal 

uur dat leraren lesgeven zoals zij gewend zijn, zou worden verminderd ten gunste van het 

aantal uur waarin zij kunnen werken aan de verbetering van onderwijs. Dekker reageert steeds 

op deze beleidsopties door te schetsen wat de effecten van deze beleidsopties zouden zijn op 

school- en op landelijk niveau. Wij zullen deze reacties hier wegen aan de hand van de vier 

waardendimensies, om te zien wat voor visie op het onderwijs hier aan de dag wordt gelegd 

door Dekker. Deze zal voornamelijk impliciet uit de tekst moeten blijken, omdat dit document 

duidelijk minder nadruk legt op het uitwerken of concretiseren van een visie op het onderwijs 

dan de voorgaande documenten.  

 De waardendimensie ‘individu en samenleving’ is opnieuw ons beginpunt, en opnieuw 

moeten we om aan de analyse hiervan te beginnen iets constateren dat er ogenschijnlijk weinig 

mee van doen heeft. Dat is namelijk het feit dat Dekker ‘het stimuleren en delen van 

inspirerende voorbeelden rondom een andere inrichting van het onderwijs’ als ‘de meest 

kansrijke beleidsoptie’ ziet om meer tijd voor onderwijsverbetering te realiseren (Dekker, 2017, 

p. 9). Dit gaat ten koste van de andere drie beleidsopties, die respectievelijk voorschrijven tijd te 

creëren door ‘extra onderwijspersoneel’, ‘een vermindering van onderwijstijd of -inhoud’, en 

een ‘verandering in de groepsgrootte of -samenstelling’ (Dekker, 2017, p. 2). We moeten dit nu 

al signaleren omdat de verhouding tussen individu en samenleving in dit document het 

duidelijkst blijkt uit Dekkers idee van wat de beste optie is en uit de redenen waarom hij de 

andere opties verwerpt. Hij stelt dat scholen op het moment van schrijven binnen de wet- en 

regelgeving veel ruimte hebben om het onderwijs anders in te richten met het oog op de creatie 

van tijd. Innovatie, ‘ICT, strategisch personeelsbeleid of een andere invulling van de 

onderwijstijd’ kan daarbij helpen (Dekker, 2017, p. 7). Maatwerk staat daarbij centraal; Dekker 

haalt onder andere een school aan die het in een pilot mogelijk maakt dat ‘ieder kind een uniek 

pad richting het eindexamen heeft’ (Dekker, 2017, p. 5). ‘Iedere school heeft (...) behoefte aan 

een aanpak die past bij de school’, en ‘daar past een generieke, landelijke aanpak niet bij’ 

(Dekker, 2017, p. 8). We kunnen daarmee stellen dat de samenleving niet als één geheel vorm 

hoeft te geven aan meer tijd voor onderwijsverbetering vanuit een gedeelde overtuiging van hoe 

dat goed gebeurt, maar dat dat lokaal kan door onder andere maatwerk te leveren aan 

individuele leerlingen (Dekker, 2017, p. 8 en 11). Dit is genoeg om te kunnen constateren dat de 

samenleving hier voor Dekker in het verlengde ligt van individuen, en niet andersom.  
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 Vanuit ‘verlichting en Bildung’ bezien, betekent de aandacht voor leraren in dit 

document dat ook wij onze aandacht moeten verschuiven naar de leraar als onderdeel van het 

onderwijs. Dat is geen probleem voor onze onderneming hier, omdat alleen van een goede 

leraar kan worden gezegd dat hij of zij goed onderwijs levert, en we onderzoek doen naar wat 

dat goede betekent in die context. Wat hierbij opvalt, is niet alleen de rol die Dekker weglegt 

voor leraren in het vrijmaken van tijd voor onderwijsverbetering op zich, maar ook een viertal 

aanbevelingen die hij doet aan leraren om hun beroep zo vorm te geven dat zij tijd hebben om 

goed onderwijs te leveren (Dekker, 2017, p. 10-11). Hij heeft het over ‘effectieve vormen van 

professionalisering’ die aansluiten op de ‘ontwikkelwensen van leraren’, en over een ‘grote 

diversiteit in plannen en doelen’ binnen het LerarenOntwikkelFonds (Dekker, 2017. p. 10). Deze 

plannen en doelen beogen zowel de verbetering van het eigen onderwijs ‘door middel van 

innovatieve lesontwerpen of didactiek’, als de verbetering ‘van de beroepsgroep als geheel’ 

(Dekker, 2017. p. 10). Daarbij stelt Dekker dat ‘er nog veel effectiviteit te winnen is door 

professionalisering niet vanuit het individu vorm te geven, maar vanuit de kracht en behoeftes 

van een onderwijsteam’ (2017, p. 10, nadruk van hemzelf). Onderdeel uitmaken van een 

gemeenschap van leraren is daarmee voor Dekker belangrijk, uit effectiviteitsoogpunt. Dekkers 

andere aanbevelingen, naast deze ‘professionalisering in teamverband’, staan in feite in het 

kader van die professionalisering in een gemeenschap: leraren zouden elkaar moeten 

consulteren, feedback van elkaar moeten krijgen en meer zelf hun onderwijs moeten 

voorbereiden en ontwerpen (2017, p. 10-11). Het gaat Dekker in de waardendimensie 

‘verlichting en Bildung’ daarmee om het trainen van leraren naar gedeelde, verlichte waarden. 

Zijn gemeenschap van leraren staat immers niet in het teken van het bewaren of doorgeven van 

gedeelde waarden of van een historische vormgeving aan ‘het goede’ in die gemeenschap; zijn 

pleidooi voor innovatie en het noemen van een programma als een ‘veelbelovende werkwijze 

om het onderwijs continu te verbeteren’ geven daar blijk van (Dekker, 2017, p. 10).   

 Wat ‘vrijheid en meten’ betreft, hebben we al gezien dat Dekker stelt dat scholen veel 

ruimte hebben om zelf hun onderwijs vorm te geven. De samenleving zou er volgens hem 

verkeerd aan doen zich daar op landelijke schaal in te mengen. Van hieruit is het onze taak te 

zoeken naar de grenzen hiervan, om Dekkers positie in tabel I aan te kunnen duiden. Hiervoor 

moeten we twee elementen uit de tekst naar voren halen. Ten eerste het feit dat Dekker het 

aantrekken van meer leraren benoemt als de optie die leraren en schoolleiders zelf zien als ‘het 

meest kansrijk om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen’ (2017, p. 3). Hij voert echter een 

aantal argumenten aan waarom hij desondanks niet kiest voor de beleidsoptie om meer 

onderwijspersoneel aan te trekken. Voor ons is één van die argumenten van belang in deze 

waardendimensie: het vraagt om een grote investering, ‘waarvan het effect op de 

onderwijskwaliteit moeilijk kan worden gemeten’ (Dekker, 2017, p. 4). Wat goed zou zijn voor 

het onderwijs volgens onderwijzers wordt hiermee begrensd, om preciezer te zijn: onwenselijk 

verklaard, door iets dat buiten de immanente betekenis van het onderwijs ligt, namelijk 

meetbaarheid. Daarmee treden we opnieuw toe tot het discours van transparantie en 

verantwoording, waar we ook bij het rapport van de CPOO op wezen. Met deze argumentatie 

neemt Dekker dus geen positie in binnen de waardendimensie ‘vrijheid en meten’, maar 

daarbuiten, en dat brengt ons op het tweede element dat wij naar voren moeten halen. Dekker 

heeft het namelijk regelmatig over randvoorwaarden in dit document; hij beoogt ‘bij elke 

beleidsoptie enkele randvoorwaarden mee [te] geven waarmee de kans van slagen op 

schoolniveau wordt vergroot’ (2017, p. 1). Uiteindelijk benoemt hij als ‘de randvoorwaarden die 

nodig zijn voor het vrijspelen van tijd: sterk leiderschap, een breed gedragen onderwijsvisie en 

een veilige en open leercultuur’ (2017, p. 11). ‘Deze zijn cruciaal om een verschuiving te krijgen 
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van tijd, naar kwaliteit’, voegt hij daaraan toe (2017, p. 11). In Dekkers visie hebben scholen al 

met al veel eigen inspraak in de invulling in hun onderwijs, en dat vindt plaats binnen de wet- 

en regelgeving, met deze randvoorwaarden. Dit maakt duidelijk dat Dekker binnen de 

waardendimensie ‘vrijheid en meten’ de nadruk legt op het geven van een normatieve bedoeling 

aan de vrijheid voor scholen; het gaat hier om vrijheid met slechts een relatief beperkte 

begrenzing. 

 We zijn ten slotte aanbeland bij de waardendimensie ‘openheid en exclusiviteit’. Dat dit 

document de nadruk legt op de onderwijzende kant van het onderwijs in plaats van op de 

onderwezen kant, maakt dat de rol van deze waardendimensie in dit document beperkt is. Zo 

wordt er niet gerept over de verschillende niveaus in het voortgezet onderwijs, wat gezien het 

onderwerp van dit stuk logisch is. Dit wil niet zeggen dat er hier geen positie in de 

waardendimensie wordt ingenomen. Ook in dit document komt namelijk het idee van gelijke 

kansen door onderwijs aan bod (Dekker, 2017, p. 2 en 16). In het begin van het document komt 

het aan de orde als Dekker het heeft over een pilot die gelijke kansen in het onderwijs moet 

bevorderen door leraren op scholen met veel achterstandsleerlingen meer vrij te geven. In de 

vrijgekomen tijd worden zij actief gecoacht in de begeleiding van deze leerlingen (2017, p. 2). 

Dekker ziet dit als een investering in ‘de duurzame kwaliteit van leraren, waardoor we het 

onderwijs op scholen met veel achterstandsleerlingen structureel een impuls kunnen geven’ 

(2017, p. 2). Tegen de achtergrond van het bevorderen van gelijke kansen, is de strekking hier 

dat meer tijd voor de verbetering van het onderwijs van achterstandsleerlingen uiteindelijk 

gelijke kansen bevordert. Hiernaast stelt Dekker elders dat een landelijke vermindering van de 

onderwijstijd onder andere zou betekenen dat de kansen van leerlingen ongelijker worden 

‘doordat kinderen uit sociaal hogere milieus een eenvoudigere toegang hebben tot 

schaduwonderwijs’ (2017, p. 16). Wat betreft de waardendimensie ‘openheid en exclusiviteit’ 

wordt hiermee al met al duidelijk dat Dekker het onderwijs in dit document ziet als een middel 

ter bevordering van gelijkheid.  

 We maken nu de stap van documenten uit vorige regeringsperiodes, naar beleid dat 

vandaag de dag wordt gevoerd en de meest actuele reflecties daarop. We beginnen hieraan door 

in te gaan op de paragraaf over onderwijs en onderzoek van het regeerakkoord van het zittende 

kabinet te analyseren. 

Paragraaf ‘Onderwijs en onderzoek’ uit het regeerakkoord van zittend 

kabinet Rutte III 

Over de aanleiding van de totstandkoming van dit document kunnen we kort zijn; het is 

opgesteld als onderdeel van het akkoord dat de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in 2017 

sloten bij de vorming van een nieuwe regering. Dit betekent dat hier de visie op en plannen voor 

het onderwijs uiteen wordt gezet voor de kabinetsperiode 2017-2021. Dat dit een puntsgewijze 

vorm heeft gekregen, gesorteerd per thema dat het kabinet beoogt aan te pakken, maakt het een 

compact document met een grote dichtheid aan informatie voor de analyse die we hier doen.  

Als we het document analyseren vanuit ‘individu en samenleving’, zien we in de eerste 

plaats dat het kabinet standpunten inneemt waarin uit wordt gegaan van het individu. Dit blijkt 

onder andere uit het idee dat goed onderwijs ‘talenten [helpt] om zich optimaal te ontwikkelen’, 

en uit de uitspraak: ‘beperkt en begaafd, ieder kind verdient onderwijs om zichzelf maximaal te 

ontplooien, ook als dat extra zorg of ondersteuning vraagt’ (Kabinet Rutte III, 2017, p. 9). 

Daarnaast stelt het kabinet experimenten mogelijk te maken waarbij leerlingen in het 

voortgezet onderwijs vakken op verschillende niveaus kunnen behalen, hetgeen op individueel 
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maatwerk duidt (Kabinet Rutte III, 2017, p. 9). Tegelijkertijd wordt er aan de kant van 

‘samenleving’ aandacht besteed aan burgerschap en de burgerschapsopdracht van scholen; ‘het 

doel is en blijft dat een school in al haar uitingen handelt in lijn met de democratische 

rechtsstaat’ (Kabinet Rutte III, 2017, p. 10). Elders stelt het kabinet dat dat onder meer betekent 

dat ‘actief burgerschap en sociale integratie’ moet worden bevorderd (Kabinet Rutte III, 2017, p. 

11). Hiernaast luidt het kabinet bijvoorbeeld de maatschappelijke diensttijd in (Kabinet Rutte 

III, 2017, p. 10). Individu en samenleving staan daarmee geopponeerd aan elkaar in dit 

document, in plaats van dat zij samen worden genoemd. Toch kunnen we in de manier waarop 

het kabinet praat over de taak van het onderwijs bespeuren welke positie het in tabel I inneemt. 

Dit spreekt bijvoorbeeld uit de tweede zin van het document: ‘goed onderwijs legt de basis voor 

een gezonde en succesvolle samenleving’ (Kabinet Rutte III, 2017, p. 9). Deze zin geeft blijk van 

de opvatting dat het onderwijs de oorzaak is van een bepaalde ontwikkeling naar iets toe, 

namelijk een ‘gezonde en succesvolle samenleving’. Voegen we daaraan toe dat de 

burgerschapsopdracht van het onderwijs onder andere betekent dat men actief burger moet 

worden en sociaal moet integreren, dan wordt zichtbaar dat het kabinet een ontwikkeling in 

gang wil zetten van (klaarblijkelijk) passieve burgers naar actieve burgers, en van 

(klaarblijkelijk) niet sociaal geïntegreerde individuen naar wel sociaal geïntegreerde individuen. 

Deze ontwikkeling leidt in dit perspectief tot een gezonde en succesvolle samenleving. 

Individuen zijn dus niet vanaf hun geboorte onderdeel van een (gezonde en succesvolle) 

maatschappij; daar zij moeten zich later actief in maken, zij moeten er nog sociaal in integreren. 

Kabinet Rutte III legt daarmee de samenleving in het verlengde van het individualisme. 

 ‘Goed onderwijs brengt het beste in mensen naar boven’, zo begint de 

onderwijsparagraaf uit het regeerakkoord (Kabinet Rutte III, 2017, p. 9). In dezelfde zin wordt 

over de optimale ontwikkeling van talenten gesproken, en later wordt daar maximale 

ontplooiing aan toegevoegd (Kabinet Rutte III, 2017, p. 9). Het kabinet stelt te ‘investeren in het 

verder verbeteren van ons onderwijs (...) en in de mensen die erin werken’ (Kabinet Rutte III, 

2017, p. 9). De onderwijsinspectie krijgt er als taak bij scholen te stimuleren ‘zich continu te 

verbeteren’ (Kabinet Rutte III, 2017, p. 10). In de bepaling van de positie van het kabinet in deze 

waardendimensie, moeten we hieraan toevoegen dat scholen zich moeten houden aan de 

burgerschapsopdracht en binnen de lijnen van de democratische rechtsstaat moeten blijven, en 

dat de overheid actief optreedt wanneer de vrijheid ‘om te houden van wie je wilt en om 

zichtbaar jezelf te kunnen zijn’ wordt beknopt (Kabinet Rutte III, 2017, p. 10). Hiermee staat het 

kabinet binnen tabel I voor de karaktertraining naar gedeelde verlichte waarden, zij het dat 

daarbij sterk de nadruk ligt op de training en weinig op de gedeeldheid van de waarden. Dit 

blijkt uit het krachtige discours rondom individuele ontwikkeling en de diffuse ideeën over de 

richting waar die in zou moeten gaan. 

 Wat betreft ‘vrijheid en meten’, kunnen we ten eerste wijzen op het aparte kopje 

‘vrijheid van onderwijs’ in het document (Kabinet Rutte III, 2017, p. 12). Het kabinet zegt daarin 

die vrijheid te vergroten, wat betekent dat het ‘stichten van scholen op basis van de 

belangstelling van ouders en leerlingen wordt vergemakkelijkt’ (Kabinet Rutte III, 2017, p. 12). 

De begrenzing van deze nieuwe vrijheid bestaat uit een toetsing van die scholen ‘op wettelijke 

deugdelijkheidseisen’ en op ‘de wettelijke burgerschapsopdracht’ (Kabinet Rutte III, 2017, p. 

12). Dit duidt op een positie in de rechterkant van het spectrum van ‘vrijheid en meten’, want 

van de combinatie van deugdelijkheidseisen en de burgerschapsopdracht kan men zeggen dat 

het onderdeel is van de zedelijkheid van een gemeenschap. Dit zijn uitingen van de historische 

vormgeving aan ‘het goede’; wat deugt en wat wij zien als goed burgerschap, is in de 

zedelijkheid vormgegeven door de geschiedenis heen. Voegen wij aan deze constatering toe dat 
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het kabinet het mogelijk wil maken om te experimenteren met het afronden van vakken op op 

verschillende niveaus en een apart kopje wijt aan ‘krachtig beroepsonderwijs’ (Kabinet Rutte III, 

2017, p. 11-12), dan kunnen we stellen dat Rutte III hier de positie inneemt waarin vrijheid in 

verschillende kaders vorm wordt gegeven door te meten, en dus door te differentiëren in 

niveaus. We moeten hieraan toevoegen dat ook het afleggen van verantwoording door het 

onderwijs en de doelmatigheid van het onderwijs een grote rol spelen in deze paragraaf. Dit 

wordt verbonden met het idee dat ‘leerlingen, ouders en leraren willen dat onderwijsmiddelen 

optimaal bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs’ (Kabinet Rutte III, 2017, p. 10). Daarmee 

wordt in dit document opnieuw buiten de immanente betekenis van het onderwijs getreden. 

‘Goed onderwijs (...) voorkomt en verkleint achterstanden’, zegt het kabinet in de eerste 

zin van deze paragraaf (Kabinet Rutte III, 2017, p. 9). Het noemt ‘de bestrijding van 

kansenongelijkheid’ daarom een van de voornaamste ambities (Kabinet Rutte III, 2017, p. 9). De 

universele toegankelijkheid van onderwijs wordt vervolgens benadrukt door de eerder 

aangehaalde stelling dat ook ieder kind, ‘beperkt of begaafd’, het verdient zichzelf maximaal te 

ontplooien (Kabinet Rutte III, 2017, p. 9). De enige keer dat het kabinet in deze paragraaf iets 

bespreekt dat exclusiviteit benadert, is wanneer het gaat over de toelating voor masters; Rutte 

III stelt dat het de selectie die daarin plaatsvindt binnen een transparant en eerlijk kader wil 

plaatsen om de toegankelijkheid te waarborgen (Kabinet Rutte III, 2017, p. 13). Bezien we de 

niet aflatende nadruk op openheid en toegankelijkheid voor iedereen in combinatie met het 

idee dat goed onderwijs achterstanden verkleint, dan wordt evident dat het kabinet in tabel I de 

positie inneemt dat onderwijs behoort te dienen als middel ter bevordering van gelijkheid.   

Van het regeerakkoord maken we nu de overstap naar een beleidsdocument dat niet 

alleen door overheid in het algemeen of door de regering in het bijzonder is opgesteld, maar ook 

door scholen zelf. Zij hebben zich namelijk verenigd in de VO-raad. In samenwerking schreven 

zij in 2018 een geactualiseerd sectorakkoord voor het voortgezet onderwijs. We zullen nu gaan 

zien welke posities daarin worden ingenomen. 

Geactualiseerd sectorakkoord Voortgezet Onderwijs door de VO-raad en 

minister Slob 

Dit sectorakkoord kwam in 2018 tot stand als actualisatie van het sectorakkoord ‘Klaar voor de 

toekomst! Samen werken aan onderwijskwaliteit’ uit 2014 (Slob & Rosenmöller, 2018, p. 1). 

Hierin worden in totaal zeven ambities voor het voortgezet onderwijs uitgewerkt. De kern 

tussen de akkoorden van 2014 en 2018 is hetzelfde, doordat de zeven ambities gelijk bleven; 

het huidige akkoord blijft geldig tot ten minste eind 2020.  

Wij zullen nagaan wat voor posities de VO-raad en de regering - voor het gemak vanaf 

nu Slob en Rosenmöller genoemd, naar de verantwoordelijk minister en de voorzitter van de 

VO-raad als ondertekenaars van het akkoord - innemen in onze waardendimensies. Daarvoor 

moeten we ons eerst wenden tot de aanleiding van het schrijven van een actualisatie voor het 

akkoord van 2014. Over het naleven van het vorige sectorakkoord wordt geschreven: ‘steeds 

meer scholen werken gericht aan de talentontwikkeling van hun leerlingen en aan eigentijds 

onderwijs. Scholen bieden meer onderwijs op maat, besteden aandacht aan brede vorming en 

maken beter gebruik van de mogelijkheden die ICT hen biedt’ (Slob & Rosenmöller, 2018, p. 1). 

Wat betreft de eerste waardendimensie, die van ‘individu en samenleving’, zien we hiermee een 

aantal signalen die duiden op de positie die uitgaat van het individu en de samenleving in het 

verlengde daarvan legt. Aan deze opvattingen rondom maatwerk en talentontwikkeling wordt 

in de eerste ambitie, ‘uitdagend onderwijs voor elke leerling’, ‘eigenaarschap’ toegevoegd (Slob 
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& Rosenmöller, 2018, p. 2). Leerlingen worden daarbij meer zelf verantwoordelijk ‘over het 

eigen leerproces’ (Slob & Rosenmöller, 2018, p. 2). In de tweede ambitie, ‘eigentijdse 

voorzieningen’, wordt gesproken over de leraar die tegemoetkomt aan de individuele 

leerbehoeften van leerlingen (Slob & Rosenmöller, 2018, p. 3). Hier ligt dus steeds sterk de 

nadruk op het individu, maar in ambitie nummer drie, ‘brede vorming voor alle leerlingen’, 

verschuift die oriëntatie (Slob & Rosenmöller, 2018, p. 3). In deze ambitie wordt onderwijs de 

drievoudige opdracht ‘kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming’ toegekend (Slob & 

Rosenmöller, 2018, p. 3). Hierin is duidelijk de hand van Biesta te herkennen. In dit kader wordt 

dan ook ‘goed burgerschapsonderwijs’ genoemd als onderdeel van deze ‘maatschappelijke 

opdracht’ (Slob & Rosenmöller, 2018, p. 3). Daarmee is duidelijk dat hier het synthetische 

standpunt van Biesta wordt ingenomen in de waardendimensie ‘individu en samenleving’, zoals 

weergegeven in tabel I, hoewel daarbij moet worden aangetekend dat de nadruk van het 

document ligt op het individu, en dus op subjectwording, ten koste van socialisatie en 

kwalificatie.  

Dit betekent niet automatisch dat Slob en Rosenmöller ook de ‘Biestaïaanse’ 

middenpositie innemen in de waardendimensie ‘verlichting en Bildung’. De ideeën rondom 

uitdagende onderwijs voor elke leerling en over eigenaarschap over het eigen leerproces duiden 

bijvoorbeeld eerder op de perfectionering van individuele leerlingen dan op hun socialisatie. De  

vraag hoe het precies zit met deze waardendimensie in dit document, moeten we beantwoorden 

aan de hand van de rol van burgerschap erin. ‘Er is een kwaliteitsslag nodig in het 

burgerschapsonderwijs en activiteiten voor bevordering van sociale en maatschappelijke 

competenties moeten meer samenhang gaan vertonen’, zo stellen Slob en Rosenmöller (2018, p. 

3). Dit betekent dus wel degelijk dat de rol van socialisatie belangrijker wordt gemaakt dan dat 

het was tot het sluiten van dit akkoord. De ‘grote verschillen tussen scholen en daarmee tussen 

leerlingen’ wat betreft ‘burgerschapscompetenties’ hebben hieraan bijgedragen (Slob & 

Rosenmöller, 2018, p. 3). Socialisatie moet dus een grotere rol spelen in het onderwijs, en dat 

moet in meer gelijke mate tussen scholen. Combineren we dit inzicht met talentontwikkeling, 

individuele uitdaging en eigenaarschap, dan wordt duidelijk dat Slob en Rosenmöller toch de 

samenhang van socialisatie en subjectwording benadrukken in deze waardendimensie. We 

kunnen daaraan toevoegen dat we gedurende onze zoektocht naar een positie in deze dimensie 

niets te zoeken hadden aan de rechterkant van het spectrum; het sectorakkoord is in alle 

opzichten progressief (zie met name Slob & Rosenmöller, 2019, p. 4-5 over scholen als lerende 

organisaties en het organiseren van toekomstbestendigheid).  

In de waardendimensie ‘vrijheid en meten’ vragen we opnieuw naar de manier waarop 

en de mate waarin vrijheid in het onderwijs begrensd is. Doordat dit akkoord zeven ambities in 

het voortgezet onderwijs uit een vorig akkoord opnieuw articuleert en herbevestigt, kunnen we 

zeggen dat het daarmee op zichzelf al een normatieve bedoeling aan vrijheid in het onderwijs 

geeft. Wanneer we nagaan of het document een verdere begrenzing van die vrijheid geeft, 

moeten we constateren dat er in het document niet wordt gerept over iets dat lijkt op het 

discours dat bij de middenpositie hoort; er wordt niet gesproken over een individuele bijdrage 

in het geheel van de samenleving. Alleen de bespreking van burgerschap lijkt vervolgens te 

wijzen op iets dat met zedelijkheid te maken heeft, maar dat lang niet voldoet aan alles wat er 

met die term bedoeld wordt. (In tegenstelling tot het regeerakkoord wordt burgerschap hier 

namelijk niet in één adem genoemd met deugdelijkheidseisen, waarmee vormgeving aan onze 

conceptie van wat goed is (dat wat deugd) hier dus ontbreekt.) Wel lijkt vrijheid in 

verschillende kaders te worden begrensd door te meten, omdat regelmatig wordt verwezen 

naar het bestaan van verschillende niveaus (bijvoorbeeld in Slob & Rosenmöller, 2018, p. 2-3). 
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Eén opmerkelijke uitspraak wijst ons echter in een andere richting: ‘scholen bieden leerlingen 

leerroutes die aansluiten bij hun interesses en talenten en keuzevrijheid bieden om te 

differentiëren in tempo en niveau’ (Slob & Rosenmöller, 2018, p. 2). Het opvallende aan deze zin 

is namelijk dat hieruit het idee naar voren komt dat leerlingen vrij zijn zich boven de niveaus te 

begeven en zelf te kiezen welk niveau zij volgen. De begrenzing van vrijheid in en op 

verschillende niveaus zou daarmee niet meer opgaan. Over de begrenzingen van deze maatregel 

- bijvoorbeeld: een vmbo-leerling mag wel vakken op havo-niveau doen, maar niet op vwo-

niveau, of een vwo-leerling mag geen vakken op vmbo-niveau volgen - wordt hier niet 

gesproken. Daarmee lost de uiterste positie aan de kant van meten in deze waardendimensie als 

het ware op, en zijn we genoodzaakt een aantal stappen naar links te doen in tabel I als we aan 

willen wijzen welke positie in dit document wordt ingenomen. We blijven daardoor bij de 

positie van het geven van een normatieve bedoeling aan vrijheid staan. Voor het overige is het 

de moeite waard om bij deze conclusie te vermelden dat de ideeën over monitoring en 

verantwoording elders in het sectorakkoord niet direct in strijd hoeven te zijn met de 

immanente betekenis van het onderwijs. Bij de indicatoren die aan het slot worden genoemd, 

wordt expliciet gezegd dat die slechts een indicatie geven van de voortgang van de doelen (Slob 

& Rosenmöller, 2018, p. 7). De indicatoren hangen bovendien niet samen met ideeën rondom 

transparantie en financiering van het onderwijs, zoals bij evidence-based werken het geval is.     

Wat betreft de waardendimensie ‘openheid en exclusiviteit’ kunnen we, mede door de 

constatering dat leerlingen volgens het sectorakkoord zelf over de verschillende niveaus heen 

kunnen bewegen, zeggen dat openheid hier belangrijker is dan exclusiviteit. Daar komt bij dat 

het sectorakkoord mede werd geactualiseerd vanwege de toenemende kansenongelijkheid 

(volgens het akkoord geconstateerd door de Inspectie van het Onderwijs; Slob & Rosenmöller, 

2018, p. 1). ‘Dat vraagt om extra actie om ieder kind in staat te stellen haar of zijn talenten te 

verwezenlijken’, zo stellen Slob en Rosenmöller (2019, p. 1), wat betekent dat zij onderwijs als 

manier zien om tot meer kansengelijkheid te komen. Dit is genoeg om te constateren dat Slob en 

Rosenmöller het onderwijs zien als middel ter bevordering van gelijkheid; de dynamiek van 

openheid en exclusiviteit speelt hier voor het overige alleen in het idee van universele 

toegankelijkheid en universele mogelijkheid tot ontplooiing, dat doorklinkt in de ambities.  

 We zijn nu toe aan het een-na-laatste document van dit hoofdstuk, waarmee we 

teruggaan naar een overheidspublicatie. Het gaat hier om het laatste rapport over de staat van 

het onderwijs door de Inspectie van het Onderwijs. We zullen nu dus gaan zien hoe de 

bevindingen van de inspectie en haar reflecties erop in onze waardendimensies passen. 

‘Staat van het Onderwijs 2019’, onderdeel VO, door de Inspectie van het 

Onderwijs 

Het rapport ‘de Staat van het Onderwijs’ wordt jaarlijks opgesteld door de Inspectie voor het 

onderwijs. Het hele rapport overziet het gehele onderwijs; wij zullen ons hier richten op de 

sectie aangaande het voortgezet onderwijs, van de meest recente publicatie. Wat direct aan het 

rapport opvalt, is de kwantitatieve aard ervan. Het document bevat veel tabellen en grafieken, 

en de tekst in het rapport behelst voornamelijk een uitleg van die gegevens. De uitspraken over 

hoe het gaat met het onderwijs worden daarmee met name gestoeld op resultaten van 

metingen. We zullen zien wat dit betekent voor de positionering van wat er wordt gezegd in de 

verschillende waardendimensies.    

 In een document dat algemene uitspraken doet over bijvoorbeeld leerlingen en hun 

begeleiding zijn we opnieuw genoodzaakt ons tot impliciete opvattingen te wenden om te 
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onderzoeken hoe hier tegen de verhouding tussen individu en samenleving wordt aangekeken. 

Om aan de kant van de samenleving te beginnen: ook in dit document komt de rol van 

burgerschap in het onderwijs aan de orde. In de samenvatting wordt gesteld dat 

burgerschapsonderwijs ertoe doet (Inspectie van het Onderwijs, 2019, p. 87), wat alleen 

betekent dat het belangrijk gevonden wordt. Verderop in het document wordt duidelijk dat de 

inspectie er eigenlijk niet zoveel over kan zeggen, behalve dat er ‘weinig inzicht’ is in de 

resultaten van het burgerschapsonderwijs; ‘op landelijk niveau bestaat er geen goed beeld van 

de ontwikkeling van burgerschapscompetenties’ (Inspectie van het Onderwijs, 2019, p. 106). Op 

schoolniveau kunnen er echter wel uitspraken over worden gedaan. Daaruit blijkt dat de 

‘burgerschapskennis’ relatief laag is in het vmbo en dat de manier waarop invulling wordt 

gegeven aan burgerschapsonderwijs tussen scholen ‘sterk uiteen [loopt]’ (Inspectie van het 

Onderwijs, 2019, p. 106). Deze verschillen treden ook op in ‘de mate waarin scholen beschikken 

over een uitgewerkte visie op de manier waarop ze dat willen doen’ en in ‘de aandacht die de 

verschillende aspecten van burgerschap (zoals leren over andere culturen, basiswaarden, 

democratie en andere) in het onderwijs krijgen’ (Inspectie van het Onderwijs, 2019, p. 106-

107). Het idee van burgerschap blijkt daarom erg diffuus in de huidige staat van het 

Nederlandse onderwijs. Kijken we vervolgens naar de rol van individualisme en het individu in 

dit rapport, dan is vooral onderdeel 3.4, ‘Onderwijsproces’, relevant. Daar wordt gesproken over 

de relatief lage prestatiemotivatie van Nederlandse leerlingen in verhouding tot andere landen 

(Inspectie van het Onderwijs, 2019, p. 104). De inspectie heeft daarop ‘tien kenmerken 

geïdentificeerd die bijdragen aan motiverend onderwijs’  (Inspectie van het Onderwijs, 2019, p. 

105). Onder andere ‘uitdagend onderwijs’ en ‘regie over het leerproces’ behoren tot deze 

verwachtingen (Inspectie van het Onderwijs, 2019, p. 105). Later wordt daar (op dezelfde 

pagina) aan toegevoegd dat leerlingen weinig uitdaging ervaren in de ‘reguliere lessen’, en dat 

leerlingen ook maar ‘weinig autonomie ervaren’. ‘Ze hebben het gevoel slechts in zeer beperkte 

mate eigenaar te zijn van hun eigen leerproces’ (Inspectie van het Onderwijs, 2019, p. 105). Het 

idee is hier dus dat leerlingen zichzelf ergens heen moeten werken in hun leerproces. Net als in 

eerdere documenten wordt hier een ontwikkeling verondersteld waarin de leerling zijn/haar 

eigen drijfveer is, vanuit een individualistisch discours; zaken als autonomie en eigenaarschap 

doen er daarbij toe. Het is niet simpelweg uitgaan van het idee dat leerlingen een gegeven 

leerinhoud te leren hebben, maar het idee is dat ze daar zelf toe gedreven zijn, vanuit 

individualistische ideeën. Uit individualisme, en de motivatie die de leerling daaruit put, moet 

de leerling dus tot een opleiding komen. Hoewel het niet expliciet of impliciet wordt genoemd in 

het document, is het logischerwijs goed mogelijk dat dit belangrijk wordt geacht omdat men 

vindt dat leerlingen na hun opleiding mee behoort te doen in en aan de samenleving. Hier 

kunnen we aan toevoegen dat het rapport stelt dat scholen excellent kunnen zijn in zowel 

talentontwikkeling, als onderwijs op maat, als sociaal-maatschappelijke oriëntatie van 

leerlingen (Inspectie van het Onderwijs, 2019, p. 101). Dit zijn allemaal ideeën die vertrekken 

vanuit het bestaan van een individu en daar vervolgens bijvoorbeeld een ontwikkeling of een 

sociale oriëntatie aan verbinden. Uit dit alles kunnen wij wat betreft de waardendimensie 

‘individu en samenleving’ concluderen dat de inspectie uitgaat van individualiteit en 

individualisme bij leerlingen in het volgen van hun opleiding, om hen van daaruit aan de 

samenleving te verbinden. 

 Wat betreft de waardendimensie ‘verlichting en Bildung’ kunnen we met onze analyse 

beginnen bij de korte uitleg van de inspectie wat betreft het excellentietraject (Inspectie van het 

Onderwijs, 2019, p. 101). Zojuist zagen we al dat scholen in verschillende zaken ‘uit kunnen 

blinken’, waarvan talentontwikkeling en onderwijs op maat er twee waren (Inspectie van het 
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Onderwijs, 2019, p. 101). Deze twee sluiten meer aan op de verlichtingskant van deze 

waardendimensie, waar de sociaal-maatschappelijke oriëntatie die de inspectie ook nog noemt 

beter past bij de kant van Bildung. De uitdaging, de autonomie en het eigenaarschap dat we bij 

‘individu en samenleving’ zagen en dat we daar verbonden aan het individu ten koste van de 

samenleving, past hier bovendien bij persoonlijke verlichting als we het bezien in combinatie 

met die talentontwikkeling en dat onderwijs op maat. Deze constateringen wijzen ons in de 

richting van de linkerkant van de dimensie, omdat er geen blijk van iets van de rechterkant van 

de dimensie vanuit gaat. Ook krijgt subjectwording of persoonsvorming geen aandacht in dit 

document, expliciet noch impliciet. De kwantitativiteit van het document maakt het hier 

noodzakelijk om doortastend te zijn, willen we erachter komen wat de kwaliteiten zijn die de 

inspectie het onderwijs toedicht. Er zijn er nu nog twee mogelijke posities over; die van de 

perfectionering van de mens of van de karaktertraining naar gedeelde waarde. Wat die laatste 

betreft, hebben we ook bij ‘individu en samenleving’ kort gezien dat burgerschapsonderwijs 

betekent dat leerlingen worden onderwezen in iets dat bij burgerschap zou horen ‘(zoals leren 

over andere culturen, basiswaarden, democratie en andere)’ (Inspectie van het Onderwijs, 

2019, p. 107). Hieruit blijkt echter slechts dat leerlingen in burgerschap worden onderwezen. Er 

wordt daarbij op geen enkele manier gerefereerd aan een gemeenschap die eventuele waarden 

van dat burgerschap zou moeten delen, en sterker nog: er komt überhaupt niets terug dat wijst 

op enige vorm van gedeeldheid van wat bij dat burgerschap hoort. Als we kijken naar de andere 

ontwikkelingen die in het document worden besproken, dan zien we dat deze eerder veel meer 

de nadruk leggen op individuele ontwikkeling, bijvoorbeeld in het hebben van zeggenschap over 

het eigen leertraject, en op voortdurende verbetering. Het organiseren van een 

excellentietraject wijst in diezelfde richting. Daar kunnen we aan toevoegen dat meer opstroom 

naar hogere niveaus dan afstroom naar lagere niveaus een ‘gunstige bevinding’ wordt genoemd, 

terwijl tegelijkertijd elders gesproken wordt over een ‘toegenomen meritocratisch functioneren 

van onze samenleving’ (Inspectie van het Onderwijs, 2019, p. 87 en 89). Meer meritocratie is 

dus goed in de ogen van de inspectie. Hiermee is duidelijk dat hier wat betreft de dimensie 

‘verlichting en Bildung’ de nadruk wordt gelegd op het standpunt dat onderwijs er is voor de 

perfectionering van mensen. 

Over de mate van begrenzing in de dimensie ‘vrijheid en meten’ kunnen we kort zijn, 

zeker in verhouding tot de voorgaande twee waardendimensies. Het rapport is namelijk 

doorspekt van de begrenzingen van vrijheid op verschillende niveaus. Voortdurend wordt 

onderscheid gemaakt tussen de verschillende vormen van vmbo, havo en vwo (zie bijvoorbeeld 

de tabellen van Inspectie van het Onderwijs, 2019, p. 89, 92 en 104). Ook wordt er aandacht 

besteed aan het advies van leerlingen op de basisschool en het effect dat dat heeft op de 

doorstroming naar het middelbaar onderwijs, wat betekent dat zowel meten als de afkadering 

van vrijheid voor individuele leerlingen (op verschillende niveaus) een plaats heeft in dit 

document (het vo blijkt het po te corrigeren hierin: Inspectie van het Onderwijs, 2019, p. 94). 

Tot slot komen ook niveauspecifieke verschillen aan bod: eerder noemden we al dat 

burgerschapskennis achterbleef op het vmbo, en zo wordt ook het ‘(traditioneel)’ grote aantal 

zittenblijvers op havo-niveau genoemd (Inspectie van het Onderwijs, 2019, p. 95). Wat deze 

waardendimensie betreft wordt in dit rapport dus de uiterst rechtse positie ingenomen.  

Dit brengt ons bij de laatste waardendimensie, ‘openheid en exclusiviteit’. Hoewel de 

ongelijkheid in niveaus dus stelselmatig terugkomt in het document, wordt die ongelijkheid an 

sich nauwelijks besproken. Waar impliciet uit blijkt dat de inspectie oog heeft voor die 

dynamiek, is het idee dat het positief is als er meer kinderen naar hogere onderwijsniveaus 

gaan. We zagen dat terugkomen bij de positieve ontwikkeling van meer opstroom dan afstroom 
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in combinatie met onze meer meritocratische samenleving. Over ‘ongelijkheid in niveaus’ wordt 

verder nog gezegd dat die ‘niet verder is opgelopen’ ten opzichte van eerdere ontwikkelingen, 

en ‘dit is positief’, want ‘blijkbaar lukt het leraren en schoolleiders in de onderbouw van het 

voortgezet onderwijs afstroom tegen te gaan en opstroom te stimuleren’ (Inspectie van het 

Onderwijs, 2019, p. 94). Ongelijkheid in niveaus is dus onwenselijk. In het verlengde van deze 

opvatting is het logisch dat de wenselijkheid van gelijkheid meermaals aan de orde komt. We 

hebben het dan niet alleen over kansengelijkheid (zie bijvoorbeeld Inspectie van het Onderwijs, 

2019, p. 90 en 95), maar ook over de gelijkheid tussen verschillende bevolkingsgroepen. ‘Meer 

migrantenleerlingen op hogere niveaus’ is een opzichzelfstaande alinea in onderdeel 3.1, 

‘Participatie’ (Inspectie van het Onderwijs, 2019, p. 89). Het wordt een ‘positieve uitkomst’ 

genoemd (Inspectie van het Onderwijs, 2019, p. 89). Ook spreekt de inspectie elders over de 

mogelijkheid dat de profilering van scholen, om zich te kunnen onderscheiden van anderen, 

wellicht onbedoeld bijdraagt aan segregatie (Inspectie van het Onderwijs, 2019, p. 90). We 

kunnen hier redelijkerwijs uit opmaken dat de inspectie het onderwijs niet alleen ziet als een 

middel ter bevordering van de gelijkheid van kansen voor iedereen, maar als zodanig ook als 

een middel ter bevordering van de gelijkheid van ‘migrantenleerlingen’.   

Dit maakt dat we nu toe zijn aan het laatste document van dit hoofdstuk. We stappen 

hierbij terug naar een document dat door de VO-raad is opgesteld en dat geldt als leidraad voor 

alle besturen van middelbare scholen in Nederland. In dit document, waar duidelijk een visie uit 

spreekt, komen de vier dimensies weer op een eigen manier terug.   

‘Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019’ door de VO-raad 

In dit laatste document dat we analyseren, heeft de VO-raad haar visie op het goed besturen van 

onderwijs gecodificeerd. Het gaat hier in feite om een her-codificatie, omdat dit stuk de opvolger 

van een code uit 2015 wordt genoemd. De nieuwe code is tot stand gekomen naar aanleiding 

van een rapport van een commissie die deze code monitorde (VO-raad, 2019, p. 1). In dat 

rapport stond ‘het creëren en zichtbaar maken van publieke waarde (...) als hoofdthema 

centraal’ (VO-raad, 2019, p. 1), hetgeen verklaart waarom de creatie van publieke waarde ook in 

dit document veel aandacht krijgt. Voor ons onderzoek is dit opvallend met het oog op het 

eerste hoofdstuk van deze scriptie, en des te meer omdat het idee van het creëren van publieke 

waarde niet verder wordt uitgelegd. Dit alles maakt dat er reden genoeg is om het document 

uitgebreid te behandelen.  

 Het creëren van publieke waarde is niet het enige dat deze code behandelt en dat direct 

raakt aan de theoretische inhoud van deze scriptie. Gaan we met onze eerste waardendimensie, 

‘individu en samenleving’, aan de slag, dan valt direct op dat de code zich baseert op de drie 

kernfuncties van het onderwijs van Biesta (VO-raad, 2019, p. 3; Biesta wordt hier ook bij naam 

genoemd). Deze kernfuncties worden hier gekoppeld aan de creatie van publieke waarde: ‘om 

publieke waarde te creëren kiezen schoolbesturen continu positie in de uitvoering van de drie 

kernfuncties van het onderwijs’ (VO-raad, 2019, p. 3). Het is nu de vraag wat dit betekent voor 

de positie die in de code wordt ingenomen in deze waardendimensie. Het lijkt te kort door de 

bocht om te stellen dat hier de Biestaïaanse middenpositie in wordt genomen, omdat 

schoolbesturen zelf positie behoren te bepalen binnen de drie kernfuncties; dat gebeurt niet op 

een grotere schaal dan dat (VO-raad, 2019, p. 4). De doorslag wordt wat betreft de 

waardendimensie ‘individu en samenleving’ gegeven door de bepaling van hoe scholen publieke 

waarde creëren (zonder daarbij in te gaan op wat publieke waarde dan is): ‘met onderwijs van 

hoge kwaliteit, dat jonge mensen voorbereidt op deelname aan onze samenleving en dat 
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aantoonbaar aansluit op de behoeften van leerlingen en de bredere omgeving van de school, 

creëren scholen publieke waarde’ (VO-raad, 2019, p. 3). Onderwijs dient in deze bepaling dus 

als middel tot het doel van publieke waardecreatie. Het voorbereiden van leerlingen op 

deelname aan de samenleving dat in deze bepaling wordt genoemd, wijst daarbij op iets anders 

dan op de gelijktijdigheid van socialisatie en subjectwording van Biesta; het wijst op het idee dat 

leerlingen zich naar de samenleving toe behoren te ontwikkelen. Daar kunnen we bij optellen 

dat de vraag ‘hoe worden onze leerlingen voorbereid op deelname aan de maatschappij van de 

toekomst?’ de kernvraag van de reflectie op het huidige onderwijs wordt genoemd (VO-raad, 

2019, p. 3). Onderwijs bereidt leerlingen dus voor op een bijdrage aan de samenleving, en 

creëert op die manier publieke waarde, wat niet wordt gedefinieerd, maar wat sowieso 

betrekking heeft op iets dat we in de maatschappij met elkaar delen en dat hier waarschijnlijk 

iets betekent als ‘iets waar we met zijn allen wat aan hebben’. De leerling werkt zich dus toe 

naar iets maatschappelijks in het onderwijs; hiermee wordt in dit document de positie 

ingenomen dat de samenleving in het verlengde ligt van het individualisme. 

 Ook in de dimensie ‘verlichting en Bildung’ zijn in eerste instantie de ideeën over 

publieke waarde en de drie kernfuncties van het onderwijs relevant. En ook hier geldt dat de 

nadruk die op de toekomst komt te liggen, door het discours rondom publieke waarde en 

voorbereiding, een stempel drukt op de positie die in de waardendimensie wordt ingenomen. 

Net als bij eerder besproken documenten wordt daarmee immers iedere vorm van 

conservatisme of historische vormgeving aan een conceptie van wat goed is onmogelijk 

gemaakt. De evidente progressiviteit die blijkt uit de visie van de VO-raad op publieke waarde 

en de triade van Biesta, is niet de enige directe constatering die implicaties heeft voor de 

positiebepaling in deze waardendimensie. Uit het document blijkt namelijk duidelijk dat 

bestuurders hun karakter moeten trainen naar waarden die zij met elkaar behoren te delen. De 

VO-raad benoemt immers expliciet een fundamentele waarde en vier principes waaraan 

bestuurders dienen te voldoen voordat ze goede bestuurders kunnen worden genoemd. Deze 

fundamentele waarde is betrouwbaarheid, en de daarop gebaseerde principes zouden we ook 

als waarden kunnen zien; de VO-raad noemt verantwoordelijkheid, professionaliteit, integriteit 

en openheid (VO-raad, 2019, p. 4). Voor al deze principes worden ‘good practices’ uitgewerkt, 

die behoren te dienen als handvatten voor de uitoefening van de principes (VO-raad, 2019, p. 1). 

Het is dus duidelijk welke positie hier wordt ingenomen wat betreft schoolbestuurders. 

Verschuiven we onze aandacht echter naar het onderwijs zelf en de visie daarop, dan zien we 

dat degenen die onderwijs genieten slechts een uitgangspunt delen. Dat is namelijk het idee dat 

leerlingen bij moeten gaan dragen aan de maatschappij na hun opleiding, want zo wordt 

publieke waarde gecreëerd. Daar komt bij dat dat moet gebeuren vanuit een visie - en als we de 

code moeten geloven maakt het niet uit wat voor visie - op de verhouding tussen kwalificatie, 

socialisatie en subjectwording. Het blijft in dit document dus zeer onbepaald op wat voor 

manier de bijdrage van het individu aan de samenleving gevormd behoort te worden door 

Biesta’s triade. Het is nu de vraag of deze constatering ons vertelt dat ook het onderwijs, en niet 

alleen het besturen van onderwijs, volgens dit document uiteindelijk gaat om karaktertraining 

naar gedeelde verlichte waarden. Dit roept vervolgens de vraag op of er hier dan uiteindelijk 

sprake is van een nadruk op persoonlijke verlichting, en daarmee op de individuele 

perfectionering, of op socialisatie en subjectwording. Hoewel onbepaald blijft wat de rol van 

socialisatie op zijn minst zou moeten zijn, wordt uit de code duidelijk dat dit hoe dan ook een rol 

zou moeten spelen in een bepaalde verhouding. Het zou dus onterecht zijn te zeggen dat hier de 

nadruk wordt gelegd op individuele verlichting, zonder dat iets gedeelds van (substantieel) 

belang is in die verlichting. Tegelijkertijd kunnen we niet zeggen dat subjectwording en 
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socialisatie hier hand in hand behoren te gaan, want scholen mogen zelf die verhouding bepalen. 

De middenpositie en de linker uiterste gaan hier dus minder op dan de positie tussen hen in. Het 

beste kunnen we dit document daarom inderdaad plaatsen in de positie van karaktertraining 

naar gedeelde verlichte waarden, hoewel het hier meer op zijn plaats zou zijn te spreken van 

gedeelde (en dus publieke) waarde. 

In de dimensie ‘vrijheid en meten’ beginnen we weer met de bespreking van de 

begrenzing van vrijheid in het onderwijs. Uit de vier principes en de handvatten voor hun 

uitoefening, blijkt dat de vrijheid in het onderwijs niet onbegrensd is. Zo wordt er bijvoorbeeld 

een normatieve bedoeling aan de vrijheid in onderwijs gegeven in het volgende citaat: ‘bestuur 

en intern toezicht zetten zich in voor een lerende organisatie op alle niveaus om invulling te 

geven aan de regionale maatschappelijke opgave. Dat betekent dat scholen en zij die daarin 

werkzaam zijn, zichzelf continu (willen) blijven ontwikkelen’ (VO-raad, 2019, p. 6). De vrijheid 

die het onderwijs heeft, behoort volgens de code dus in het kader te staan van voortdurende 

ontwikkeling. Het is vervolgens de vraag of vrijheid dan in het kader staat van zowel inbedding 

van het individu als de bijdrage van het individu in en aan die inbedding. De bijdrage van het 

individu komt in dit document aan bod in de thematiek van publieke waardencreatie; doordat 

onderwijs faciliteert dat leerlingen later in hun leven bijdragen aan de samenleving, voegt 

onderwijs publieke waarde toe. Leerlingen behoren dus bij te dragen aan een breder geheel, en 

hier vloeit iets publieks uit. Door individuele bijdrage te koppelen aan publieke en dus gedeelde 

waarde, wordt hier duidelijk dat ieders unieke inbreng in het kader van iets gemeenschappelijks 

staat. Hiermee zijn we bij de middenpositie van deze dimensie beland; vrijheid in het onderwijs 

staat zowel in het kader van het individu, in de vorm van eigen inbreng, als in het kader van 

datgene waarin dat individu is ingebed, namelijk de maatschappij waarin publieke waarde 

gecreëerd moet worden. Voor de volgende stap, vrijheid die in het kader staat van zedelijkheid, 

zou er sprake moeten zijn van een nadruk op iets dat boven individuen staat en dat in die 

individuen terug behoort te komen. Zo ver gaan de ideeën rondom publieke waarde hier niet. 

Het onderwijs zou immers ook aan moeten sluiten op de behoeften van leerlingen (VO-raad, 

2019, p. 3), wat ceteris paribus betekent dat de behoeften van leerlingen niet zouden moeten 

worden beïnvloed door zedelijkheid. Leerlingen hoeven zich in hun behoeften dus niet te 

voegen naar een vorm van zedelijkheid die in het onderwijs zit. Op het volgende niveau in de 

waardendimensie zou er sprake moeten zijn van verschillende kaders van vrijheid door 

metingen, en van dergelijke metingen is in deze code geen sprake. De code voor het goede 

bestuur van onderwijs heeft geen verschillende visies op de verschillende kaders in dat 

onderwijs, en zeker niet op basis van metingen. Voor alle besturen gelden dezelfde 

uitgangspunten voor goed bestuur. Al met al kunnen we hiermee concluderen dat de VO-raad in 

deze waardendimensie de middenpositie van tabel I inneemt, waarin inbedding en individuele 

vrijheid samen worden gebracht.  

We zijn nu toe aan de laatste waardendimensie in het laatste document van dit 

hoofdstuk. Wat bij ‘openheid en exclusiviteit’ direct in het oog springt, is het feit dat openheid 

wordt onderscheiden als één van de vier principes van het goed besturen van scholen. Met 

openheid wordt hier echter iets anders bedoeld dan dat wij hiermee bedoelen; in de code wordt 

hiermee gewezen op openheid van zaken, waardoor hier ook ‘transparantie’ had kunnen staan. 

Dit gedeelte gaat daarmee over het afleggen van verantwoording, hetgeen met de praktijk van 

het onderwijs zelf niets te maken heeft. We moeten dus verder kijken dan dit principe om te 

kunnen bepalen welke positie de VO-raad in deze dimensie inneemt. Net als bij andere 

documenten komt ‘het bevorderen van kansengelijkheid’ hier terug als een uitdaging voor ‘het 

huidige onderwijs’, maar dit wordt slechts als één van velen gezien (VO-raad, 2019, p. 3). Dit zou 
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dus slechts mager bewijs zijn voor de stelling dat de VO-raad de positie inneemt dat het 

onderwijs dient als middel ter bevordering van gelijkheid. Kijken we naar de volgende positie, 

die waarin het onderwijs handelen voor iedereen toegankelijk maakt en waardoor zodoende 

iedereen emancipeert, dan moeten we stellen dat deze positie meer raakvlakken vertoont met 

dat wat we eerder in deze analyse al zagen. Iedereen behoort in en door onderwijs tot een eigen 

bijdrage te komen, en iedereen behoort in zekere mate subject te worden, wat volgens de code 

betekent dat het onderwijs ‘bijdraagt aan het vormen van de persoon’ van leerlingen, en wel een  

‘verantwoordelijk zelf denkend en -handelend persoon’ (VO-raad, 2019, p. 3). Het onderwijs 

moet leerlingen bovendien voorbereiden op die bijdrage, en hen op die manier zogezegd 

emanciperen in het geheel waarin iedereen een bijdrage behoort te leveren - de samenleving. De 

impliciete geest van de code, zoals die in andere waardendimensie al naar voren is gekomen, 

past dus beter bij de handelende en emanciperende positie dan bij die die alleen stelt dat 

onderwijs gelijkheid bevordert. Om duidelijk te maken dat de andere posities in de dimensie 

hier niet aan de orde kunnen zijn, moeten we hieraan toevoegen dat de dynamiek van 

exclusiviteit en ongelijkheid in dit document niet aan de orde komt.  

We hebben lang stilgestaan bij dit laatste en relatief korte document. Dit was belangrijk 

om dezelfde reden als dat Dekkers beleidsreactie op het rapport van Platform 

OnsOnderwijs2032 belangrijk was; de thematiek raakte expliciet en direct aan de inhoud van 

deze scriptie. We zijn nu toe aan een laatste stap, die ter voorbereiding op het volgende 

hoofdstuk een praktische illustratie moet geven van de documentanalyse die we zojuist hebben 

afgerond.  

Interview ter illustratie 

Voordat we onze documentanalyse concreter en aanschouwelijker proberen te maken met 

behulp van het afgenomen interview, is het zinnig om kort in te gaan op hoe we dat gaan 

aanpakken. Eerder hebben we al gezegd dat de vorm van dit schrijven vrijer zal zijn dan die van 

de documentanalyse zelf; we zullen het interview dus niet op dezelfde manier analyseren. Kort 

gezegd beogen we hier te illustreren op wat voor manier de vier waardendimensies aan bod 

kwamen in de zeven documenten die we hebben behandeld. Als we dit in een vraag zouden 

moeten formuleren, dan zouden we op zoiets komen als: wat kwam in het interview naar voren 

dat raakt aan de positionering van de documenten in de waardendimensies? Dit betekent dat 

we alle ingenomen posities zullen verbinden aan uitspraken en opvattingen uit het interview, 

om meer inzicht te vergaren in de praktische betekenis van die posities en in de manier waarop 

die posities zich tot elkaar verhouden in de praktijk. Hoewel het mogelijk zou zijn om ook onze 

respondent een plaats toe te kennen in de waardendimensies doordat ook hier meer nadruk ligt 

op de ene positie dan op de andere, kiezen we er hier dus voor dit niet te doen. In plaats daarvan 

kunnen we door de uitspraken en opvattingen van de respondent meer gevoel krijgen bij de 

misschien nog wat abstracte posities die we hebben toegekend. We zullen daarmee beginnen bij 

het begin: de waardendimensie ‘individu en samenleving’.  

Individu en samenleving 

Ten opzichte van tabel I zien we drie verschillende posities die worden ingenomen in de zeven 

geanalyseerde documenten (dit is voor de andere waardendimensies niet anders; 

vooruitgrijpend op de conclusie van dit hoofdstuk: zie tabel II op pagina 102). In vijf gevallen is 

dit de positie die de samenleving in het verlengde van het individualisme legt, een enkele keer is 

het andersom, en nog een enkeling neemt de Biestaïaanse middenpositie in. De meest 
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ingenomen positie komt ook in het interview veel voor. Dit is in lijn met het sectorakkoord van 

de VO-raad uit 2019, dat door de respondent regelmatig aanhaalt als de inspiratiebron voor de 

beleidsvoering op de desbetreffende school. De respondent noemt het schoolplan, een 

essentieel bestanddeel van die beleidsvoering waarin de visie van de school op het onderwijs 

wordt benoemd, de ‘schoolspecifieke vertaling van het sectorakkoord’. De respondent zegt over 

het eigen schoolplan:   

    

Ons schoolplan hangt hier tegen de wand, daar zie je eigenlijk het sectorakkoord al terug 

- het eigentijdse onderwijs, en dan hebben we daaronder de leerling centraal, maar dat 

zal menig school zeggen, de brede vorming, de verbinding met de omgeving, en de 

school als lerende organisatie. 

 

Betrekken we dit op de meest ingenomen positie in de dimensie ‘individu en samenleving’, dan 

wordt met name het idee van ‘de leerling centraal’ hier belangrijk. Dit is een terugkerend 

onderwerp in het interview. Steeds wordt duidelijk dat het onderwijs begint bij een leerling, en 

dus bij een individu. Van daaruit wordt vervolgens verder gedacht; het onderwijs komt dus in 

het teken van die individualiteit te staan, en dit steeds meer. Onderwijs op maat voor 

individuele leerlingen zou volgens de schoolleid(st)er namelijk belangrijker moeten worden 

gemaakt. Dit komt terug in verschillende citaten: 

 

(…) Uit menig wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een leerling prima in staat is om 

bijvoorbeeld één of twee vakken op een hoger niveau te volgen, en misschien ook wel op 

een lager niveau. Maar zo is ons onderwijsstelsel in Nederland niet ingericht.  

  

(…) Dat maatwerk vind je daar natuurlijk in de hele toetsing en de hele examinering 

gewoon niet terug.  

 

Passend onderwijs is natuurlijk niet alleen iets voor de leerlingen waarvan je zegt dat er 

echt een grote ondersteuningsbehoefte ligt, je zou elke leerling passend onderwijs 

gunnen. 

 

(…) Als je daadwerkelijk met elkaar zegt eigentijds, en je hebt het over passend, en je 

hebt het over maatwerk en je hebt het over de leerling centraal, dan ligt er ook in de hele 

examinering en de hele toetslijn een hele grote oplossing.  

 

Zetten we het onderwijs in het kader van individualiteit, dan kan er bijvoorbeeld bij de toetsing 

van leerlingen ook nog een stap worden gemaakt - zo kunnen we onze respondent samenvatten. 

We gaan dus uit van het individu, maar de beweging naar de maatschappij toe hebben we hier 

nog niet gemaakt. Deze wordt aan het besluit van het interview duidelijk. Daar stelt de 

respondent, gevraagd naar wat volgens hem/haar de zin van het onderwijs is:  

 

 Wat is de zin van leren...? Onderwijs is leren... Waarom leer je? Waarom leer je, denk ik... 

Nogmaals, om succesvol in onze samenleving te kunnen zijn en nogmaals, wat ik net al 

zei, of dat inderdaad als familielid of als vriend [is], of in je beroepsleven of als 

consument, of als producent... Maar dat je goed bent uitgerust. 
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De meest voorkomende positie in deze dimensie is hiermee voldoende geïllustreerd. Om te 

verhelderen hoe de middenpositie zou kunnen spelen in de praktijk, moeten we overgaan op 

het deel van het interview waar de respondent in het laatste citaat aan refereert. Het onderwerp 

verschuift hier van individu naar maatschappij in het onderwijs. Op de vraag naar de 

samenhang tussen ‘het maximale uit jezelf halen en een goede burger worden’, ‘passen in een 

maatschappij’, reageerde de respondent door als eerste te zeggen: ‘ik denk dat het en/en is’. 

Vervolgens wijdt de respondent uit met uitspraken die parallel lopen aan de triade van Biesta. 

In eerste instantie spreekt hij/zij over subjectwording of persoonsvorming:  ‘ (…) in ieder geval 

die brede bril om te kijken van wie ben ik, wat kan ik, waar liggen mijn mogelijkheden, waar zit 

een eventuele onmogelijkheid’. Vervolgens wijst de respondent op ‘vaardigheden’ die ‘[je] 

daarbij nodig hebt’, - de goede uitrusting in het citaat over succesvol zijn in de samenleving - 

waaronder ‘met elkaar kunnen samenwerken of het met elkaar kunnen samenleven’. ‘Daarvoor 

zijn ook die vaardigheden als reflectie, feedback en samenleving wel steeds belangrijker 

geworden op welk terrein dan ook’, wordt daaraan toegevoegd. Dit is in lijn met Biesta’s 

socialisatie. Tot slot stelt de respondent: ‘Aan de andere kant: je moet ook cognitief een 

bepaalde basis neerleggen zodat de leerling inderdaad een goede vervolgstap kan maken’. Het 

verband van deze uitspraak met Biesta’s kwalificatie is helder. Zo zien we hoe ook de 

middenpositie van ‘individu en samenleving’ in de praktijk kan spelen in het onderwijs.  

Daarmee rest ons de laatste positie binnen deze dimensie, waarbij het individu in het 

verlengde wordt gelegd van de samenleving. Hoewel de spoeling dun is wat dit standpunt 

betreft, kwam in het interview wel degelijk iets aan de orde dat deze kant op wijst. Op de 

opmerking ‘op het moment dat je mensen gaat klaarstomen om mee te doen aan een flexibele 

maatschappij, dan wordt die maatschappij ook nooit meer anders dan flexibel. Dan blijft de 

storm waaien’, reageerde de respondent als volgt: ‘de wereld, de hele globalisering, de hele 

internationalisering (...), het zijn ook allemaal mega-ontwikkelingen waar je als onderwijs ook 

mee te maken hebt en waar je denk ik ook echt je maatschappelijke plicht hebt om daar op in te 

spelen’. De situatie die de respondent hier schetst, is die van het onderwijs als praktijk die 

genoodzaakt is grotere maatschappelijke ontwikkelingen te volgen. In die zin ligt het individu 

dat onderwijs geniet in het verlengde van bredere tendensen in de samenleving waarin dat 

onderwijs functioneert. Als we op deze manier door denken, dan is het idee dat individuen door 

het onderwijs mee gaan doen aan de samenleving uiteindelijk een ontwikkeling die voortvloeit 

uit het idee dat individuen uit een gemeenschap komen - in dit geval de mondiale gemeenschap. 

De beweging van individu naar samenleving heeft dan zijn fundament in de beweging van 

(globale) samenleving naar individu.  

Verlichting en Bildung 

Opnieuw zien we in deze waardendimensie drie ingenomen posities ten opzichte van tabel I. 

Het veld is hier iets verdeelder dan bij ‘individu en samenleving’, maar het gaat daarbij slechts 

om één plaats. De meest ingenomen positie is die van karaktertraining naar gedeelde verlichte 

waarden (vier documenten), gevolgd door de middenpositie van socialisatie en subjectwording 

(twee documenten), en tot slot de positie van de perfectionering van de mens (één document). 

In de vorige dimensie bespraken we de meest ingenomen positie eerst, maar dat was slechts 

omdat deze ook het meest links stond in de tabel. Van daaruit konden we ons ook gemakkelijk 

naar rechts bewegen. We zullen deze beweging van links naar rechts volhouden en dus als 

eerste de positie behandelen die het minst ingenomen werd. 
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 We kunnen kort zijn over de positie van de perfectionering van de mens sec in deze 

dimensie. Dit idee is sterk verbonden met de perfectionering van individuen, en het komt dan 

ook naar voren in een uitspraak van de respondent dat leerlingen het beste uit henzelf zouden 

moeten halen. Hiermee wordt uiting gegeven aan perfectionisme zonder het te verbinden aan 

gedeelde ideeën of iets gemeenschappelijks. In feite is dit alle illustratie die deze positie nodig 

heeft. 

Daarmee komen we al snel toe aan de positie die het vaakst ingenomen werd. Het eerste 

dat in het interview aan bod kwam en dat raakt aan de karaktertraining van individuen naar 

gedeelde verlichte waarden, was de benoeming van de leer- en leeflijn in het onderwijs door de 

respondent. Bij die laatste lijn zit namelijk ook ‘een stukje burgerschap’. Leerlingen leren op 

school dus niet alleen verschillende vakken, maar ze leren ook iets over hoe te leven; 

burgerschap maakt daar deel van uit. De beweging rondom burgerschap is in het interview dus 

hetzelfde als in veel van de geanalyseerde documenten; we beginnen bij het individu naar de 

samenleving toe, maar dat individu behoort daarbij (in karakter) aan te sluiten op bepaalde 

elementaire waarden, zoals burgerschap en de waarden die daarbij horen. Wat betreft het 

trainen van karakters kunnen we hier aan toevoegen dat de respondent individuele verlichting 

in het kaders van die karakters beziet. Wanneer het gaat over ‘het beste uit jezelf halen’, moeten 

we dat voor de respondent zien in het teken van het Oud-Griekse gezegde ‘ken uzelve’ en het 

Nederlandse gezegde ‘weten wat je in je mars hebt’. Het gaat er dus om het eigen karakter te 

trainen naar de beste versie van dat karakter, en niet van een ander karakter. Verbinden we dit 

met het idee van de leeflijn en burgerschap, dan behoort dat wat leerlingen leren over 

burgerschap dus onderdeel te zijn van de beste versie die die leerlingen van zichzelf kunnen 

zijn. Het behoort dus onderdeel van hen te worden.  

Tot dusver hebben we minder ruimte nodig om de posities in ‘verlichting en Bildung’ te 

verhelderen dan dat we bij ‘individu en samenleving’ nodig hadden. Wat in het interview naar 

voren kwam, blijkt relatief nauw aan te sluiten op wat in de documenten wordt geschetst. Beleid 

en praktijk lijken hier dicht bij elkaar te liggen. Om de laatste positie te illustreren met behulp 

van het interview, moeten we echter wat uitgebreider zijn. Het gelijke belang van socialisatie en 

subjectwording laat zich verhelderen door het volgende citaat: 

  

(...) het is niet dat je alleen maar met je leerlijn bezig bent om de leerling inderdaad goed 

te determineren op het juiste niveau en dan richting een bepaalde examinering te 

brengen. Een school is meer dan dat, is veel meer dan dat. Je hebt te maken met jonge 

mensen, soms kwetsbare mensen, tussen twaalf en achttien, die wel degelijk een mentor 

nodig hebben, een coach nodig hebben, hun eigen vraagstukken hebben. En of dat nou 

een project is van Veilig Verkeer Nederland, of het COC, of kunstbezoek, een sporthal, 

leren samenwerken, sfeer en alles wat er is, hoe ga je om met de media, het is natuurlijk 

een veel groter terrein.  

 

We beginnen hier dus opnieuw met de leer- en de leeflijn, waarbij de respondent stelt dat de 

school meer is dan de leerlijn. Ditzelfde zagen we zojuist bij de bespreking van de vorige positie. 

Waar het daar bleef bij het vaststellen van burgerschap als iets dat alle leerlingen delen in wat 

wij hier individuele verlichting hebben genoemd, wordt dat in dit citaat veel breder. Iedere 

leerling heeft in de eigen subjectwording eigen vraagstukken. Daarbij is coaching nodig, en die 

kan worden gevonden op verschillende manieren. Het gaat dus om ‘een veel groter terrein’ dan 

alleen dat wat leerlingen leren op school; het gaat ook om hoe leerlingen zichzelf kunnen zijn in 

het bredere geheel van de maatschappij. De socialisatie van leerlingen is hier dus net zo 
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belangrijk als hun subjectwording, omdat leerlingen zich in hun subjectwording altijd 

verhouden tot een breder geheel en daar zo op den duur onderdeel van uit gaan maken. Dat 

bredere geheel is hier precies het grotere terrein dat de respondent noemt. In deze zin 

illustreert het interview dus de middenpositie van deze waardendimensie; socialisatie en 

subjectwording wijzen als wordingsprocessen naar elkaar op scholen, in wat de respondent de 

leeflijn noemt. 

Vrijheid en meten 

Het veld van is bij de dimensie ‘vrijheid en meten’ het meest verdeeld van alle 

waardendimensies. De meest voorkomende positie is die van vrijheid in verschillende kaders 

door te meten, maar deze wordt slechts in drie documenten ingenomen. De overige vier 

documenten zijn gelijk verdeeld over twee andere standpunten: die van het geven van een 

normatieve bedoeling aan vrijheid en die waarbij zowel sprake is van inbedding als individuele 

vrijheid.  

 We beginnen weer links, wat betekent dat we hier beginnen bij de normatieve bedoeling 

die aan vrijheid wordt gegeven. Een illustratie van deze positie die al eerder aan bod kwam in 

de bespreking van het interview, is de benoeming van het schoolplan als ‘schoolspecifieke 

vertaling van het sectorakkoord’. De vrijheid van de school een invulling te geven aan het eigen 

doen en laten, staat zo in het teken van het sectorakkoord: dat behoort te worden opgevolgd, 

dat is bij deze school het goede om na te streven in de beleidsvoering. Een tweede illustratie van 

deze positie is de plicht om mee te gaan met mega-ontwikkelingen, wat we ook al eerder zagen. 

De vrijheid van scholen behoort daarmee altijd in het teken van het volgen van die 

ontwikkelingen te staan.  

Deze positie was dus relatief gemakkelijk aan te wijzen in het interview. Voor de 

middenpositie is dit moeilijker. Daarvoor moeten we op zoek naar waar in het interview een 

gelijke nadruk wordt gelegd op de inbedding van het individu en de vrijheid van dat individu.   

Ook hier kunnen we denken aan een opvatting uit het interview die eerder aan de orde kwam: 

het citaat aan de hand waarvan we socialisatie en subjectwording bij ‘verlichting en Bildung’ 

hebben verhelderd (zie de vorige pagina). Het individu is daar in zijn eigenheid vrij om te 

handelen op ‘een veel groter terrein’ dan binnen het leren op school. Die eigenheid gaat voor de 

respondent gepaard met eigen vraagstukken en de daarmee samenhangende vraag naar 

begeleiding vanuit de school. Het onderwijs gaat daar dus niet alleen om individuele vrijheid, 

maar ook om dat waarin die vrijheid is ingebed en waarmee de eigenheid van het individu 

samenhangt. We zullen hier een voorbeeld bij geven over de omgang met media, wat de 

respondent in het aangehaalde citaat expliciet noemt. Eerder in het gesprek kwam 

mediawijsheid op als onderwerp waar de respondent zich wel eens zorgen over maakte. Het 

ging er daar bijvoorbeeld om leerlingen te leren hoe om te gaan met sociale media. Betrekken 

we dit op de middenpositie in de waardendimensie ‘vrijheid en meten’, dan is de leerling vrij om 

te doen wat hij/zij wil op sociale media, maar moet de leerling nog leren om de inbedding van 

die vrijheid te overzien. De leerling is zich immers nog niet bewust van de impact die een 

handeling op sociale media kan hebben. Naarmate de leerling ‘mediawijzer’ wordt, overziet 

hij/zij de inbedding beter en kan hij/zij dus beter een inschatting maken van de gevolgen van 

zijn/haar deelname aan de media. Tegelijkertijd staat het het individu nog steeds vrij om deel te 

nemen op wat voor manier dan ook. Zo gaan inbedding van vrijheid en de eigen inbreng in die 

vrijheid hand in hand. 
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Daarmee gaan we over op de laatste en meest ingenomen positie in deze dimensie: die 

van vrijheid in verschillende kaders door meten. De respondent heeft het meermaals over de 

rigide scheiding tussen de verschillende niveaus waarin wordt gedifferentieerd. Bij ‘individu en 

samenleving’ haalden we al een citaat aan dat verklaart dat het onderwijsstelsel er niet op 

gericht is om leerlingen vakken op verschillende niveaus te laten volgen. De respondent voegt 

daaraan toe: 

 

(...) Er is geen stelselwijziging geweest van we moeten met elkaar nadenken of een 

vierjarig havo of een zesjarig havo nodig is. Of dat het vwo voor intelligente leerlingen 

wat korter zou kunnen. Op dat vlak is het eigenlijk al (...) toch wel een sector waar op dat 

vlak weinig beweging plaatsvindt.  

 

De respondent stelt hier dat het systematische differentiëren in niveaus van leerlingen slecht 

aansluit op het daadwerkelijke bieden van maatwerk aan die leerlingen. Dit idee komt ook terug 

in de andere citaten die zijn aangehaald bij ‘individu en samenleving’ (op pagina 95 alhier). 

Daarin wijst de respondent ook op de rol van (centrale) toetsing in dit verband; daarin zou geen 

ruimte zijn voor maatwerk. Dat doet hij/zij ook elders: ‘(...) het hele maatwerkverhaal. 

Uiteindelijk is er gewoon een centraal schriftelijk wat de helft van het eindcijfer is’. Ook de 

beoordeling van de school door de Inspectie van het Onderwijs kan echt maatwerk in de weg 

zitten: 

 

(...) er zijn natuurlijk [situaties waarin] je zegt, nou, de leerling heeft het qua maatwerk 

nodig om er een jaar langer over te doen - kan, zegt passend onderwijs. Maar uiteindelijk 

wordt de school voor een deel wel beoordeeld op haar kwaliteitskaart, en daar zitten 

natuurlijk ook harde cijfers tussen van: wat is de doorloopsnelheid in de onderbouw, 

wat is het aantal doubleurs, wat is het aantal zittenblijvers en dat soort zaken.  

 

Differentiaties in niveaus en het meten dat daarbij wordt toegepast, hoeft dus in de praktijk niet 

te leiden tot maatwerk. De respondent stelt vervolgens dat scholen dus nog een beperkte ruimte 

hebben om maatwerk te geven op de manier die zij voor ogen hebben, en dat er stemmen 

opgaan die ruimte te vergroten: 

 

Ik denk zelf dat het sectorakkoord van de VO-raad of menig schoolplan daarin wel de 

grenzen zoekt binnen het onderwijsstelsel en dat er ook wel een grote, toch wel wens en 

een behoefte bestaat om op dat vlak - als ik kijk naar de bijeenkomsten, waarin 

natuurlijk af en toe bij zit - natuurlijk ook wel de wet- en regelgeving, om daar inderdaad 

wel het kader te gaan verruimen.  

 

Deze voorbeelden illustreren hoe de meet-positie in de dagelijkse praktijk speelt. De begrenzing 

van vrijheid in verschillende kaders, en dus op verschillende niveaus, door meten, kan al met al 

als beperkend worden ervaren omdat er vraag is naar een manier om die niveaus op 

verschillende manieren en door elkaar heen aan te bieden. Deze vraag is gebaseerd in een 

toenemende behoefte aan maatwerk. 
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Openheid en exclusiviteit 

Van de drie ingenomen posities in deze laatste waardendimensie is, net als bij de eerste 

dimensie, de meest linkse positie de populairste. De positie waarin onderwijs een middel is ter 

bevordering van gelijkheid wordt in vier documenten ingenomen, de positie waarin handelen 

voor iedereen toegankelijk is in het onderwijs en het onderwijs iedereen emancipeert komt 

terug in twee documenten, en in één document wordt het standpunt ingenomen dat universele 

vorming tot ongelijkheid leidt.  

 Het standpunt dat onderwijs kan worden gezien als middel ter bevordering van 

gelijkheid, kan door het interview worden verhelderd met het voorbeeld van passend 

onderwijs. Waar het passend onderwijs in eigenlijke zin onderwijs voor leerlingen met een 

bepaalde ondersteuningsbehoefte behelst, hoeft dat volgens de respondent niet per se zo te zijn: 

‘passend onderwijs is natuurlijk niet alleen iets voor de leerlingen waarvan je zegt dat er echt 

een grote ondersteuningsbehoefte ligt, je zou elke leerling passend onderwijs gunnen’ (we 

zagen dit citaat ook al bij ‘individu en samenleving’, pagina 95 alhier). Tegelijkertijd is het 

bieden van gedegen ondersteuning aan leerlingen met specifieke behoeften essentieel 

geworden. De school van de respondent heeft bijvoorbeeld een zogenaamd 

‘leerlingbegeleidingsteam’: ‘als school kun je op dit moment niet zonder’, stelt hij/zij. Er is 

daarnaast specifieke begeleiding nodig voor een ‘thuiszitter’, leerlingen die niet naar school 

komen. Ook mentoren hebben een taak in deze ondersteuning: 

 

Natuurlijk is die mentor ook belangrijk voor een goede sfeer in de klas, of met een 

buiten-lesactiviteit, en heeft hij cijfers van de leerlingen te monitoren, maar passend 

onderwijs vraagt ook iets anders van een mentor. Natuurlijk moet elke mentor kunnen 

signaleren, maar dat betekent ook dat ze van al die ondersteuningsbehoeften ook veel 

meer kennis moeten hebben. En of dat nou ADD is, of het is AHD, of het is ODD, of het is 

dyslectie; ze moeten op dat vlak meer specialisme ontwikkelen, in ieder geval in een 

generaal vakgebied. (...) Ze moeten overal genoeg van weten om goed te kunnen 

signaleren…  

 

De reden dat het passend onderwijs de linker uiterste positie in deze dimensie illustreert, is dat 

individuele hulpverlening hierdoor dus onderdeel uit gaat maken van onderwijs. Als we dit 

relateren aan de kansengelijkheid die we regelmatig terug hebben zien komen in de 

verschillende documenten, dan krijgen leerlingen met een bepaalde ondersteuningsbehoeften 

hierdoor in principe dezelfde kansen als leerlingen die die ondersteuningsbehoeften niet 

hebben - mits de ondersteuning in de volledige behoefte kan voorzien. Onderwijs wordt door 

passend onderwijs dus ook een manier om de gelijkheid tussen leerlingen te bevorderen.  

 Dat brengt ons bij de tweede ingenomen positie in deze dimensie. Deze positie van 

handelen en emancipatie is in hoofdstuk 3 gedestilleerd uit het denken van Arendt en Biesta, en 

daardoor ligt deze logischerwijs in het verlengde van posities in andere waardendimensies die 

aan hen zijn ontleend. Dat iedereen kan handelen in en wordt geëmancipeerd door het 

onderwijs, blijkt bijvoorbeeld ook uit het voorbeeld dat bij ‘vrijheid en meten’ is gegeven bij de 

middenpositie. In het vormen van mediawijze leerlingen, kunnen leerlingen tegelijkertijd 

handelen op sociale media en worden zij erop geëmancipeerd. Tegelijkertijd komt in het 

interview bijvoorbeeld de brede vorming van alle leerlingen aan bod en moet aan elke leerling 

uitdaging worden geboden, zoals ook in het sectorakkoord werd besproken. Deze deze 

universele doelstellingen illustreren de mogelijkheid voor leerlingen van alle niveaus om te 
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handelen. Het passend onderwijs kan in deze positie worden aangehaald als een manier waarop 

het onderwijs ook leerlingen met ondersteuningsbehoeften emancipeert. Emancipatie en de 

universele mogelijkheid tot handelen komen in het interview dus geregeld terug als de 

veronderstellingen van al behandelde opvattingen en uitspraken; meer praktische verheldering 

behoeft deze positie daarmee niet. 

De laatste positie, waarin universele vorming leidt tot ongelijkheid, komt het beste terug 

in het onderscheid dat de respondent maakt in de verschillende uitdagingen van leerlingen van 

verschillende niveaus:  

 

bij het vwo hebben we dan vwo en vwo-extra. Die hebben dan dat ze meer buiten de 

school leren. (...) Dus we hebben een vwo en vwo-extra. En anderen hebben een 

heterogene brugklas. Dan hebben wij bijvoorbeeld maatwerk. In de lessentabel hebben 

we maatwerkuren opgenomen. De ene leerling heeft ondersteuning en de andere 

leerling heeft excellentie (...) . We doen excellentie niet alleen maar voor het vwo, maar 

ook voor mavo-havo; dat zijn voorbeelden van schoolspecifieke invulling.  

 

Uit dit citaat blijkt dat ook op verschillende niveaus vorm wordt gegeven aan maatwerk, met het 

oog op de ongelijkheid van leerlingen op die verschillende niveaus. Op die manier betekent 

universele vorming dus ook ongelijkheid: doordat men iedereen naar eigen kunnen wil vormen, 

treedt ongelijkheid op in het maatwerk dat daarbij wordt geleverd. Dit biedt een illustratie bij 

de laatste positie in de waardendimensies die moest worden geïllustreerd, en daarmee zijn we 

toe aan de afronding van dit hoofdstuk. 

Besturen en onderwijs 

Nu we de behandeling van het interview hebben afgerond, zijn we aan het einde van dit vierde 

hoofdstuk gekomen. We hebben daarin de stap gemaakt van de titel van het hoofdstuk, ‘Beleid 

en onderwijs’, naar het besturen van het onderwijs. Uit beleid, hier vertegenwoordigd door 

zeven documenten, hebben we immers kunnen destilleren vanuit welke ideeën de 

onderwijspraktijk wordt bestuurd. We zijn daarbij binnen de immanente betekenis van het 

onderwijs gebleven, zoals die in hoofdstuk 3 is vastgesteld; het terrein daarbuiten hebben we 

alleen betreden wanneer wij constateerden dat bepaalde zaken niet spelen binnen de 

immanente betekenis van het onderwijs.   

In dit afsluitende onderdeel van het hoofdstuk rest ons het beantwoorden van de derde 

deelvraag van deze scriptie: welke publieke waarden worden door een selectie actuele 

beleidsdocumenten (impliciet) toegekend aan het (voortgezet) onderwijs? We hebben deze 

vraag beantwoord doordat we zeven beleidsdocumenten een plaats toe hebben gekend binnen 

de vier waardendimensies die we in het vorige hoofdstuk hebben geconstrueerd. Het resultaat 

van deze onderneming hebben we schematisch weergegeven in tabel II, op de volgende pagina. 

Om meer gevoel met deze posities te krijgen en dit te verbinden met de dagelijkse praktijk, 

hebben we hier ten besluit van het hoofdstuk een illustratie uit de praktijk van het besturen van 

onderwijs toegevoegd.  

Hiermee is de tijd nu rijp voor het volgende hoofdstuk, waarin we vanuit een 

helikopterperspectief naar de documentanalyse zullen kijken om hier de lessen uit te trekken 

die uit de documentanalyse te trekken vallen. 
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Uiterste ←  Synthese →  Uiterste 

 

Individu   Dekker, 2016  

Dekker, 2017 

Rutte III, 2017 

Inspectie van 
het Onderwijs, 
2019 

VO-raad, 2019 

Slob & 
Rosenmöller, 
2018 

CPOO, 
2008 

  Samenleving 

Verlichting Inspectie van het 
Onderwijs, 2019 

 

CPOO, 2008 

Dekker, 2017 

Rutte III, 2017 

VO-raad, 2019 

Dekker, 2016 

Slob & Rosen- 
möller, 2019 

    Bildung 

Vrijheid   Dekker, 2017 

Slob & Rosen- 
möller, 2019 

Dekker, 2016 

VO-raad, 2019 

 

  CPOO, 2008 

Rutte III, 2017 

Inspectie van 
het Onder- 
wijs, 2019 

Meten 

Openheid Dekker, 2017 

Rutte III, 2017 

Slob & Rosen- 
möller, 2019 

Inspectie van het 
Onderwijs, 2019 

Dekker, 2016 

VO-raad, 2019 

CPOO, 2008     Exclusiviteit 

 Tabel II: schematische weergave van de beleidsdocumenten in de waardendimensies 
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5. Het goede in de dynamiek van beleid en onderwijs 

Inleiding 

Dit hoofdstuk is in eerdere hoofdstukken al aangekondigd als de plaats waar we in zullen gaan 

op wat de documentanalyse ons kan leren. De laatste deelvraag van deze scriptie staat daarbij 

centraal, en die luidde: wat zeggen de publieke waarden die in de loop van de geschiedenis aan 

het onderwijs zijn toegekend over de (impliciete) publieke waarden uit het beleid en vice versa? 

 Om te begrijpen wat deze vraag precies betekent tegen de achtergrond van de 

bevindingen in eerdere hoofdstukken, is het zinnig om hem kort uit te leggen. In eerdere 

hoofdstukken bespraken we de relevantie van het bestuurskundige begrip ‘publieke waarden’ 

voor het verhaal van deze scriptie. In ons theoretische onderzoek, gedaan in hoofdstuk 3, 

kwamen we onder andere tot de conclusie dat de publieke waarden in de immanente betekenis 

van het onderwijs zich niet op een gebruikelijke manier laten benoemen, als wij uitgaan van wat 

denkers in de loop van de geschiedenis over het onderwijs hebben gezegd. Ook bleek, tegen de 

achtergrond van conflicten tussen publieke waarden, dat deze publieke waarden onderling 

verschillende spanningsvelden creëerden binnenin de immanente betekenis van het onderwijs. 

Ieder van deze velden had een eigen soort dynamiek en daarmee een eigen soort samenhang. 

Wij hebben dit gevat in vier waardendimensies met ieder vijf verschillende posities, en in het 

vorige hoofdstuk hebben we dit idee uitgebreid toegepast. De (impliciete) publieke waarden 

waarop wordt gewezen in de deelvraag van dit hoofdstuk, verwijzen dus naar deze vier 

waardendimensies - dat kunnen we zo zeggen met de kennis die we tot dusver op hebben 

gedaan. Als we deze kennis toepassen op de deelvraag, dan zien we dat hier wordt gevraagd 

naar de lessen die we kunnen leren wanneer we waardendimensies in hun algemeenheid 

betrekken op de posities van beleidsdocumenten in die waardendimensies, en omgekeerd.  

Formuleren we dit in een voor ons nu misschien toegankelijkere vraag dan de eigenlijke 

deelvraag, dan zouden we uitkomen op iets als: wat leren de waardendimensies ons over het 

geheel genomen over de beleidsdocumenten, en andersom?  

 We gaan deze vraag in dit hoofdstuk als volgt aanpakken. In de eerste plaats zullen we in 

meer algemene termen terugkomen op wat er in het vorige hoofdstuk is gebeurd en wat we 

daar over het algemeen aan kunnen constateren. Vervolgens zullen we ons met behulp daarvan 

wenden tot de eigenlijke deelvraag, die we in tweeën splitsen. We zullen ons ten eerste afvragen 

welke inzichten wij kunnen ontlenen aan de toepassing van de waardendimensies, wanneer we 

alle inhoudelijke analyses van de documenten en hun illustratie uit de praktijk overzien. Daarna 

zullen we deze vraag omdraaien, om de andere kant van de verhouding tussen de documenten 

en de waardendimensies zichtbaar te maken. We zullen met andere woorden de vraag stellen 

wat de toepassing van de waardendimensies op verschillende beleidsstukken ons leert over de 

waardendimensies zelf. Tot slot zullen we aan het einde van het hoofdstuk de deelvraag 

beantwoorden en daarmee de weg vrijmaken voor de conclusie van de gehele scriptie. 

Algemeen gesproken 

De belangrijkste algemene constatering aan de documentanalyse en de illustratie daarvan, is dat 

zij in haar opzet geslaagd is. Dat wil zeggen: de in hoofdstuk 3 opgetuigde waardendimensies 

blijken een vruchtbaar onderzoekskader als men na wil gaan hoe bestuur en beleid kijken naar 

en invulling geven aan de maatschappelijke betekenis van onderwijs. De waardendimensies 

helpen dus om de geest van beleid ten aanzien hiervan boven tafel te halen, en met behulp van 
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het afgenomen interview bleek het mogelijk om te verhelderen hoe al deze positioneringen 

kunnen spelen in het dagelijkse besturen van middelbare scholen. Daarnaast maken de 

waardendimensies zowel zichtbaar wat er in beleidsdocumenten binnen de immanente 

betekenis van het onderwijs gebeurt, als wat zich daarbuiten afspeelt. In de documentanalyse 

waren we namelijk meer dan eens in staat een grens te leggen tussen waar de immanente 

betekenis van het onderwijs ophoudt en waar overige betekenisverlening aan dat onderwijs 

begint. We zagen dat dit zich voordoet binnen de dimensie ‘vrijheid en meten’, wanneer aan het 

meten een andere betekenis wordt verleend dan die die we in het derde hoofdstuk hebben 

geschetst.        

 Dat de waardendimensies ons in het vorige hoofdstuk veel te zeggen gaven dat zinnig 

was tegen de achtergrond van die dimensies, betekent dus dat we een zinnig spoor hebben 

gevolgd. Dat brengt ons op een tweede algemene opmerking: het product van de vruchtbare 

toepassing van de waardendimensies is een verdeeldheid van documenten over verschillende 

posities. Daarmee leert de toepassing van de waardendimensies ons dat het onderwijsbeleid 

gemengde signalen afgeeft over de maatschappelijke betekenis van het onderwijs.  

 Voordat we al te zeer uitgaan van deze les, moeten we een tegenwerping overwegen. Die 

luidt dat de verschillen in stellingnames in documenten kunnen worden verklaard door de 

verschillen in de aard van de documenten die we hebben geanalyseerd. De onderwerpen van de 

documenten liggen soms immers ver uiteen, en daarbij zijn niet alle documenten bijvoorbeeld 

voor dezelfde doelgroep geschreven. Daar kunnen we nog aan toevoegen dat alle documenten 

om verschillende redenen tot stand zijn gekomen. Dit zijn legitieme argumenten voor de stelling 

dat de verdeeldheid van standpunten in tabel II een andere verklaring heeft dan dat de overheid 

(soms in samenwerking met de VO-raad) in ieder document anders naar het onderwijs kijkt.  

De vraag is echter in hoeverre deze argumenten een rol spelen in de verdeeldheid over 

tabel II. Verdeeldheid is zelf namelijk al een symptoom van het gebrek aan een consistente visie 

op de maatschappelijke betekenis van onderwijs. Want ook als documenten met verschillende 

onderwerpen op worden gesteld om verschillende redenen, voor een verschillend publiek, is 

het logisch dat daarin blijk wordt gegeven van één visie op onderwijs, als die visie er is. Als die 

visie er is, zou het immers vreemd zijn als niet alle beleidsdocumenten worden opgesteld met 

deze visie als grondslag. Met andere woorden: als de overheid een consistente visie op het 

onderwijs heeft, dan mogen we daarbij verwachten dat al het beleid ongeveer in hetzelfde teken 

staat. We kunnen dit krachtiger formuleren in de stelling dat de verdeeldheid die wij hebben 

gesignaleerd, betekent dat in verschillende documenten blijk wordt gegeven van verschillende 

opvattingen van wat belangrijk is aan, in en voor het voortgezet onderwijs. In de ene context is 

dat wat belangrijk is iets anders dan in een andere, en dat geeft blijk van een pragmatisme van 

de kant van de overheid ten aanzien van de maatschappelijke betekenis van het onderwijs. Dat 

past in het idee van de pragmacratie van Boutellier (2015; zie pagina 28-29 alhier), maar niet bij 

het hebben van een coherente visie op, en daarmee een uitgaan van, de immanente betekenis 

van de onderwijspraktijk.    

Tot slot van de algemene opmerkingen over het vorige hoofdstuk, moeten we 

constateren dat niet alle posities in de waardendimensies worden ingenomen in de 

geanalyseerde stukken. Bij ‘individu en samenleving’ zien we dat de twee uitersten van tabel I 

niet worden ingenomen, bij ‘verlichting en Bildung’ zijn dat de twee rechter posities, bij ‘vrijheid 

en meten’ de laissez-faire en de vrijheid in het kader van zedelijkheid, en bij ‘openheid en 

exclusiviteit’ opnieuw de twee rechter posities. In het vervolg van dit hoofdstuk zullen we elders 

terugkomen op de de implicaties hiervan, wanneer we ons afvragen wat de inhoudsanalyse van 

het vorige hoofdstuk ons kan vertellen over de waardendimensies zelf. 
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De toepassing van de waardendimensies en beleid 

We zullen ons hier nu eerst de vraag stellen welke inzichten in het onderwijsbeleid en -bestuur 

de toepassing van de waardendimensies ons heeft gegeven. Het gaat daarbij voornamelijk om 

het achterhalen van grondmotieven in het beleid die leiden tot een bepaalde stellingname in de 

waardendimensies. Zoals duidelijk zal worden, onderscheiden we er twee. Daarnaast komen we 

terug op een ander motief dat vaak terugkomt in de geanalyseerde stukken, namelijk het 

overschrijden van de grens van de immanente betekenis van de onderwijspraktijk. 

Ten eerste moeten we opmerken dat uit vrijwel alle documenten een hoge mate van 

progressiviteit spreekt. Er valt zogezegd weinig te behouden in en door het onderwijs, als we de 

lijn van de geanalyseerde documenten en het interview volgen. Toch betekent dit niet dat er 

nergens sprake is van iets constants of blijvends in het onderwijs. Het feit dat de CPOO wijst op 

het belang van het opstellen van een kerncurriculum getuigt hiervan. Doordat (de herziening 

van) het curriculum en de omgang daarmee ook terugkomt in andere documenten, kunnen we 

stellen dat de gedeelde kennisbasis, waarin de CPOO de gedeeldheid van waarden grondt, nog 

op een voetstuk van enig formaat staat. Tegelijkertijd wordt er hierdoor in de dimensies 

‘verlichting en Bildung’ minder aandacht geschonken aan ‘het gemeenschappelijke’ in de 

persoonsvorming van leerlingen. De relatie tussen een gedeelde kennisbasis en gedeelde 

waarden is er dus niet één van logische opeenvolging, maar eerder die van een duwtje in de 

‘goede’ richting. Het is belangrijk om in te zien dat de oriëntatie op de toekomst in het beleid 

alleen mogelijk is tegen deze achtergrond: als de gedeelde waarden voorop hadden gestaan in 

het aanleren van gedeelde kennis in plaats van andersom, dan zou het beleid neigen naar iets als 

het conservatisme van Arendt (zie pagina 45-46 alhier). We zouden dan immers - om met 

Dewey te spreken - een bestaande gedeelde culturele ervaring in stand aan het houden zijn, 

waar het geanalyseerde beleid leerlingen nu met name socialiseert in de gedeelde culturele 

ervaring van een voortdurend veranderende sociale werkelijkheid.  

 Hieruit wordt duidelijk dat de progressiviteit van de documenten uit hoofdstuk 4 

relevant is omdat zij een bepaalde invulling van de waardendimensies met zich meeneemt. De 

kans dat een progressieve beleidsmaker beleid zou schrijven dat zich rechts van het midden 

bevindt in de waardendimensie ‘verlichting en Bildung’ is immers klein (iets soortgelijks 

signaleerden we al op bijvoorbeeld pagina 92 alhier). In navolging daarvan worden alle 

bestaande structuren waarin mensen ingebed zijn (in de dimensie ‘vrijheid en meten’) in een 

voortdurende vooruitstrevendheid steeds minder belangrijk, want in een voortdurende 

vooruitstrevendheid is weinig plaats voor het bewaren van bestaande structuren. Zo kunnen we 

ons wenden tot het voornemen om het onderwijs continu te verbeteren of te ontwikkelen, dat in 

veel verschillende documenten terugkomt (zie pagina 83, 85, 93 alhier, maar bijvoorbeeld ook 

Inspectie van het Onderwijs, 2019, p. 110 en de uitspraak ‘goed onderwijs nu, en graag beter 

onderwijs morgen’ van de respondent in het interview). Met Hegel kunnen we zeggen dat het 

beleid hiermee geen oog heeft voor hoe mensen door de tijd heen vorm geven aan ‘het goede’ in 

het onderwijs. De historische component van het vormen van dit goede in de onderwijspraktijk 

wordt door de sterke progressiviteit miskend. De waarden die we in de immanente betekenis 

van het onderwijs tegenkomen, zijn voor onderwijsbeleid dat zich sterk op de toekomst richt in 

wezen abstracte termen, want ze lijken nergens vandaan te komen; ze zijn er nu eenmaal en we 

er maar gewoon vanuit moeten gaan, zo lijkt de strekking. Karaktertraining naar gedeelde 

verlichte waarden of het geven van een normatieve bedoeling aan vrijheid wordt hierdoor 

problematisch, want door de historisch gevormde waarden worden hier diffuse en weinig 

invoelbare begrippen. Met het voortdurend willen verbeteren van onderwijs neemt het beleid 
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daarmee een holle positie in, want steeds beter onderwijs hangt aan elkaar van waarden die we 

steeds minder begrijpen door onze oriëntatie op de toekomst.     

 Deze behandeling van wat het beleid mist door haar sterke progressiviteit, kunnen we 

met behulp van de waardendimensies ook omkeren om te zien wat het onderwijs ermee wint. 

Op die manier bezien maakt de hoge mate van progressiviteit het bijvoorbeeld mogelijk voor 

het individu om zelf te komen tot een invulling van waarden, waardoor waarden alsnog 

invoelbaar worden, hetzij op individuele schaal. In de meest ingenomen positie in de 

waardendimensie ‘individu en samenleving’ zou de samenleving ontstaan uit dit soort 

individuele betekenisgeving. De vrijheid van het individu, in de zin van de onbepaaldheid ervan, 

is hiermee veel groter dan dat die zou zijn als het onderwijs uit zou gaan van een vrijheid in een 

omvangrijke zedelijke orde. Het individu heeft in de dimensies ‘verlichting en Bildung’ en 

‘vrijheid en meten’, afgezien van enige begrenzing door bijvoorbeeld wetgeving, alle ruimte om 

zichzelf te vormen in een richting die het zelf wil, en het beleid ziet erop toe dat deze 

mogelijkheid voor iedereen open staat in de dimensie ‘openheid en exclusiviteit’. Hier ligt de 

nadruk op de werkelijkheid als iets dat volledig open staat voor het individu, waarin slechts 

weinig gemeenschappelijke structuren bestaan waarbinnen dat individu zich behoort te 

bewegen. De publieke ruimte omvat in deze visie weinig dat algemeen geldt als goed, want dat is 

aan alle subjecten die zich in die ruimte bevinden.  

 Dit is ongeveer het verhaal van de posities links van het midden in tabel I. Denken we dit 

niet positief, vanuit het idee van individuele betekenisgeving (‘individu’), maar negatief, vanuit 

het idee van gedeelde betekenisgeving (‘samenleving’), dan zouden we erover kunnen zeggen 

dat het Nietzscheaanse nihilisme hierin welig tiert. Iedereen moet daarin zelf zijn weg vinden. 

De middenposities van de waardendimensies, die vaak de geest van het werk van Biesta volgen, 

benadrukken dat dit nihilisme nooit helemaal leeg is. In plaats daarvan klinkt steeds het 

Arendtiaanse handelen in het tezamen-zijn-in-pluraliteit door. Deze pluraliteit is wat betreft het 

behouden van bestaande structuren het enige wat in een voortdurende vooruitstrevendheid 

bewaard wordt. Het is bovendien alle inbedding die het individu krijgt, en misschien ook nodig 

heeft in deze visie.  

 Dit laatste punt in de behandeling van de rol van progressiviteit in de waardendimensies 

wijst ons op een tweede constatering aan het geanalyseerde beleid, namelijk het mensbeeld dat 

daaruit blijkt. Ook dit blijkt ten grondslag te liggen aan de positionering van beleid in de 

waardendimensies. Als voorbeeld kunnen we de tien kenmerken noemen die volgens de 

Inspectie van het Onderwijs bijdragen aan motiverend onderwijs (zie pagina 89 alhier). 

Leerlingen zouden meer prestatiemotivatie hebben wanneer zij meer autonomie en 

eigenaarschap zouden hebben over hun leerproces. Bovendien zou het onderwijs voor alle 

leerlingen uitdagend moeten zijn, willen we meer prestatiemotivatie bij leerlingen terugzien. 

We wezen bij de behandeling van deze kenmerken van motiverend onderwijs al op het feit dat 

dit denken voortkomt uit individualistische ideeën, maar we kunnen hieraan toevoegen dat er 

ook een mensbeeld aan ten grondslag ligt. Het beleid ziet leerlingen hierbij immers als actoren 

die zelf in staat zijn om de regie over hun leerproces te nemen. Met de vroege Arendt zouden we 

kunnen stellen dat het beleid hiermee een voorschot neemt op dat waartoe leerlingen worden 

voorbereid. Het is, met andere woorden, niet vanzelfsprekend dat we ervan uitgaan dat 

leerlingen op het voortgezet onderwijs zelf kunnen beoordelen wat wenselijk voor hun eigen 

ontwikkeling is. Als we dit relateren aan het progressieve verhaal dat we eerder hebben 

geschetst, dan wordt de individuele invulling van waarden hier overgelaten aan mensen die we 

nog als minderjarig zien en waarvan het de vraag is of zij de gevolgen van hun handelingen en 

keuzes kunnen overzien op een manier waarvan wij dat van een volwassen deelnemer aan de 
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maatschappij verwachten. In de behandeling van het interview noemden we in dit verband het 

voorbeeld van het leren omgaan met sociale media (zie pagina 98 alhier). Kinderen moeten voor 

hun eigen bestwil het nodige leren voordat ze daaraan mee kunnen doen op een manier die 

geen onvoorziene negatieve gevolgen over zich afroept. In het verlengde daarvan is het de vraag 

of iemand van tussen de twaalf en achttien jaar op een zinvolle manier eigenaar kan zijn over 

het eigen leerproces, want in wezen laten we daarmee, om met Biesta te spreken, zowel 

subjectwording als socialisatie als kwalificatie over aan mensen die waarschijnlijk te jong zijn 

om een idee hebben van wat dat allemaal betekent. 

Het mensbeeld dat uit beleid naar voren komt, brengt daarom in zoverre een 

positiebepaling met zich mee als dat het getuigt van een visie op de leerling als mens. Gaat het 

onderwijsbeleid uit van de middelbare school leerling als volwaardig persoon die in staat is om 

de regie over zijn/haar ontwikkeling in de eigen hand te nemen, dan ligt het bijvoorbeeld in de 

lijn der verwachting dat de waardendimensie ‘individu en samenleving’ in het voordeel van de 

eerste wordt beslecht. Daarnaast wordt hiermee de rechterkant van de waardendimensie 

‘verlichting en Bildung’ op zijn minst onwaarschijnlijk, en het wordt onwenselijk om de vrijheid 

van dat individu al te zeer te begrenzen. De waardendimensies bieden ons echter ook hier de 

mogelijkheid de zaken om te draaien. Gaan we uit van een beeld van de leerling als een mens dat 

nog een volwaardig persoon moet worden, dan komen we veel eerder in een vormend en 

invoegend discours terecht. De leerling moet in dat geval bepaalde zaken weten en zich naar 

bepaalde gewoonten gedragen; in die zin is zijn/haar vrijheid daarin begrensd. Hij of zij moet 

zichzelf leren begrijpen in een groter geheel en moet van daaruit als persoon tot een individuele 

bijdrage aan dat geheel komen. Dit kan dus alleen onder de voorwaarde dat het duidelijk is wat 

dat grotere geheel is, zoals dat bij Hegel uiteindelijk de zedelijkheid is en bij Biesta het tezamen-

zijn-in-pluraliteit.  

Als een school zichzelf zou willen plaatsen in de waardendimensies, dan is het al met al 

zinnig als men zichzelf de vragen zou stellen: wat is onze verhouding tot voortdurende 

verandering en voortdurende verbetering? Op wat voor manier vinden wij dat (on)wenselijk? 

En: hoe kijken wij aan tegen de leerling als mens? Zijn onze leerlingen al volwaardige individuen 

die zelf keuzes over hun eigen ontwikkeling kunnen maken, omdat zij begrijpen en overzien wat 

kiezen inhoudt? Progressiviteit en mensbeeld zijn namelijk de twee grondmotieven in de 

positionering van beleidsdocumenten in de waardendimensies. Voordat we deze bevinding 

betrekken op wat zij ons leert over de waardendimensies zelf, hebben we nog één zaak te 

bespreken wat betreft de lessen die we uit de documentanalyse kunnen trekken. Dat is namelijk 

de discrepantie die er bestaat tussen de immanente betekenis van de praktijk van het onderwijs, 

en het discours dat is ontstaan in het besturen ervan.  

In de documentanalyse hebben we in de dimensie ‘vrijheid en meten’ gezien dat een niet 

onaanzienlijk deel van de documenten waarden aan het onderwijs toebedelen die niet 

afkomstig zijn uit de immanente aard van het onderwijs als maatschappelijk fenomeen. We 

hebben het dan bijvoorbeeld over transparantie en verantwoording, al dan niet vanuit 

financiële overwegingen. In een onbesproken zinsnede in het interview sprak de respondent 

over de ‘maatschappelijke verantwoordingsplicht’ van scholen. De zin en de onzin van 

(financiële) transparantie en (maatschappelijke) verantwoording is niet het terrein waar deze 

scriptie zich op waagt, al kunnen we op basis van de conclusies van het eerste hoofdstuk zeggen 

dat het in ieder geval geen onderdeel is van het goede besturen van het onderwijs (zie pagina 32 

alhier). Daarbij is het echter relevant voor onze onderneming om kennis te nemen van het feit 

dat veel van de huidige bestuursuitoefening, zoals die naar voren komt uit het geanalyseerde 

beleid, niet samenvalt met de immanente betekenis van het onderwijs zoals die in deze scriptie 
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is geschetst. Dat roept de vraag op of dat niet anders zou kunnen, en wat de voorwaarden 

zouden zijn voor een alternatieve bestuurswijze. Waar we omwille van het onderwerp van dit 

schrijven genoodzaakt zijn dit grotendeels open te laten, kunnen we over dat laatste in ieder 

geval stellen dat dit voort zou komen uit een coherente visie op het onderwijs. Dat komt immers 

neer op het innemen van samenhangende posities in de waardendimensies, wat weer betekent: 

het geven van een consistente invulling aan de immanente betekenis van het onderwijs. Zonder 

die consistente invulling is het niet mogelijk om onderwijs goed te besturen zonder (zie 

opnieuw pagina 32 alhier). Het terrein van het vormen van een consistente visie op het 

onderwijs op basis van de waardendimensies is vooralsnog echter open gelaten. We zullen ons 

daarom nu op dat terrein begeven door ons af te vragen wat de toepassing van de 

waardendimensies ons leert over de waardendimensies zelf.  

De toepassing van de waardendimensies en de waardendimensies zelf 

In dit onderdeel van dit hoofdstuk zullen de waardendimensies dus een weerslag hebben op 

zichzelf. We zien hier terugkomen wat we in het hoofdstuk over de aanpak van het onderzoek al 

benoemden, namelijk dat het onderzoek van deze scriptie zowel inductief als deductief is. We 

gebruiken eerder besproken bevindingen steeds opnieuw om te komen tot nieuwe antwoorden.  

 Specifiek zullen we bij onze onderneming hier het pad volgen waar de (implicaties van 

de) grondmotieven ons op hebben gewezen. Want als we na willen gaan wat de consistente 

visies op het onderwijs binnen de waardendimensies zijn, dan valt op dat we het in het 

voorgaande onderdeel van dit hoofdstuk bijvoorbeeld al hadden over ‘het progressieve verhaal’, 

of een ‘lijn der verwachting’. We willen die verhalen of die lijnen hier niet slechts te schetsen, 

maar we willen hen nauwgezet volgen, door alle waardendimensies heen. Dit betekent dat de 

‘lijnen der verwachting’ niet horizontaal van de ene kant naar de andere kant van de 

waardendimensies lopen, zoals we intussen gewend zijn, maar verticaal tussen die 

verschillende dimensies (zie tabel I op pagina 73 alhier). Door deze verticale lijnen te 

bewandelen, achterhalen we verschillende manieren waarop de posities van verschillende 

waardendimensies met elkaar samenhangen. Daarmee komen we dus tot inzicht in de mogelijke 

consistente visies op onderwijs binnen de immanente betekenis ervan, want het hebben van een 

consistente visie is precies het kiezen van samenhangende posities. We hoeven hierbij niet bang 

te zijn dat we zogezegd een verkeerde afslag nemen, want we kunnen voor de onderbouwing 

van onze argumentatie niet alleen wijzen op de twee grondmotieven, maar ook op ons 

signaleren van verticale verbanden tussen de waardendimensies in hun constructie en in hun 

toepassing (zie bijvoorbeeld pagina’s 48, 63-64 en 94 alhier).  

Voordat we beginnen met het bewandelen van de verticale lijnen, moeten we er echter 

een kanttekening bij plaatsen. Het is namelijk onwenselijk om te proberen daadwerkelijk alle 

mogelijke samenhang binnen de waardendimensies na te gaan. Immers, op die manier zouden 

we misschien zelfs tot een consistente visie op onderwijs kunnen komen door steeds te 

springen van linker uiterste naar rechter uiterste tussen de verschillende waardendimensies. 

Het is niet ondenkbaar dat een bepaalde verhouding tot en invulling van progressiviteit en een 

bepaald mensbeeld dit mogelijk maken. Voor ons is het zaak om te vermijden dat we in dit 

hypothetische drijfzand terecht komen. We willen dus, in ieder geval tot op zekere hoogte, 

aansluiten op de praktische werkelijkheid. Daarom zullen we de stellingnames in de 

geanalyseerde documenten als uitgangspunten nemen voor het doorlopen van de verticale 

lijnen. Dat betekent dat een aantal niet ingenomen posities in de waardendimensies - niet 

allemaal, zoals we zullen gaan zien - buiten onze analyse vallen. Het voordeel van deze aanpak is 
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niet alleen dat we voorkomen dat we al te theoretische verbanden leggen, maar ook dat we 

hiermee de gelegenheid krijgen om te laten zien dat het pragmatisme van het beleid vanuit 

zichzelf in diverse richtingen wijst. Die richtingen zullen voor de auteurs van de documenten 

niet allemaal even denkbare uitgangspunten zijn, en zo blijven we ook niet te dicht bij de 

beleidsmatige werkelijkheid. 

We zijn nu klaar om aan het werk te gaan. Zoals altijd beginnen we bij de eerste 

waardendimensie, en nu in het bijzonder bij de eerste positie die daarin wordt ingenomen. Het 

is dus de vraag wat het betekent als we er in beleid vanuit gaan dat individualiteit ten grondslag 

ligt aan de samenleving, en niet andersom. In feite is dit het progressieve verhaal waar we 

eerder al op wezen, hoewel het in dit verband onterecht is om dit per se progressief te noemen. 

Progressiviteit sec betekent immers iets anders dan de invulling die hier in beleid aan wordt 

gegeven; de eigenlijke definitie van progressiviteit is immers voortdurende vooruitgang. Die 

vooruitgang beweegt altijd een bepaalde richting in, en die richting geeft invulling aan de nog 

geprojecteerde vooruitgang. Toch is het duidelijk dat progressiviteit anno nu een 

voortschrijdend individualisme betekent; zoveel blijkt uit de documentanalyse en het interview 

ter illustratie ervan. Het mensbeeld dat aan deze positie ten grondslag ligt, is dus duidelijk dat 

van de mens als een opzichzelfstaand individu dat zelf in staat is te handelen en keuzes te 

maken. Met het oog op wat we hebben gezegd over bijvoorbeeld eigenaarschap over het eigen 

leerproces, is die mens dat ook op vroege leeftijd al.   

In het verlengde hiervan is het logisch dat de ontwikkeling van het individu in de positie 

‘verlichting en Bildung’ relatief weinig verbonden is met de sfeer tussen individuen. 

Tegelijkertijd ontbreekt deze verbinding niet in zijn geheel; dat zou pas het geval zijn als in de 

dimensie ‘individu en samenleving’ de positie in wordt genomen waarbij hoegenaamd geen 

aandacht wordt besteed aan de samenleving (iets dat in de documenten alleen naar voren komt 

bij Inspectie van het Onderwijs, 2019). Er is bijvoorbeeld nog zoiets als een kennisbasis die de 

individuen delen (CPOO, 2008). Daarnaast wordt het thema ‘burgerschap’ herhaaldelijk 

belangrijk gevonden in de verschillende documenten. Dat burgerschap moet individuen worden 

aangeleerd, want zij hebben het nog niet bij hun geboorte en het is wel belangrijk dat zij dat 

delen met elkaar. Als we dit betrekken op de grondmotieven, dan zien we dat vooruitgang dus 

ook betekent dat individuen iets gaan delen met elkaar in de toekomst, en dat mensen in staat 

zijn om zich dat gedeelde aan te wennen. Het is dus geen toeval dat veel beleid bij ‘individu en 

samenleving’ uitgaat van een samenleving die in het verlengde van individualisme ligt, en bij 

‘verlichting en Bildung’ van karaktertraining naar gedeelde waarden.  

Zoals we al in het vorige onderdeel van dit hoofdstuk zagen, is het in dit verband niet 

logisch om de vrijheid van het individu al te zeer te begrenzen door van tevoren te bepalen op 

wat voor manier die vrijheid wordt ingevuld. Progressiviteit betekent hier dus vooruitgang in 

het minder begrenzen van individuen, en het mensbeeld dat daarbij hoort is dat die individuen 

zelf in staat zijn om op een juiste manier invulling te geven aan die vrijheid. Tegelijkertijd moet 

wel het karakter van individuen op een bepaalde manier op elkaar aansluiten, bijvoorbeeld door 

burgerschap. Daarnaast is het de bedoeling dat alle individuen uiteindelijk ‘bij gaan dragen’ of 

‘mee gaan doen’, met andere woorden: iedereen is niet alleen in staat om voor zichzelf te 

handelen en keuzes te maken, maar moet dat ook doen. Het ‘nemen van verantwoordelijkheid’ 

is in die zin tekenend voor de positie in deze dimensie die samenhangt met die van de vorige 

twee: het geven van een normatieve bedoeling aan vrijheid. 

We zullen de eerste verticale lijn tussen de waardendimensies nu afronden door na te 

gaan welke positie in de dimensie ‘openheid en exclusiviteit’ samenhang vertoont met de 

eerdere stellingnames. Vooralsnog gaan we dus uit van individuen onderling aan de basis staan 
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van hun eigen samenleving. Individuen verwachten daarbij tot op zekere hoogte van elkaar dat 

een ieder het eigen karakter traint om dit op een manier te doen die men over het algemeen 

wenselijk acht. Men acht echter relatief weinig wenselijk over het algemeen; de gedeelde 

conceptie van ‘het goede’ is hier betrekkelijk mager. Daarom is de vrijheid van individuen groot. 

Alleen de weinige gedeelde waarden begrenzen haar. Wat hierbij belangrijk is, en wat onderdeel 

uitmaakt van de dynamiek van ‘openheid en exclusiviteit’, is dat ieder individu hierbij gelijk is. 

Als individuen het slechts op weinig punten met elkaar eens zijn over wat ‘goed’ is, dan betekent 

dat immers dat er veel verschillende concepties van ‘het goede’ naast elkaar kunnen bestaan. 

We raken hier aan de individuele betekenisgeving in het progressieve verhaal, waar we eerder 

op wezen. Er is in dit verhaal geen gedeeld betekeniskader, geen gedeeld beeld van ‘het goede’, 

waarin we kunnen aanwijzen welke individuele betekenisverlening ‘beter’ is dan een andere. 

Het zou dus logisch zijn om de lijn die we volgen in de dimensie ‘openheid en exclusiviteit’ te 

laten eindigen bij de positie waarin het onderwijs de gelijkheid van ieder individu bevordert. De 

progressiviteit van deze positie zit daarbij in het bevorderen van een wereld waarin iedereen 

gelijk is om zelf te bedenken wat ‘het goede’ is, en het mensbeeld dat hierbij past is opnieuw dat 

van een individu dat daartoe in staat is. 

We hebben nu de eerste verticale lijn doorlopen en hebben we het ‘progressieve 

verhaal’ preciezer bepaalt binnen de waardendimensies. Om deze lijn vast te houden, zullen we 

haar nu een naam geven. Veel van haar kenmerken houden verband met het idee van 

individuele verlichting, zoals we dat in hoofdstuk 3 al zagen, maar het zou verwarrend kunnen 

zijn deze lijn een naam te geven die daarop lijkt. Daarom kiezen we voor de naam van 

subjectlijn. In haar verhaal komt namelijk steeds het in hoofdstuk 3 besproken onderscheid 

tussen subject (het individu) en object (al het andere, de samenleving incluis) terug (zie pagina 

48-49 alhier). Het subject staat in verhouding tot de objecten, en in deze lijn wordt dat altijd in 

het voordeel van het subject beslist.  

Dat brengt ons bij het volgen van de volgende lijn, waarin ook het subject terug zal 

komen, maar waarin die nadrukkelijker in verband wordt gebracht met dat waarin het subject 

is ingebed. We beginnen hier met de middenpositie in de dimensie ‘individu en samenleving’, 

waarin het individu en de samenleving met elkaar worden geïntegreerd. Specifiek gaat het hier 

om de Biestaïaanse invulling van die positie (want die wordt ingenomen in het sectorakkoord; 

zie pagina 86-87 alhier). Dat maakt dat we nu een pad zullen bewandelen waarin Biesta’s 

denken steeds terugkomt. Omdat dit vrij prominent en eenduidig aanwezig is in de 

verschillende waardendimensies, kunnen we over de constructie van deze lijn wat korter zijn 

dan over de subjectlijn. 

Voor Biesta is het individu slechts in zoverre een individu als hij of zij handelt in de 

inbedding van dat individu: het tezamen-zijn-in-pluraliteit. Hij volgt daarin de latere Arendt (zie 

pagina 47 alhier, en verder). Dit tezamen-zijn-in-pluraliteit is dus de gemeenschap of de 

samenleving waarin dat individu zich bevindt. Het mensbeeld dat hij daarbij aanhoudt, is dus 

dat van een individu dat geen individu kan zijn zonder dat daar een context voor bestaat. 

Daarnaast is in Biesta’s mensbeeld ook een kind tezamen-in-pluraliteit, dus ook het kind moeten 

we daarbij al zien als individu met de mogelijkheid tot handelen en kiezen. Biesta is dus in die 

zin progressief dat hij die individualiteit van het kind benadrukt en hij individuele 

betekenisgeving aanmoedigt, met dien verstande dat dat in een al bestaande omgeving gebeurt. 

Het uitgangspunt is niet dat er in de eerste plaats individuen zijn en dan pas een samenleving; 

individuen handelen altijd al tegen de achtergrond van die samenleving, en juist dat maakt hen 

individuen.  
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Socialisatie en subjectwording gaan daarom hand in hand voor Biesta in de 

waardendimensie ‘verlichting en Bildung’. Het is niet zo dat de één fundamenteel is voor de 

ander. Tegelijkertijd betekent het feit dat socialisatie enkel plaatsvindt in een tezamen-zijn-in-

pluraliteit dat hierin opnieuw relatief weinig waarden algemeen gelden goed. Daarnaast is er in 

dat tezamen-zijn-in-pluraliteit geen aandacht voor het idee dat individuen onderling door de 

geschiedenis heen vorm geven aan dat goede. Ook dit is een blijk van de verhouding tot 

progressiviteit in Biesta’s denken; individuele betekenisgeving en daarmee individuele 

perceptie van het goede heeft hier ruim baan, zij het altijd tegen de achtergrond van het 

tezamen-zijn. Biesta deelt met de subjectlijn dus ook een mensbeeld waarin het individu 

daartoe in staat wordt geacht en waarin dat individu dat misschien ook wel moet doen. 

Betrekken we dit verhaal op de dimensie ‘vrijheid en meten’, dan wordt zichtbaar dat 

het doordrenkt is met het idee dat de vrijheid van het individu is ingebed in een tezamen-zijn-

in-pluraliteit. In tegenstelling tot de subjectlijn wordt vrijheid hier dus niet begrensd door een 

bescheiden opvatting van ‘het goede’, maar door het idee dat je altijd in een (plurale) 

gemeenschap staat als je handelt. De begrenzing van vrijheid gebeurt hier dus niet per se op 

basis van iets normatiefs, maar is wel toegenomen omdat het individu hier per definitie ook in 

iets wordt geplaatst waarin het bestaat, terwijl dat in de subjectlijn niet het geval is. Het eerder 

geschetste mensbeeld van Biesta wordt in deze dimensie dus herhaald; dat verduidelijkt nog 

maar eens dat het een grondmotief is in de positiebepaling in de waardendimensies. 

In de dimensie ‘openheid en exclusiviteit’ wordt het individu in deze lijn tot slot 

geëmancipeerd door het onderwijs. Het onderwijs maakt het daardoor voor iedereen mogelijk 

om te handelen - iedereen wordt door onderwijs immers een subject -, en het socialiseert 

individuen in de ruimte waarin zij kunnen handelen (opnieuw: het tezamen-zijn-in-pluraliteit). 

Ook hier geldt dus, net als in de subjectlijn, dat dit voor iedereen op een gelijke manier mogelijk 

moet zijn. De dynamiek van exclusiviteit speelt dus ook in deze lijn geen rol, maar het subject 

wordt wel nadrukkelijker in relatie tot zijn omgeving gedacht. 

Zo hebben we aan de hand van Biesta een tweede lijn door de waardendimensies 

getrokken. Ook deze lijn kunnen we daarom nu een naam geven. Hoewel het aanlokkelijk is om 

haar de ‘Biestalijn’ te noemen, zullen we dat hier niet doen. Want waar uit de schets van deze 

lijn blijkt dat zij zich op een bepaalde manier wel en niet kan vinden in de subjectlijn, zal uit de 

schets van de derde (en laatste) lijn blijken dat we datzelfde zouden kunnen zeggen van de 

‘Biestalijn’ met die derde lijn. Biesta’s verhaal bevindt zich dus in het midden van twee andere 

verhalen, als een synthese van die twee. We zullen daarom spreken van de ‘syntheselijn’. 

Daarmee belanden we op de volgende en - zoals zojuist aangekondigd - laatste lijn. 

Omdat uit tabel II blijkt dat er steeds drie posities worden ingenomen in iedere 

waardendimensies, mag de totstandkoming van drie lijnen geen verrassing heten. De laatste 

ingenomen positie in de dimensie ‘individu en samenleving’ vormt het startpunt van deze lijn. 

Het individu bestaat in deze positie in het verlengde van de samenleving. Omgekeerd is de 

samenleving dus het fundament van individualiteit. Het mensbeeld dat daarbij hoort is dat van 

de mens als een gemeenschapswezen. Individuen zijn in deze visie dus afkomstig uit een 

gemeenschap en hebben daar deel aan, zijn daar lid van. Subject en object bevinden zich hier 

dus in een haast omgekeerde verhouding dan in de subjectlijn. Voor de verhouding tot 

progressiviteit betekent dit dat het individu altijd verbonden is met een omvattend geheel. 

Individuele betekenisgeving ligt hier dus in zoverre open als er geen gemeenschappelijke 

betekenisgeving is. Vice versa betekent dat dat het individu zichzelf en de wereld in de eerste 

plaats begrijpt vanuit het gemeenschapsverband waarin hij/zij is ingebed. Voortdurende 

verandering wordt in deze lijn onwenselijk, want daarin kunnen bestaande verbanden moeilijk 
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stand houden. Als we denken vanuit gemeenschappelijkheid en vanuit wat daarin geldt als goed, 

dan is voortdurende verandering dus een bedreiging als daarvan zodanig. Bovendien is de 

individualistische invulling van progressiviteit als vanzelfsprekend een bedreiging voor alle 

vormen van gemeenschap. De verhouding tot progressiviteit is in deze lijn dus in beginsel 

negatief, en des te meer omdat die progressiviteit vandaag de dag wordt ingevuld door een 

toeneming van individualisme. Iedere opening voor progressiviteit als voortdurende 

verbetering ligt in deze lijn alleen in de heroriëntatie op iets dat al geldt als goed in de 

gemeenschap, en zoals we nog zullen zien, kunnen we dat in deze lijn van veel meer zaken 

zeggen dan in de vorige twee lijnen. 

In de waardendimensie ‘verlichting en Bildung’ wijst dit ons op de positie van Hegels 

Bildung. Het individu wordt daarin gevormd naar de gemeenschap toe en begrijp zichzelf, 

conform het geschetste mensbeeld dat in deze lijn past, vanuit dit gemeenschapsverband. In de 

constructie van de waardendimensies haalden we hierbij het voorbeeld aan van de bakker die 

zichzelf in een gemeenschap begrijpt door brood te bakken waar vraag naar is (zie pagina 53 

alhier). We relateerden dit daar ook aan de triade van Biesta: door (te leren om) goed brood te 

bakken, socialiseert de bakker zich, maar wordt hij ook subject - want hij gaat zichzelf zien als 

een goede bakker. Tegelijkertijd kwalificeert hij zichzelf als zodanig, want hij wordt erkend als 

kundig bakker. In die trant leert de gemeenschap leerlingen in het onderwijs tegelijkertijd wat 

het betekent om een goed lid van de gemeenschap te zijn, hoe zij daarin zichzelf kunnen zijn en 

wat zij daarvoor moeten kennen en kunnen. Voor het mensbeeld dat ten grondslag ligt aan deze 

lijn betekent dit dat leerlingen pas volwaardige personen zijn op het moment dat zij klaar zijn 

om hun ouderlijk gezin te verlaten; eigenaarschap over het eigen leerproces zou voor Hegel 

daarom als onwenselijk worden gezien. 

Voor de begrenzing van vrijheid in de dimensie ‘vrijheid en meten’ betekent dit weer 

iets anders. Het betekent namelijk dat de vrijheid van individuen is begrensd door de 

gemeenschappelijke ideeën over wat geldt als goed. De mate waarin mensen een idee van ‘het 

goede’ delen, is hier dus vele malen groter dan in de subjectlijn. In andere woorden: er geldt in 

deze lijn veel meer expliciet als ‘het goede’ dan in de subjectlijn. Waar we in die lijn nog 

uitgingen van bijvoorbeeld burgerschap als een waarde waarnaar we ieders karakter willen 

trainen, omdat dat algemeen geldt als iets goeds, wordt ‘het goede’ in deze nieuwe lijn 

bijvoorbeeld ook goed brood bakken, goed zijn in natuurkunde, of goed begrijpen hoe het 

politieke systeem van de gemeenschap is opgebouwd. In plaats van dat we terechtkomen in een 

discours van individuele betekenisgeving en dus individuele bepaling van wat geldt als goed, is 

‘het goede’ nu overal zichtbaar omdat we een opvatting delen van wat dit inhoudt. Onze vrijheid 

staat in deze lijn daarmee in het teken van het geheel van opvattingen van wat geldt als goed, 

wat Hegel de zedelijkheid noemde. Deze begrenzing van vrijheid gaat verder dan de eerdere 

stappen in deze dimensie, omdat het hierin ook meteen duidelijk is wanneer individuen iets 

doen dat geldt als niet goed of als slecht. Als een goede leerling bijvoorbeeld stil is tijdens de les, 

dan is een leerling die luidruchtig is meteen een slechte leerling. Naarmate we meer laten 

gelden als goed, wordt onze vrijheid steeds verder begrensd; het is niet vreemd als dat bij 

sommigen op een zeker moment een gevoel van beperking oproept.   

Precies door dit punt neemt deze lijn in de dimensie ‘openheid en exclusiviteit’ de 

positie in waarin universele vorming tot ongelijkheid leidt. Want als we iedereen op zouden 

leiden tot bakker, dan zou duidelijk worden dat niet iedereen een goede bakker wordt, en zo 

wordt niet iedereen overal even goed in dat waar de gemeenschap hen allemaal tot opleid. Door 

een duidelijker beeld te hebben van wat als goed geldt, wordt de ongelijkheid van dat goede met 

het slechte ook duidelijker. Het mensbeeld van deze Hegeliaanse lijn is dus niet dat van gelijke 
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individuen met gelijke handelsmogelijkheden en gelijke kansen; door zaken als talent en de 

stand waarin individuen geboren worden, zal uit de universele vorming van die individuen 

blijken dat zij verschillen in waar zij goed in zijn en waar zij slecht in zijn (zie pagina 56 alhier). 

Het heeft in deze lijn geen zin om hier vooruitgang of verbetering in te willen, omdat dit altijd op 

zal treden.  

Deze lijn is ten opzichte van progressiviteit dus op zijn minst terughoudend. Daarnaast 

staat het mensbeeld van het individu als lid van een gemeenschap die opvattingen deelt over 

‘het goede’. Ook deze laatste lijn moeten we een naam geven. We zouden kunnen kiezen voor de 

‘Hegellijn’ of de ‘zedelijkheidslijn’, maar omdat we ook niet hebben gekozen voor de ‘Biestalijn’ 

of de ‘Biesta’s triadelijn’ valt dat uit de toon. Daarnaast zouden we de rol van het individu erin 

tekort doen als we de lijn recht tegenover de subjectlijn zouden zetten en haar ‘objectlijn’ 

zouden noemen. In plaats daarvan zullen we haar de ‘cultuurlijn’ noemen. Gemeenschappelijke 

opvattingen over wat geldt als goed deelt men immers bij uitstek in een cultuur, en het woord 

cultuur spreekt bovendien meer tot de verbeelding dan het woord ‘object’ of het woord 

‘zedelijkheid’ (om over de naam Hegel nog maar te zwijgen).  

We zijn nu dus op het punt beland waarin we drie verticale lijnen door de 

waardendimensies heen hebben bewandeld. Voordat we hier algemene conclusies over kunnen 

trekken en dit hoofdstuk kunnen afsluiten, moeten we hier nog een blik terug op werpen. In de 

behandeling van de drie verticale lijnen hebben we immers twee posities besproken die niet in 

beleid opgenomen zijn, en één positie niet terwijl die wel ingenomen is. Die twee niet 

ingenomen posities kunnen we gemakkelijk verantwoorden: deze hangen namelijk samen met 

het begin van de derde lijn. De positie die de CPOO had ingenomen in de dimensie ‘individu en 

samenleving’ wees ons op dit pad, dat we afsloten met de positie die de CPOO innam in de 

dimensie ‘openheid en exclusiviteit’. De vraag is dan hoe het zit met de positie die we niet 

hebben behandeld in de drie lijnen, maar die wel in beleid ingenomen werd: de positie van 

vrijheid in verschillende kaders door te meten in de dimensie ‘vrijheid en meten’.  

Het is zaak dit nu te verhelderen. We hebben over de dynamiek die in deze dimensie 

speelt altijd gewezen op de lineaire toename van begrenzing tussen de twee uitersten. Die 

lineaire begrenzing is in tabel I, net als de dynamiek van alle andere waardendimensies, 

weergegeven als een horizontale lijn. Nu blijkt echter dat het begrenzen van vrijheid in 

verschillende kaders door te meten geen vrijheidsconceptie is die past in een consistente visie 

op de immanente betekenis van het onderwijs. Ten minste, als we de drie paden volgen 

waarnaar de documentanalyse, en dus de beleidsstukken zelf, ons gewezen hebben. Maar als we 

vragen stellen bij deze uiterst rechtse positie van ‘vrijheid en meten’, dan zullen we zien dat dit 

logisch is. Op basis waarvan begrenzen we immers vrijheid door meten? Waarom beginnen we 

daaraan? Als we verticaal door de waardendimensies heen lopen aan de hand van de 

grondmotieven, dan begrijpen we dat zoiets altijd verband moet houden met een verhouding tot 

en invulling van progressiviteit en een bepaald mensbeeld. Een reden om te kiezen voor 

vrijheidsbegrenzing door te meten, kan bijvoorbeeld zijn dat we ongelijkheid tussen individuen 

zien en alle individuen de vrijheid willen geven om zichzelf te ontwikkelen, omdat we denken 

dat alle mensen dat willen en daartoe in staat zijn. Een andere reden zou kunnen zijn dat we als 

gemeenschap zowel timmermannen als wetenschappers nodig hebben en we daarom 

individuele eigenschappen gaan meten om inzicht te krijgen in wie een goede timmerman en 

wie een goede wetenschapper zou kunnen worden.  

Wat hier gebeurt, is dat we door redenen aan te wijzen om te beginnen aan 

vrijheidsbegrenzing door meten uitkomen bij andere concepties van die vrijheid. Het wordt zo 

zichtbaar dat de lineaire toename van begrenzing in de waardendimensie niet betekent dat de 
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posities in de praktijk niet naast elkaar kunnen bestaan. Waar we in de documentanalyse de 

documenten alleen bevroegen op de mate van begrenzing van vrijheid die daaruit naar voren 

komt, hadden we dus ook een andere vraag kunnen stellen, namelijk: welke vrijheidsconceptie 

komt hieruit naar voren. In de toepassing van de waardendimensies hebben we kortom alleen 

gekeken naar de mate van begrenzing in de beleidsdocumenten, maar hier is onze intentie 

veranderd. We willen immers komen tot de consistente visies op het onderwijs die in de geest 

van het geanalyseerde beleid binnen de waardendimensies mogelijk zijn. Wanneer we deze 

verticale verbanden tussen de waardendimensies proberen te leggen, doen we er verkeerd aan 

om de horizontaal weergegeven lineaire toename van begrenzing in stand te houden. We 

moeten de dynamiek in de dimensie hier niet meer zien als die van de mate van begrenzing van 

vrijheid, maar als de mate van vrijheidsbegrenzing ingegeven door een gegeven 

vrijheidsconceptie. Van deze vrijheidsconcepties hebben we er drie over, namelijk de drie 

middelste posities in de dimensie ‘vrijheid en meten’.  

Het punt is hier dus het volgende: het geven van een normatieve bedoeling aan vrijheid 

begrenst vrijheid op zichzelf al, maar op basis van deze vrijheidsconceptie kunnen we ook 

besluiten die al begrensde vrijheid verder te gaan begrenzen door er ook nog bij te gaan meten. 

Precies hetzelfde geldt voor de vrijheidsconceptie waarin het individu is ingebed in een breder 

geheel, en voor de vrijheidsconceptie waarin het individu is begrensd door zedelijkheid. Wat 

betreft de toename van begrenzing is de stap tussen de ‘bedoelingsconceptie’ en de 

‘meetconceptie’ alleen een stuk groter dan die tussen de ‘zedelijkheidsconceptie’ en diezelfde 

‘meetconceptie’; de stap zelf is daardoor echter niet meer of minder mogelijk.  

We kunnen vrijheid dus niet in het luchtledige begrenzen door te meten. Er zit altijd een 

ander idee over vrijheid achter, impliciet dan wel expliciet. Tegelijkertijd is de stap naar 

vrijheidsbegrenzing door meten mogelijk voor alle vrijheidsconcepties in de drie lijnen die we 

hebben onderscheiden. De kracht van het benoemen van deze drie lijnen schuilt hem voorts in 

het feit dat zij allemaal voortvloeien uit het pragmatisme dat uit beleid naar voren komt. Dat 

maakt dat onze drie consistente visies op de immanente betekenis van het onderwijs - wat de 

lijnen in feite zijn -  zowel aansluiten op de waardendimensies, als op dat wat binnen het 

pragmatisme van beleid en bestuur denkbaar is. Om die reden zullen we de drie lijnen in het 

vervolg tevens voorzien van een nieuw predikaat, dat uiting geeft aan hun kracht: dat van 

‘immanente betekenissystemen’. Het is terecht om van systemen te spreken, omdat onze drie 

lijnen op een consistente manier een invulling geven aan de immanente betekenis van het 

onderwijs door op een samenhangende manier positie te kiezen in de waardendimensies. Om 

de samenhang binnen de verschillende immanente betekenissystemen ook in een model 

inzichtelijk te maken, is pagina 116 tabel III opgesteld. 

Hiermee is de tijd rijp voor de conclusie van dit een-na-laatste hoofdstuk van de scriptie, 

waarin kort de belangrijkste lessen uit het hoofdstuk worden herhaald en antwoord wordt 

gegeven op de laatste deelvraag. 

Wat is dan ‘het goede’ in de dynamiek van beleid en onderwijs?  

We zullen hier ten eerste nogmaals onze deelvraag herhalen, maar dit keer in de 

vereenvoudigde vorm waarin we haar gegoten hebben in de inleiding tot dit hoofdstuk: wat 

leren de waardendimensies ons over het geheel genomen over de beleidsdocumenten, en 

andersom? 

 In de eerste plaats hebben we gezien dat de verhouding tussen de twee wordt bepaald 

door twee grondmotieven, namelijk enerzijds de verhouding van beleid tot progressiviteit en de 
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invulling die het beleid in die verhouding aan het begrip geeft, en anderzijds het mensbeeld 

waar het beleid (impliciet) vanuit gaat. Dat pragmatisch met deze grondmotieven om wordt 

gegaan, hebben we aannemelijk gemaakt op basis van een behandeling van de verdeeldheid van 

stellingnames over tabel II in het vorige hoofdstuk. Dit pragmatisme betekent hier echter dat de 

publieke waarden in de immanente betekenis van de onderwijspraktijk niet consistent worden 

gekoesterd, waardoor we op basis van de geanalyseerde documenten op dit moment niet van 

goed bestuur van onderwijs kunnen spreken. 

 Op basis hiervan hebben we de vraag gesteld hoe we vast zouden kunnen stellen 

wanneer er dan wel sprake is van goed bestuur van onderwijs. Dat was immers de vraag waar 

we op kwamen toen we de waardendimensies in het algemeen op de stellingnames in de 

geanalyseerde documenten betrokken. We antwoordden op die vraag dat er daarvoor sprake 

zou moeten zijn van een consistente visie op het onderwijs, binnen de waardendimensies. Om 

tot die consistente visie te komen, zou vervolgens sprake moeten zijn van een consistente 

verhouding tot de grondmotieven die die visie bepalen. Naarmate de verhouding tot de twee 

grondmotieven eenduidiger is, wordt de visie op de immanente betekenis van het onderwijs dus 

ook eenduidiger. Dit krijgt grofweg vorm langs drie lijnen, die we de subject-, synthese- en 

cultuurlijn hebben genoemd.  

Uiteindelijk is dat wat het geanalyseerde beleid ons kan leren over de 

waardendimensies dus in drie lijnen te vatten. Deze lijnen hebben we vervolgens omgedoopt tot 

immanente betekenissystemen, omdat het manieren zijn waarop systematisch en consistent 

vorm wordt gegeven aan de immanente betekenis van het onderwijs. Ten behoeve van het 

overzicht hebben we hen op de volgende pagina in tabel III samengevat. We kunnen aan dat 

overzicht tot slot toevoegen dat de nadruk op een gedeelde conceptie van ‘het goede’ toeneemt 

wanneer we van links naar rechts gaan in de tabel: in de subjectlijn beginnen we met een diffuse 

en weinig omvattende conceptie hiervan, en bij de cultuurlijn eindigen we met een concretere 

en juist veel omvattende conceptie.  

Met deze conclusie van dit hoofdstuk zijn we toe aan de conclusie van de gehele scriptie, 

in het volgende hoofdstuk.   
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 Grondmotieven: (verhouding tot en invulling van) 
progressiviteit en mensbeeld 

                  ↧                                            ↧                                           ↧      

Waardendimensies: Subjectlijn: Syntheselijn: Cultuurlijn: 

Individu en 
samenleving 

Samenleving in 
verlengde 
individualisme 

Integratie individu en 
samenleving: Dewey, 
Arendt, 
Biesta 

Individu in verlengde 
gemeenschap 

Verlichting en 
Bildung 

Karaktertraining 
naar gedeelde 
verlichte waarden 

Socialisatie en 
subjectwording 

Hegels Bildung 

Vrijheid en meten Normatieve 
bedoeling aan 
vrijheid 

Inbedding en 
individuele vrijheid: 
Dewey en Biesta 

Vrijheid in kader 
zedelijkheid 

(Vrijheid in verschillende kaders door meten) 

Openheid en 
exclusiviteit 

Onderwijs als middel 
ter bevordering 
gelijkheid 

Handelen voor 
iedereen 
toegankelijk, 
emancipeert iedereen 

Universele vorming 
leidt tot ongelijkheid 

 

Tabel III: de verschillende immanente betekenissystemen en hun posities in de waardendimensies 
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6. Goed bestuur van goed onderwijs 
Goed bestuur, publieke waarden, waardenconflicten, de immanente betekenis van praktijken, 

waardendimensies, grondmotieven, immanente betekenissystemen. Dit zijn uiteindelijk de 

begrippen en concepten waarlangs de inhoud van deze scriptie vorm gekregen heeft. We 

kunnen dit nu pas met recht zeggen, omdat we nu op het punt gekomen zijn om terug te kijken 

op de gehele weg die we hebben afgelegd.  

Om deze scriptie daadwerkelijk af te kunnen ronden, zal het echter niet volstaan om het 

bij die ene opsomming van ideeën te laten. Daarvoor moeten we bijvoorbeeld nog de 

hoofdvraag uit de inleiding tot deze thesis beantwoorden. We zullen die daarom eerst herhalen. 

De hoofdvraag luidde: hoe verhouden de (impliciete) publieke waarden in beleidsdocumenten 

aangaande het voortgezet onderwijs zich tot de publieke waarden die in de loop van de 

geschiedenis aan het onderwijs zijn toegekend in het denken erover? 

Zoals we ook het vorige hoofdstuk de deelvraag eerst uitlegden alvorens haar te 

beantwoorden, zo zullen we dat ook hier doen, zij het op een andere manier. We zullen de 

hoofdvraag namelijk zowel toelichten als beantwoorden door het verhaal van de eerdere 

hoofdstukken opeenvolgend te doorlopen. Daarbij zullen we de vrijheid nemen om dat verhaal 

ook wat meer als een verhaal te vertellen. De inhoud van de scriptie wordt zo over het geheel 

gezien wellicht wat aanschouwelijker.  

Onderweg zal duidelijk worden dat we in dit hoofdstuk meer moeten bespreken dan 

alleen het antwoord de hoofdvraag. Onze manier van onderzoek doen heeft namelijk zo zijn 

weerslag op het denken in en over publieke waarden, en op het denken over de immanente 

betekenis van praktijken. Daarmee heeft het ook implicaties voor bestuurskundig onderzoek 

naar die onderwerpen. Het zou een gemis zijn die implicaties niet te articuleren. Pas nadat we 

onze hoofdvraag hebben beantwoord en de vinger hebben gelegd op wat dit onderzoek en diens 

methode betekenen voor de concepten van ‘publieke waarden’ en de ‘immanente betekenis van 

praktijken’, zullen we toekomen aan de klassieke afronding van sociaal-wetenschappelijke 

onderzoeken. Dat zijn namelijk de onderzoeksdiscussie en de benoeming van mogelijkheden tot 

vervolgonderzoek.  

Dit betekent dat ons in dit hoofdstuk nog een drietal zaken te doen staan: het 

beantwoorden van de hoofdvraag, het benoemen van de implicaties van dit onderzoek voor 

ander, soortgelijk onderzoek, en het bediscussiëren van het onderzoeksverloop van deze 

scriptie, om van daaruit tot aanbevelingen voor toekomstig onderzoek te komen. Laten we er 

meteen mee beginnen. 

De verhouding tussen beleid en denken 

Als we doelgericht kijken naar wat we willen weten bij het stellen van de hoofdvraag, dan wordt 

duidelijk dat we geïnteresseerd zijn in een verhouding. Dat wil zeggen; we willen weten hoe 

twee zaken op elkaar betrokken zijn, te weten: de publieke waarden in beleidsdocumenten en 

de publieke waarden van of bij historische denkers. Anders gezegd gaat het de hoofdvraag dus 

om de relatie tussen beleidsdocumenten en historisch denken, wat betreft de publieke waarden 

die daarin terugkomen. Daar bovenop komt dat het hier gaat om beleid en denken over 

onderwijs, en specifiek over het voortgezet onderwijs. 

Hiermee hebben we onze hoofdvraag kort ontleed. Zo worden we in staat gesteld om de 

inhoud van deze scriptie gestructureerd na te lopen. In de eerste plaats worden we hierdoor 

namelijk gewezen op de fundamentele rol van publieke waarden in dit onderzoek. Om die reden 
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was de eerste doelstelling van hoofdstuk 1 het achterhalen van wat het betekent om te denken 

in en over publieke waarden, en wel in een bestuurskundige context. Die doelstelling heeft ons 

ten eerste doen kijken naar een definitie van publieke waarden, die nog abstract bleef. Op basis 

van Thacher en Rein (2004) en Bozeman (2007) kwamen we op de definitie van publieke 

waarden als het begin en het einde van bestuur en beleid en als zodanig datgene wat 

normatieve consensus mogelijk maakt. Vanuit deze diffuse formulering richtten we ons tot een 

voorbeeld van hoe desondanks systematisch in en over publieke waarden kan worden gedacht 

(Beck Jørgensen & Bozeman, 2007). Een vooralsnog vage notie werd hierdoor al een stuk 

concreter. We zetten daar een volgende stap in door twee voorbeelden van bestuurskundige 

artikelen te behandelen waarin publieke waarden een fundamentele rol spelen (De Graaf & 

Paanakker, 2015; De Graaf & Meijer, 2019). In die artikelen waren de desbetreffende publieke 

waarden met elkaar in conflict, en zo bleek dat vooralsnog abstracte waarden in dergelijke 

conflicten hun aanwezigheid concreet kenbaar kunnen maken. Daarna bleek uit een bespreking 

van die conflicten dat er twee vormen van zijn, namelijk conflicten van incompatibiliteit en van 

incommensurabiliteit. We zijn vervolgens ingegaan op omgangsstrategieën voor conflicten van 

die laatste categorie.    

Op dat punt gekomen, hadden we het concept ‘publieke waarden’ in haar 

bestuurskundige breedte geschetst. Toch miste daar nog iets aan, want we hadden de 

verbinding tussen publieke waarden en een notie van goed bestuur nog niet gelegd. Door 

publieke waarden te contrasteren met Mark Moore’s theorie van publieke waarde (Moore, 

1994, 1995 en 2000), konden we doordringen tot de kern van publieke waarden: zij gaan 

uiteindelijk om ‘het goede’. Publieke waarden geven invulling aan dit idee en zijn er een 

uitdrukking van; daarom zijn ze het begin en het einde van (goed) beleid en datgene waardoor 

normatieve consensus mogelijk wordt. Zo hebben we een stap gemaakt van bestuurskundige 

theorievorming naar de filosofische grondslagen daarvan. 

Omdat verschillende publieke waarden in verschillende praktijken een verschillende 

uitdrukking gaven aan dat ‘goede’ (zoveel bleek alleen al uit De Graaf & Paanakker, 2015 en De 

Graaf & Meijer, 2019), wendden we ons tot het denken van Alasdair MacIntyre (2007). Op basis 

van zijn denken kwam Boutellier (2011) met het idee van de immanente betekenis van 

praktijken. In die immanente betekenis van praktijken zien we verschillende zaken naar voren 

treden als dat wat in die praktijken geldt als ‘het goede’. In sociale praktijken zelf zit dus al een 

immanente moraliteit besloten. Uit ons onderzoek blijkt dat we die uit zichzelf opkomende 

moraliteit bestuurskundig kunnen uitdrukken als de dynamiek van publieke waarden in een 

praktijk. En zo laat het idee van de immanente betekenis van praktijken zich bestuurskundig 

omschrijven als het geheel van publieke waarden die noodzakelijkerwijs spelen in een gegeven 

praktijk, vanuit die praktijk zelf. 

Dit inzicht is cruciaal voor het vervolg van de scriptie, en zo ook voor de beantwoording 

van onze hoofdvraag. Ondertussen kunnen we het concept ‘publieke waarden’ namelijk (1) in 

zijn volledige diepte doorzien, en (2) plaatsen in de immanente dynamiek van sociale 

praktijken. Bovendien hebben we dit kunnen betrekken op een definitie van goed bestuur. Dat 

richt zich immers op het koesteren van ‘het goede’, dat blijkbaar in praktijken immanent 

opkomt. Dit zijn bevindingen die hun weerslag hebben op zowel het denken in en over publieke 

waarden, als op de bestuurskunde in het algemeen - zeker in combinatie met hoe we hier later 

in de scriptie op voort hebben gebouwd. We zullen nu echter niet op die implicaties ingaan; dat 

doen we in het volgende onderdeel van dit hoofdstuk. Zo houden we de beantwoording van de 

hoofdvraag overzichtelijk.     
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Omdat alles in onze hoofdvraag - de verhouding, de publieke waarden, het beleid en het 

denken - in het teken staat van (voortgezet) onderwijs, was het vervolgens de vraag welke 

publieke waarden spelen in de immanente betekenis van het onderwijs. Nadat we in hoofdstuk 

2 duidelijk hadden gemaakt hoe we die zoektocht naar publieke waarden aan zouden gaan, en 

ook hoe we na die zoektocht verder zouden gaan, konden we beginnen aan hoofdstuk 3. We 

hebben daar de theorie rondom waardenconflicten gebruikt om de denkers in het boek van 

Palmer (2001) en onze vier verdiepende denkers - Dewey, Arendt, Biesta en Hegel - tegenover 

en naast elkaar te zetten. Dat deden we binnen vier dimensies in het onderwijs, die we 

onderscheidden op basis van Palmers werk. Die dimensies waren ‘individu en samenleving’, 

‘verlichting en Bildung’, ‘vrijheid en meten’, en ‘openheid en exclusiviteit’. Deze vier 

‘waardendimensies’ behelzen ieder een deel van de dynamiek van publieke waarden in het 

onderwijs, als we uitgaan van denkers door de loop van de geschiedenis heen. Om die reden 

vormen deze dimensies samen de immanente betekenis van het onderwijs waar we in deze 

scriptie vanuit zijn gegaan.  

Als we de vrijheid nemen om de inhoud van die waardendimensies te omschrijven in 

termen die we nog niet eerder hebben gebruikt - wat misschien gewaagd is, maar ook 

verhelderend kan zijn -, dan zouden we over de waardendimensies kunnen zeggen dat we met 

hun onderscheiding vier samenhangende filosofische thema’s in het onderwijs hebben 

gesignaleerd. Dat zijn respectievelijk identiteit, ontwikkeling, vrijheid en gelijkheid. Die thema’s 

herbergen vervolgens in totaal acht publieke waarden, die we op vier manieren logisch 

tegenover elkaar kunnen plaatsen, waardoor ze een dimensie gaan vormen. Die dimensie 

overlapt vervolgens weer één op één met de thema’s die we zojuist hebben onderscheiden. In 

tabel I op pagina 73 hebben we dit op een horizontale manier weergegeven. Alle dimensies 

hebben daarin vijf verschillende posities gekregen. 

We moeten hier nog iets meer over zeggen, en daarom keren we weer even terug naar 

de hoofdvraag: we vroegen naar een verhouding tussen beleid en denkers, en wel wat betreft 

hun visie op publieke waarden in het onderwijs. In hoofdstuk 3 hebben we geschetst wat de 

visie van die denkers op de publieke waarden in het onderwijs is. Daarbij hebben we 

aangetekend dat die visie op publieke waarden er anders uitziet dan de manier waarop de 

bestuurskunde doorgaans naar publieke waarden kijkt - die zienswijze hebben we in het eerste 

hoofdstuk geschetst. Toch stelden we dat het terecht was om over de verschillende kanten van 

de waardendimensies te spreken als publieke waarden, omdat het voldeed aan de abstracte 

invulling die we eraan hadden gegeven in onze definitie ervan: publieke waarden zijn het begin 

en het einde van bestuur en beleid en als zodanig datgene wat normatieve consensus mogelijk 

maakt. We zouden het ook anders kunnen zeggen: publieke waarden in het onderwijs geven een 

uiting aan ‘het goede’ in het onderwijs, en omdat de waardendimensies de dynamiek van dit 

‘goede’ omschrijven, is daarin sprake van publieke waarden. De verdere implicaties hiervan 

laten we over aan het volgende onderdeel van dit hoofdstuk; voor nu is dit genoeg hierover.  

Het was vervolgens zaak om de visie van denkers op publieke waarden in het onderwijs 

te betrekken op eenzelfde soort visie, maar dan van beleid. Uiteindelijk wilden we namelijk toe 

naar zinnige uitspraken over hun onderlinge verhouding; zo zien we de hoofdvraag de hele 

scriptie door terugkomen. In hoofdstuk 4 hebben we daarom zeven beleidsdocumenten 

geanalyseerd aan de hand van de verschillende posities in tabel I. De waardendimensies 

fungeerden hier als horizontale assen waarop we de verschillende documenten een plek gaven. 

Dat heeft geresulteerd in tabel II op pagina 102. Om het niet te laten bij het leggen van een 

abstracte verbinding tussen concreet beleid en filosofische posities, hebben we ter afsluiting 

van dat hoofdstuk een interview behandeld dat diende ter praktische illustratie van die 
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verbindingen. Zo moest aanschouwelijk worden hoe die filosofische posities binnen de 

waardendimensies spelen in de concrete beleids- en bestuurspraktijk. Daarmee maakten we het 

dus mogelijk om meer gevoel te krijgen bij die verbinding. 

Aan het eind van het vierde hoofdstuk hadden we dus inzicht verworven in de 

verhouding tussen onderwijsbeleid en het historische denken over onderwijs. In principe 

hadden we daar kunnen eindigen. We hadden op dat punt kunnen zeggen dat dit het was: ‘we 

hebben nu een verhouding tussen beleid en denkers wat betreft hun toekenning van publieke 

waarden aan het onderwijs, en daarmee is de kous af’. We zouden dan echter prangende vragen 

hebben laten liggen. Want wat is dan de aard van die verhouding? Met andere woorden: wat is 

daarin dan bepalend? En: wat is daar dan ‘het goede’ in, als publieke waarden uiteindelijk 

neerkomen op een conceptie van dat ‘goede’, en goed bestuur inhoudt dat we dat ‘goede’ 

koesteren?   

Deze vragen hebben we in het vijfde hoofdstuk aangepakt. In de eerste plaats hebben we 

daar algemene uitspraken gedaan over de toepassing van de waardendimensies op het beleid. 

We constateerden dat dit een vruchtbare onderzoeksmethode was, en dat die heeft geleid tot 

een behoorlijke verdeeldheid van stellingnames in de documenten, te zien in tabel II. Dat laatste 

was volgens ons niet in de eerste plaats te wijten aan de verschillende herkomsten en 

verschillende onderwerpen van de geanalyseerde documenten, maar aan een pragmatisme van 

de overheid ten aanzien van de immanente betekenis van de onderwijspraktijk. Door 

vervolgens eerst bij het geanalyseerde beleid op zoek te gaan naar onderstromen die spelen bij 

het innemen van posities in de waardendimensies - oftewel: naar factoren die spelen in de 

verhouding tussen beleid en de denkers -, kwamen we uit bij twee grondmotieven. Deze 

grondmotieven zijn dus doorslaggevend in het innemen van bepaalde posities in de 

waardendimensies; vandaar hun naam. De grondmotieven zijn het geven van een invulling aan, 

en het zich verhouden tot, progressiviteit, en het hebben van een bepaald mensbeeld.   

Om dat laatste grondmotief kort te relateren aan die dimensies, bij wijze van voorbeeld: 

van de vier filosofische thema’s die die waardendimensies vertegenwoordigen, hangt het 

mensbeeld het duidelijkst samen met identiteit (‘individu en samenleving’). Vanuit een visie op 

de mens waarin de mens een gemeenschapswezen is, komen we namelijk al snel uit bij de kant 

van ‘samenleving’ in die dimensie. Andersom wijst een mensbeeld naar de kant van ‘individu’ 

als we uitgaan van de mens als op een zichzelf aangewezen, enkele persoon. Tegelijkertijd is een 

mensbeeld bepalend voor hoe we aankijken naar het thema ontwikkeling (‘verlichting en 

Bildung’), want als we de mens bijvoorbeeld zien als een wezen dat op zoek is naar uitdaging, 

dan willen we mensen ontwikkelen door ze uit te dagen. Tegelijkertijd zegt een mensbeeld ook 

iets over hoe en in hoeverre mensen vrij zijn (vrijheid; ‘vrijheid en meten’), en over de gelijkheid 

al dan niet ongelijkheid van mensen (gelijkheid; ‘openheid en exclusiviteit’). Het andere 

grondmotief, kort gezegd ‘progressiviteit’, heeft precies eenzelfde soort uitwerking binnen de 

dimensies. In dat grondmotief draait het echter om de mate van oriëntatie op de toekomst en de 

houding ten opzichte van voortdurende verandering en verbetering.  

Uit de pragmatische omgang van het geanalyseerde beleid met de immanente betekenis 

van het onderwijs, spreekt dus een pragmatisch omgaan met deze grondmotieven. Die 

grondmotieven zijn immers bepalend in het innemen van verschillende posities in de 

waardendimensies, en daarmee in de immanente betekenis van het onderwijs. De schrijvers van 

de beleidsstukken lijken er dus verschillende verhoudingen ten opzichte van progressiviteit op 

na te houden, en het heeft er de schijn van dat ze onderling uitgaan van verschillende 

mensbeelden. Op die manier worden de publieke waarden in de immanente betekenis van het 

onderwijs echter niet gekoesterd, want er is geen eenduidig beeld van wat die publieke 
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waarden inhouden. Zo kan er dus ook geen sprake zijn van goed bestuur van onderwijs. 

Daarvoor is een invulling van ‘het goede’ in het onderwijs nodig, wat wil zeggen: een invulling 

van de immanente betekenis van het onderwijs. Die invulling is hier diffuus, en vindt zelfs deels 

plaats buiten de immanente betekenis van het onderwijs die wij in deze scriptie hebben 

geschetst, namelijk in het discours rondom verantwoording en transparantie. Op dat laatste 

hebben we herhaaldelijk gewezen.  

De pragmacratie van Boutellier (2015) leidt hier dus niet tot goed bestuur, maar hooguit 

tot ‘niet slecht’ bestuur. Binnen dat pragmatische bestuurlijke denken zouden we echter ook 

kunnen besluiten tot het geven van een consistente invulling aan de immanente betekenis van 

het onderwijs. Die conclusie kunnen we trekken uit het schetsen van drie lijnen die 

samenhangende posities in verschillende waardendimensies met elkaar verbinden. We hebben 

het schetsen van die drie lijnen aangepakt als het bewandelen van een verticaal pad door de 

waardendimensies heen. Dit deden we op basis van de stellingnames van het geanalyseerde 

beleid in de waardendimensies. Daardoor sloten we aan bij wat in de pragmatische 

beleidspraktijk anno nu denkbare lijnen zijn om in het onderwijsbeleid te volgen. 

Door te kiezen om consequent één van die drie lijnen te volgen in al het onderwijsbeleid, 

zou het dus mogelijk zijn om te spreken van goed onderwijsbestuur, en dat binnen de 

hedendaagse pragmacratie. Omdat er hierdoor een grote kracht uitgaat van deze drie lijnen, 

hebben we hen het predikaat ‘immanente betekenissystemen’ toegekend. Als consistente 

manieren van kijken naar de immanente betekenis van het onderwijs, en dat dus binnen de vier 

waardendimensies, maken de immanente betekenissystemen het mogelijk om de publieke 

waarden die besloten liggen in het onderwijs te zien en te koesteren. Logischerwijs gaat ieder 

immanent betekenissysteem uit van de twee grondmotieven; een bezinning op die 

grondmotieven zou dus moeten helpen om na te gaan voor welke van de drie systemen het 

beste kan worden gekozen. 

Zo kunnen we door het voorgaande hoofdstuk, ‘Het goede in de dynamiek van beleid en 

onderwijs’, meer diepgang aanbrengen in het antwoord op onze hoofdvraag. We zijn nu klaar 

om dat antwoord te formuleren. De verhouding tussen de visie van beleid op publieke waarden 

in het onderwijs en de visie van historische denkers op publieke waarden in het onderwijs, 

heeft in deze scriptie vorm gekregen in het toepassen van vier waardendimensies op 

geselecteerde beleidsstukken. Deze toepassing heeft an sich geleid tot een eerste inzicht in de 

onderlinge verhouding tussen het denken over onderwijs en het onderwijsbeleid. We zijn die 

betrokkenheid vervolgens gaan verdiepen, en zo zijn we uitgekomen bij twee grondmotieven en 

drie immanente betekenissystemen. De twee grondmotieven zijn doorslaggevend in de wijze 

waarop de onderwijsbeleid en het denken over onderwijs op elkaar zijn betrokken, en de drie 

immanente betekenissystemen zijn drie manieren om samenhangende posities binnen de 

waardendimensies in te nemen. De pragmacratie staat ons toe één van die drie systemen te 

kiezen, en zo om ons onderwijs goed te besturen. 

Dit is de conclusie waartoe deze scriptie ons heeft geleid. Dat betekent niet dat we al 

klaar zijn met dit hoofdstuk. Er resten ons nog minstens twee taken; het bespreken van de 

implicaties van dit verhaal voor het bestuurskundige denken in publieke waarden en de 

bestuurskunde überhaupt, en een kritische discussie met het onderzoeksverloop. We zullen nu 

eerst overgaan op dat eerste.  
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Implicaties van dit onderzoek 

In dit onderdeel zijn impliciet twee vragen aan de orde. Ten eerste: wat is er in deze scriptie 

gebeurd met het begrip ‘publieke waarden’? En ten tweede: wat zijn de implicaties daarvan voor 

de bestuurskunde? We zullen zien wat we hierover te zeggen hebben met het verhaal van de 

hele scriptie in ons achterhoofd. 

  In het eerste hoofdstuk hebben we geschetst hoe publieke waarden normaliter worden 

besproken en gebruikt in de bestuurskunde. In de hoofdstukken die daarop volgden, hebben we 

echter veel losgelaten van die theorie, die we vanaf nu voor het gemak de dagelijks-gebruik-

theorie van publieke waarden zullen noemen. Toen we eenmaal met behulp van Moore’s 

publieke waarde hadden aangetoond dat publieke waarden uiteindelijk een beschrijving van 

‘het goede’ zijn, konden we alleen de theorie rondom de aard van waardenconflicten nog 

inzetten voor onze doelstelling. Door deze verbinding van publieke waarden met ‘het goede’ 

voor het voetlicht te brengen, waren we in staat publieke waarden binnen de immanente 

betekenis van praktijken te plaatsen. In een op MacIntyre geïnspireerde sociologie, waartoe 

Boutellier de deuren heeft geopend (zie pagina 32 alhier), wordt de immanente betekenis van 

praktijken daarmee een verzamelnaam voor de publieke waarden die in concrete publieke 

domeinen spelen, vanuit die praktijk zelf. Door het idee van waardenconflicten te gebruiken in 

het schetsen van een dergelijke immanente betekenis, konden we vervolgens dimensies 

aanbrengen in de dynamiek die daarin speelt. Zo konden we verschillende historische denkers 

in onze dimensies integreren. Dit is een vruchtbare gang van zaken geweest in deze scriptie: de 

waardendimensies bleken een zinnig instrument om beleid mee te analyseren. Bovendien wees 

een verdieping van die analyse ons op twee grondmotieven en drie immanente 

betekenissystemen; onze nieuwe manier van omgaan met publieke waarden heeft al met al een 

hoop mogelijk gemaakt. 

 Daarom kunnen we ons nu wagen aan (stevige) uitspraken over het bestuurskundige 

onderzoek naar publieke waarden. Laten we met de deur in huis vallen: ieder onderzoek naar 

publieke waarden dat geen oog heeft voor ‘het goede’ dat ten grondslag ligt aan die publieke 

waarden, blijft aan de oppervlakte. Het dringt niet door tot waar publieke waarden uiteindelijk 

om gaan. Daardoor mist het veel. We zullen een voorbeeld uit het eerste hoofdstuk behandelen 

om dit punt duidelijk te maken. In het artikel van De Graaf en Meijer (2019) treden er 

verschillende waardenconflicten op bij de politie wat betreft haar omgang met sociale media. Zij 

gaan na hoe de politie met al die waardenconflicten omgaat. In die omgang nemen ze over het 

algemeen een conservatieve respons waar, een respons die uitgaat van wat de politie gewend is 

om uit te dragen (zie pagina 18 alhier). Vanuit onze MacIntyreïaanse sociologie is dit volkomen 

logisch: de politie heeft immers als praktijk een immanente betekenis, die door de geschiedenis 

heen vorm gekregen heeft. De politie heeft dus al vanuit zichzelf een idee over ‘het goede’, dat 

we kunnen uitdrukken in publieke waarden. Wanneer van buitenaf nieuwe waarden die 

immanente betekenis binnen komen, is het logisch dat de politie reageert vanuit wat daarin al 

geldt als ‘het goede’. Dit perspectief ontbreekt in het artikel van De Graaf en Meijer, en het is 

daarom de vraag in hoeverre de politie op langere termijn wat aan hun onderzoek heeft. Meer 

inzicht in haar eigen immanente werking heeft de politie namelijk niet gekregen. De vragen 

moeten vanuit ons onderzoek dus niet zijn: welke waarden komen er hier in conflict met elkaar, 

op wat voor manier gaan we daarmee om en wat moeten we daarmee, maar: wat geldt in deze 

praktijk als ‘het goede’, waar komt dat vandaan, en wat zegt dat over hoe we met een 

waardenconflict om kunnen gaan? Als rechtmatigheid en rechtvaardigheid bij de politie gelden 

als ‘het goede’ vanuit de politie zelf, en participatie op sociale media niet tot ‘het goede’ behoort 
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omwille van de eigen praktijk, dan zou de politie lak moeten hebben aan dat laatste als het het 

eerste hindert. Dit heeft in onze gedachtegang niet te maken met een bias ten gunste van één 

waarde, maar met dat wat de politie goed acht omdat het de politie is. Het ligt voor de hand dat 

praktijken door deze manier van denken meer inzicht krijgen in hun eigen aard, in hun eigen 

bedoeling zo je wilt, en dat ze daardoor in staat zijn om vanuit dit inzicht met nieuwe 

uitdagingen om te gaan. Onze manier van kijken naar publieke waarden kan dus tot gevolg 

hebben dat praktijken meer begrip krijgen van wat goed is en wat niet goed is, vanuit een eigen 

immanente morele identiteit. Als neveneffect kunnen ze daardoor steviger in hun schoenen 

staan en meer zelfvertrouwen krijgen. 

Dit betekent niet dat we de hele dagelijks-gebruik-theorie van publieke waarden 

overboord moeten gooien, maar dat we het moeten zien voor wat het is: een laag vernis 

bovenop de dynamiek van ‘het goede’, een theoretische manier van spreken over dat ‘goede’ die 

ons af kan leiden van precies dat ‘goede’. En dit betekent weer niet dat alle bestuurskundigen 

die zich bezighouden met publieke waarden maar beter ethici of filosofen kunnen worden. We 

kunnen de oppervlakkigheid van de dagelijks-gebruik-theorie vermijden en tegelijkertijd 

bestuurskundig naar publieke waarden kijken, als we ons bestuurskundig richten op ‘het goede’. 

In ons onderzoek hebben we laten zien dat dit ‘werkt’, door uit te gaan van de immanente 

betekenis van praktijken (onze MacIntyreïaanse sociologie) en door de onenigheid van publieke 

waarden daarbinnen in een spectrum te vatten. We stonden in ons onderzoek dus meer in 

contact met de filosofische grondslag van publieke waarden dan de dagelijks-gebruik-theorie, 

en zijn erin geslaagd bestuurskundig op dat contact voort te bouwen, bijvoorbeeld in onze 

documentanalyse.    

We zouden daarom de boude stelling kunnen innemen dat we een nieuw soort 

bestuurskundig onderzoeksterrein hebben geopend; een terrein dat we dimensieonderzoek 

zouden kunnen noemen. Daarin hebben we niet alleen oog voor de waardenconflicten binnen 

een praktijk in een gegeven situatie, maar ook voor datgene waarin die waardenconflicten 

ingebed zijn, namelijk de immanente betekenis van die praktijken. Dat wat als ‘het goede’ uit 

praktijken naar voren komt, omwille van die praktijken zelf, wordt hierin het uitgangspunt, 

inclusief alle tegenstrijdigheden doe daarin in bestaan. De visie op publieke waarden die we 

daarin hebben, doet recht aan dat waar publieke waarden echt om gaan. Onze visie op publieke 

waarden gaat daarmee uit van een verdieping van de dagelijks-gebruik-theorie van publieke 

waarden.  

Ons onderzoek en het nieuwe onderzoeksterrein dat het heeft aangestipt, is al met al 

onderdeel van een bestuurskunde die uitgaat van emergente maatschappelijke moraliteit. Dit 

hangt samen met een vermogen tot zelfsturing dat in praktijken besloten ligt: als praktijken een 

helder beeld hebben van wat goed is, dan kunnen ze daar ook naar handelen. Door te stellen dat 

goed bestuur het koesteren van precies die dynamiek is, kijken we in dit onderzoek voorbij 

bestuurlijke top-down-sturing en voorbij het idee van de maakbaarheid van de 

maatschappelijke orde. Hier is nog veel meer over te zeggen, maar dat ligt buiten het onderwerp 

van deze scriptie. 

Aan deze behandeling van de implicaties dit onderzoek, moeten we nog een kritische 

beschouwing van het onderzoeksverloop toevoegen. Op die manier kunnen we nagaan hoe een 

eventuele toekomst van dimensieonderzoek haar voordeel zou kunnen doen met hoe het 

onderzoek van deze scriptie in elkaar stak. We zullen daardoor ook in staat zijn af te sluiten met 

aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 
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Onderzoeksdiscussie en vervolgonderzoek 

We zullen ons in deze onderzoeksdiscussie richten op een aantal (totaal) andere zaken dan de 

zojuist besprokene. Ten eerste gaan we in algemene termen in op een aantal keuzes die in het 

verloop van het onderzoek zijn genomen en die mogelijk van invloed zijn geweest op de 

uitkomst ervan. Daarna richten we onze blik specifiek op de immanente betekenissystemen; we 

zullen hier een aantal kritische opmerkingen over maken en ook ingaan op een repliek daarop. 

Tot slot zullen we aanbevelingen doen voor toekomstig onderzoek.  

De eerste kritische noot bij het verloop van het onderzoek ligt voor de hand: de selectie 

van het onderzoeksmateriaal. In het theoretische onderzoek, waarin we de waardendimensies 

optuigden, hebben we Palmers boek als uitgangspunt genomen en besloten de inhoud daarvan 

te verdiepen aan de hand van vier denkers. Wat dit voor het onderzoek betekent, hebben we 

ook eerder al aangestipt: alle uitspraken over de immanente betekenis van het onderwijs vallen 

binnen het kader van deze keuze. Bij het kiezen van een ander uitgangspunt voor het 

theoretische onderzoek was de uitkomst ervan mogelijk anders geweest, en zo ook bij het 

kiezen van andere verdiepende denkers. Door de doel- en vraagstellingen van dit onderzoek 

was een dergelijke keuze echter niet te vermijden: we hadden hoe dan ook een keuze moeten 

maken in de te behandelen denkers. Dit alles geldt evenzeer voor de keuze voor de zeven 

beleidsdocumenten in het andere onderzoek van deze scriptie. Andere documenten hadden 

mogelijk tot andere uitkomsten geleid, maar ook daarin moest noodzakelijkerwijs een keuze 

worden gemaakt. Onze keuze hebben we in het tweede hoofdstuk verantwoord.    

Daarnaast zouden we terecht kunnen opmerken dat het boek van Palmer te wensen 

over liet. De kwaliteit van de essays die het bevat, is even gevarieerd als het aantal auteurs dat 

aan de bundel heeft bijgedragen. Bovendien vormt de omvang van de essays wellicht ook een 

beperking van het onderzoek; het is de vraag of we een ander beeld van de waardendimensies 

hadden gehad als deze essays completer waren geweest. Er was daarnaast weinig consistentie 

tussen de essays wat betreft hun inhoud (zie pagina 35 alhier). Het is dus de vraag of we 

Palmers boek wel op het voetstuk hadden moeten plaatsen waarop het in het theoretische 

onderzoek staat. Toch kunnen we die vraag bevestigend beantwoorden, doordat het mogelijk is 

gebleken om op basis van dat boek onze vier waardendimensies te construeren. Dat die 

dimensies zinvol bleken, vertelt ons dat we er inderdaad goed aan hebben gedaan om van 

Palmer uit te gaan.    

 Zo komen we op de tweede kritiek die men zou kunnen hebben op het verloop van ons 

onderzoek: de weergave van het gebruikte materiaal. Want om de waardendimensies uit Palmer 

te kunnen destilleren, moesten we ervan abstraheren. Dat betekent dat we niet al te dicht bij de 

tekst van de essays konden blijven, wat wellicht een bedreiging is voor de betrouwbaarheid van 

het onderzoek. Door de gevolgtrekkingen die we op basis van de essays hebben gemaakt zo 

aannemelijk mogelijk te maken, probeerden we dit zoveel mogelijk tegen te gaan. Bovendien is 

het ook hier weer zo dat we omwille van het doel van deze scriptie niet anders hadden gekund 

als we een ander uitgangspunt hadden genomen. Omdat er geen eerder onderzoek bestond dat 

eenzelfde soort oogmerk had als dit onderzoek, moesten we hoe dan ook een bepaald 

uitgangspunt in een nieuw licht plaatsen.  

Een derde algemene kanttekening bij het onderzoek houdt verband met de eerste 

kritiek over de selectie van materiaal, maar betreft de immanente betekenis van de 

onderwijspraktijk. De kans is namelijk aanwezig dat we een andere invulling aan de immanente 

betekenis van het onderwijs hadden gegeven als we bijvoorbeeld schoolleiders hadden 

geïnterviewd, zoals in eerste instantie de bedoeling van deze scriptie was (zie pagina 38 alhier). 
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Dit had vanzelfsprekend een heel andere uitkomst van ons onderzoek gegeven. Het hoeft echter 

niet te betekenen dat de manier waarop we invulling hebben gegeven aan de immanente 

betekenis anders was geweest: we hadden namelijk alsnog op dimensies kunnen komen. Wat 

bovendien voor de aangehouden onderzoeksopzet spreekt, is dat het ons heeft geleid tot een 

nieuwe vorm van bestuurskundig onderzoek naar publieke waarden. We hebben iets nieuws 

zichtbaar gemaakt; de zeggingskracht van deze scriptie heeft er dus niet onder geleden.  

We zullen ons nu specifiek richten op de drie immanente betekenissystemen. In de 

eerste plaats kunnen we ons afvragen of we tot andere conclusies over hun bestaan of hun 

uiterlijk waren gekomen als we andere beleidsdocumenten hadden geanalyseerd. Dit blijft in 

wezen een open vraag, maar het lijkt niet heel waarschijnlijk. Het soort pragmatisme dat uit 

deze zeven documenten spreekt, maakt het immers moeilijk te geloven dat er geen sprake van 

dat pragmatisme zou zijn in andere documenten.  

 Ten tweede lijkt er iets krom aan het opstellen van de drie immanente 

betekenissystemen. We hebben namelijk bepaalde denkers gebruikt om inhoud te geven aan de 

waardendimensies, om vervolgens bepaalde lijnen door die waardendimensies te trekken die 

het gedachtegoed van precies die denkers volgen. We hebben het dan met name over Biesta en 

Hegel, in de constructie van de synthese- en cultuurlijn. Dit lijkt een self fullfilling prophecy. De 

repliek die we hierop kunnen geven, is dat we bij het opstellen van de drie lijnen rekening 

hebben gehouden met posities die daadwerkelijk in beleid ingenomen zijn. Dat betekent dat het 

pragmatisme dat in beleid ten toon gespreid wordt, deels aansluit op het denken van Biesta en 

Hegel. Als we de lijnen van die aansluitingen doortrekken, is het niet vreemd dat we uitkomen 

bij hun gedachtegoed. Blijkbaar sluit het denken van Hegel en Biesta dus aan op wat in de 

hedendaagse bestuurlijke praktijk een visie op onderwijsbeleid zou kunnen zijn.  

Als we nog eens kritisch zouden kijken naar deze repliek, dan zouden we kunnen zeggen 

dat de posities die worden ingenomen in beleid, mede zijn opgetuigd op basis van Biesta en 

Hegel. Daardoor worden we opnieuw op de self fullfilling prophecy gewezen. Dat klopt, maar ten 

eerste zijn de posities niet alleen op het denken van Hegel en Biesta gebaseerd. Ook in de essays 

van Palmer komen die posities terug. Ten tweede kunnen we hier hetzelfde argument geven als 

daarnet: de posities die op Hegel en Biesta zijn gebaseerd, komen daadwerkelijk terug in het 

geanalyseerde beleid. We hebben de verbinding van de beleidsdocumenten aan die posities 

aannemelijk gemaakt in onze documentanalyse. We hebben dus legitiem gehandeld toen we 

zowel de synthese- als de cultuurlijn schetsten.   

Het laatste punt wat betreft de immanente betekenissystemen, is de gelijkenis tussen de 

cultuurlijn en het denken in de immanente betekenis van praktijken überhaupt. Beiden gaan 

veel over ‘het goede’, hoe de dynamiek ervan eruit ziet en wat het betekent. Ons onderzoek zou 

hierdoor de schijn tegen kunnen hebben en ervan kunnen worden beschuldigd die lijn te 

propageren. De gelijkenis kunnen we echter gewoonweg verklaren doordat Hegels denken, 

waar de cultuurlijn op gefundeerd is, op filosofisch-thematisch vlak verwant is met MacIntyre's 

denken. Beiden thematiseren ‘het goede’ en de immanente gemeenschappelijke vormgeving 

daaraan door een samenleving of in een praktijk, en ze bouwen beide voort op denkers als 

Aristoteles. We zouden om deze redenen kunnen zeggen dat de cultuurlijn directer aansluit op 

onze MacIntyreïaanse sociologie dan de andere twee lijnen, maar dat wil niet zeggen dat de 

andere immanente betekenissystemen niet in die sociologie passen of dat de cultuurlijn 

automatisch het meest verkieslijk is. Als we onze sociologie, en in het bijzonder Boutelliers 

aanzet daartoe volgen (zie pagina 28 alhier), dan is het vormgeven aan een immanente 

betekenis namelijk iets dat onvermijdelijk in praktijken plaatsvindt. Bewust of onbewust, ‘het 

goede’ speelt in die sociologie altijd een rol in alle sociale praktijken. Het problematische aan de 
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subject- en syntheselijn is dat zij geen bewuste aandacht voor deze dynamiek hebben, terwijl zij 

er toch onderhevig zijn. De dynamiek van de immanente betekenis van het onderwijs sluimert 

in die lijnen daarom op de achtergrond, het blijft impliciet; een bewuste keuze voor één van die 

lijnen als immanent betekenissysteem, zou zowel een erkenning van die dynamiek zijn als een 

voornemen om die slechts impliciet haar gang te laten gaan. Dat lijkt in tegenspraak met elkaar, 

maar zolang bewust voor één van die lijnen gekozen wordt, kan men hier scherp op zijn en het 

in goede banen proberen te leiden. Tegelijkertijd is de Hegeliaanse cultuurlijn, die de 

immanente betekenis van de onderwijspraktijk expliciteert en meer op de voorgrond plaatst, 

problematisch doordat zij zowel inzet op een krachtig gevoel van gemeenschap als het 

uiteindelijk vereist. Dit gevoel lijken we op dit moment te ontberen. Er is dus geen sprake van 

partijdigheid in deze scriptie; dat we ons waagden aan een thematiek die we ook bij Hegel zien, 

betekent nog niet dat die thematiek per se een Hegeliaanse invulling zou moeten krijgen.  

Daarmee rest ons alleen het bespreken van de aanbevelingen voor toekomstig 

onderzoek. Op basis van het voorgaande kunnen we vooral stellen dat het de moeite waard is 

om verder te gaan met het verkennen van de mogelijkheden van dimensieonderzoek. Wat 

betreft het (voortgezet) onderwijs, zou vooral de schakel naar de praktijk verder kunnen 

worden verdiept. Het zou interessant kunnen zijn om docenten en schoolleiders in de 

waardendimensies te kunnen plaatsen, om te weten wat zij voor aanpassingen zouden maken 

aan die dimensies en om hen te vragen welk immanent betekenissysteem zij zouden kiezen. Ook 

zou het interessant zijn dit onderzoek uit te voeren met een analyse van beleidsdocumenten 

voor bijvoorbeeld het hoger onderwijs of het basisonderwijs; de waardendimensies lenen zich 

daar in principe ook voor. Naast het onderwijs zou bovendien ook voor andere sociale 

praktijken dimensieonderzoek kunnen worden gedaan. Mogelijk kunnen ook andere praktijken 

daardoor hun voordeel doen met de nieuwe inzichten in hun immanente aard die 

dimensieonderzoek biedt.      

Tot slot 

Hoewel we in deze scriptie veel hebben gedaan en reden hebben om het onderzoek de nodige 

implicaties toe te rekenen, moeten we afsluiten in bescheidenheid. We moeten ons niet 

voorhouden dat we hier een alomvattende en uitputtende beschrijving hebben gegeven van de 

dynamiek van ‘het goede’ in het onderwijs - want dat is waar het uiteindelijk allemaal op 

neerkomt. Ook moeten we niet uitsluiten dat andere onderzoekers tot andere bevindingen gaan 

komen of zouden zijn gekomen, of dat docenten het in de praktijk anders ervaren en zichzelf 

niet herkennen in wat we hier hebben gezegd. Uiteindelijk is het belangrijkste aan deze scriptie 

dat zij bijdraagt aan het maatschappelijke en bestuurskundige debat rondom onderwijsbeleid, 

en dat het op een zinnige manier zichtbaar maakt wat daarin nog niet zichtbaar was.  

Omwille van die bijdrage is het tijd om nu af te sluiten met een aantal vragen die we ter 

overdenking mee kunnen geven aan de praktijk. Misschien vallen ze uit de lucht, maar ze zijn in 

ieder geval relevant tegen de achtergrond van wat we hier aan de kaak hebben gesteld.  

Kunnen we voorbij verantwoording en transparantie denken in het bestuur van het 

onderwijs? Is er, in andere woorden een vorm van inspectie en financiering mogelijk die draait 

om het koesteren van de immanente betekenis van het onderwijs? En op een dieper niveau: hoe 

kunnen we een praktijk daadwerkelijk beter laten ‘functioneren’, als we niet begrijpen wat het 

goede is in die praktijk? En hoe kunnen we het goede dan begrijpen?  

Wat dit onderzoek betreft, staat het antwoord op dit soort vragen garant voor goed 

bestuur.   
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Nawoord: Onderwijs-begeerte 
In het begeleidende schrijven aan het begin van deze scriptie legden we haar titel 

‘Onderwijsbegeerte’ uit als onder-wijsbegeerte. We wezen daar al kort op de dialectiek van 

bestuurskunde en filosofie in deze scriptie. Nu we die helemaal hebben doorlopen, kunnen we 

zeggen dat we bestuurskunde hebben beoefend vanuit filosofie, in plaats van vanuit louter 

impliciete filosofische vooronderstellingen. Dat wat deze diepere betrekking van de 

bestuurskunde en de filosofie op elkaar mogelijk heeft gemaakt, kunnen we zien als onderwijs-

begeerte.  

 We hebben die opening tot een nieuwe intimiteit tussen de bestuurskunde en de 

filosofie uitgelegd als het MacIntyreïaanse denken in de immanente betekenis van praktijken. 

Maar als sociale praktijken zoals het onderwijs een immanente betekenis hebben, dan betekent 

dat niet alleen dat het onderwijs zelf zin geeft aan het onderwijs, maar ook dat de 

maatschappelijke zin van het onderwijs vanzelf opkomt. De maatschappelijke betekenis van het 

onderwijs treedt dus op uit de gemeenschap die vorm geeft aan die maatschappij, en beweegt 

zich daarbinnen. De onderwijspraktijk bestaat dus in een samenleving en vindt daar uiteindelijk 

haar oorsprong in. Kort gezegd: wij hebben als samenleving een begeerte naar onderwijs, en 

dus is er onderwijs. Wij willen hoe dan ook dat onze kinderen worden onderwezen. We zouden 

naar aanleiding van deze redenering kunnen vragen: wat wakkert die onderwijs-begeerte dan 

aan? Maar we zouden met de kennis van nu net zo goed kunnen vragen: wat is dan de aard van 

die emergente zingeving in en aan het onderwijs - van die immanente betekenis ervan? 

 We hebben vaak gezegd dat het beantwoorden van deze vraag ons uiteindelijk leidt tot 

datgene wat geldt als ‘het goede’ in het onderwijs. Maar dat wat geldt als ‘het goede’ in en aan 

het onderwijs is dus hetzelfde als dat wat überhaupt maakt dat het onderwijs er is. Dat wat geldt 

als ‘het goede’ in het onderwijs ontstaat uiteindelijk vanuit een maatschappelijke onderwijs-

begeerte en conformeert zich daaraan. Dat is wat we doorgaans aanduiden met de zinsnede 

‘doen wat de bedoeling is’.  

Als we onderwijs begeren, dan moeten we dus open staan voor ‘het goede’ in en aan het 

onderwijs dat we daarmee in het leven roepen. In onze begeerte tot onderwijs zit zogezegd de 

bedoeling ervan, en in die bedoeling ligt besloten wat wel en niet tot die bedoeling behoort. Als 

we deze gedachte accepteren, dan moeten we ‘het goede’ thematiseren; we moeten er actief 

mee bezig zijn. In deze scriptie hebben we dat gedaan door uit te gaan van ‘het goede’ als idee 

met een eigen dynamiek, om uiteindelijk een invulling aan dat idee te geven met behulp van 

denkers door de geschiedenis heen.  

Iedere zeggingskracht die deze scriptie eventueel heeft, zou daarom haar oorsprong 

vinden in deze omgang met ‘het goede’ als een abstract idee waar sociale praktijken naartoe 

bewegen. De fijnproever zal in deze gang van zaken ongetwijfeld een aspect van de filosofische 

stroming van het Duits idealisme herkennen. Maar doordat onze omgang met ‘het goede’ als 

idee op haar beurt te herleiden is op het concept ‘publieke waarden’ en op het werk van 

Alasdair MacIntyre en de operationalisatie daarvan door Hans Boutellier, overlappen de 

bestuurskunde en de filosofie elkaar hier vrijwel geheel.       

 Dus, filosofisch-bestuurskundig of bestuurskundig-filosofisch gedacht hebben wij als 

samenleving een onderwijs-begeerte, en daarom bestaat er zoiets als ‘het goede’ in en aan het 

onderwijs en een invulling daarvan. Voordat we met een schoon geweten dit nawoord kunnen 

afsluiten, moeten we nogmaals wijzen op de collectiviteit die uit deze gedachtegang spreekt. We 

geven uiteindelijk samen betekenis aan onze gedeelde wil tot onderwijs, en daarmee aan ‘het 
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goede’ daarin. Deze conclusie roept op tot intersubjectiviteit wat betreft onze wil tot onderwijs, 

ook als dit neer komt op de gedachte dat we allemaal individu willen zijn. Er is dus hoe dan ook 

een bepaalde mate van gemeenschappelijkheid nodig om te kunnen spreken van een bedoeling 

van ‘het onderwijs’ als geheel.  

Voor de overheid betekent die gemeenschappelijkheid, die gedeelde betekenisgeving, 

dat het onderwijs van daaruit zal moeten worden bestuurd. Het is aan onderwijsbestuurders 

om te koesteren wat we goed achten en om daarin te volharden. En daarom is het in de eerste 

plaats aan hen om de sprong in het diepe te maken, naar de onder-wijsbegeerte. We hebben hier 

aangetoond dat dat ook binnen de bestuurskunde op een zinnige manier kan. En ook al levert 

die onder-wijsbegeerte geen eenduidige conclusies op, de pragmatische condities waar we 

vandaag de dag in leven, maken het die bestuurders net zozeer mogelijk om de immanente 

betekenis van het onderwijs als een rechte lijn door het onderwijsbeleid heen te trekken als om 

daar omheen te blijven draaien. Als we in de huidige tijd moeten kiezen waar we in geloven, dan 

kunnen we door daadwerkelijk te kiezen immers weet hebben van ‘het goede’, en dat zonder 

pretenties te hebben over de universele geldigheid ervan. Is die keuze voor een bepaald ‘weten’ 

van ‘het goede’ gefundeerd in filosofisch denken over dit ‘goede’, zoals het geval is bij onze drie 

immanente betekenissystemen, dan hoeft het ideaalplaatje uit het begeleidende schrijven bij 

deze scriptie geen ideaalplaatje te blijven. Het bestuur en de bestuurskunde hoeven alleen nog 

maar te kiezen. 

 

Dankwoord 

Voor de totstandkoming van dit document dank ik in de eerste plaats mijn begeleider, Hans 

Boutellier. Hij gaf mij de nodige kennis en het zelfvertrouwen het verhaal van deze scriptie tot 
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Bijlage I: de constructie van de waardendimensies 

uit Palmer (2001) 

Citaten uit en samenvattingen van de essays 

Denker, gesorteerd op 

(achter)naam 

(bewerkte) citaten en beknopte 

omschrijvingen 

Paginanummer 

in Palmer 

(2001) 

Jane Addams 

'living example of Deweys progressive 

education', onderhielden warme banden 184 

 

'socialized education', proactief van elkaar 

leren en uitgaan van het kind 185 

Louisa May Alcott 'facilitated a feminist paradigm shift' 134 

 'curriculum in arts of love and survival' 134 

 'free choices' maken en dan evalueren 134 

 open educatie, niet in klas of bij moeder thuis 135 

AI-Ghazzali 'reaching everybody, among all' 30 

 participatie in het leren 31 

 

logica, lineair, rationeel (dus niet op religie 

gebaseerd) 31 

 'value building', 'cultivate good behaviour' 32 

Aristoteles intrinsieke waarde van onderwijs 18 

 

onderwijs maakt je een voller, cultureler 

persoon 19 

 geluk, deugd en contemplatie 'key goals' 19 

 empirisme  

Matthew Arnold 'virtues of liberal education' 123 

 die zijn 'non-instrumental' 123 

 'opposite view of John Stuart Mill' 123 

 cultuur bijbrengen (en wat dat dan is) 124-126 

 

'raise above the utilitarian', ook lagere klassen 

in de samenleving 126 

St. Augustine nederigheid 27 

 

'talk as if we were reminding him of what he 

knew' 27 

 'way of love' 27 

 

naar 'pupils condition', 'offer encouragement', 

'pupil must make his own of what he is told' 28 



 

135 

Alfred Binet 

'use of mental age as a criterion for selecting 

and scaling items', mentale leeftijd van 

kinderen testen door toetsen 162 

 

measure natural intelligence independent of 

instruction' was het doel, maar 'his writing 

shows a clear understanding that social 

conditions would affect such measures' 162 

 'individual differences in children's abilities' 163 

Martin Buber 'dialogue central' 239 

 'I-it, I-Thou' relaties in educatie 240 

 relationeel dus (docent-leerling) 241 

 

'personal choice, integrity, authenticity', 

'presence and willingness' 241 

Cyril Lodovic Burt positivist, testjes  

 

intelligence is innate general cognitive 

efficiency' 250 

 'individual tailoring' in educatie 251 

Samuel Butler 

Draaide alles wat hij vond om, maar het is de 

vraag of hij dat serieus bedoelde 138-140 

 

vrije educatie, vrije denken, niet in een keurslijf 

duwen 138-140 

Jan Amos Comenius 'students should be taught what interests them' 43 

 'all work and no play makes Johnny a dull boy' 43 

 'eliminating world tensions' 43 

 'favored latin because it was easier' 43 

 'three sources of knowledge' 43 

Confucius neutraliteit van menselijke natuur, gelijkheid 2 

 openheid voor allen 3 

 

sociale ontwikkeling ipv individu, morele 

waardes 4 

 training of talent loyal to the government' 4 

Anna Julia Haywood Cooper 

'education as a means of social and political 

equality' 173 

 'education in service of the world' 174 

Charles Darwin /  

John Dewey 'schools embryonic community life' 177 

 'enhancement of democratic community' 179 

 

educatie voor een natie die haar morele 

kompas verloor 179 
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 democratie speelt overal in door 179 

 pragmatisme, concreetheid, prakticiteit 179 

 

'attend to the interests of children', maar wel 

blijken linken aan 'educational experiences' en 

intellectuele ontwikkeling, kinderen moeten 

niet passief blijven 180 

 

'education was the construction and 

reorganization of experiences that add meaning 

and that increase one's ability to direct the 

course of subsequence experience. Freedom for 

the child in the classroom was not to be an end 

in itself' 180 

 'intentionally progressive society' 180 

 'amelioration of social life' 180 

William Edward Burghardt Du Bois 

vrijheid, gelijkheid, contra 'industrial 

education' 212-218 

Emile Durkheim 

onderwijs en opvoeding vanuit samenleving 

bekijken 165 

 'education is part of socializing process' 165 

 

'task of education is to give what the collective 

life requires and to make the individual truely 

human' 165 

 'education is not the changing of society' 165 

 

'individual to achieve autonomy within society 

through education' 165 

 

'education is where the individual and society 

meet' 166 

 seculiere moraliteit 166 

 

'stress science', minder nadruk op klassieke 

scholing en de kunsten 166-167 

 'nothing innate to suggest moral nature of child' 167 

 

kennis leidt tot welzijn, die staan voorop in 

onderwijs en opvoeding 167-168 

Desiderius Erasmus 

Natuur, training en oefening '3 conditions 

which determine individual progress in 

learning' 38 

 klassieke educatie 38 

Johann Gottlieb Fichte 

'awakening humanity to its autonomy and 

spontaneity' 75 

 

relaties tussen subjecten, van elkaar leren, 

wederkerigheid 76 



 

137 

 

'achieve absolute autonomy and rationality', 

'rational, ethically perfect being' 76 

 'education of mankind' 77 

 menselijk worden door 'education' 77 

Friedrich Wilhelm Fröbel 

'psychological training by means of play and 

occupation' 96 

 daarbij veel 'self' 96 

 Duits idealist (net als Hegel bijvoorbeeld) 97 

 

'child is a plant to be cultivated in accordance to 

nature's laws', vgl. Rousseau 97 

 'teaching to women' 97 

 

'adapting subject to present state of the 

development of the child' 97 

 'continuity of development' 98 

 'child-centered' 98 

M.K. Gandhi educatie en leven 221-222 

 gratis en verplicht onderwijs 222 

 'responsibility for own life' met 'self respect' 221 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel Bildung 86 

 naar het absolute weten toe 86 

 door ervaring 88 

 

fenomenologie: wetenschap van de ervaring 

van bewustzijn 88 

Johann Friedrich Herbart 'education for its own sake, not for politics' 90 

 individualiteit 91 

 'character is the manner of resoluteness' 91 

 'aims: ethics, means: psychology' 91 

 'educational tact: balance theory and praxis' 92 

Eugenio Maria de Hostos 'positivistic and liberal ideas' 148 

 inspiratie uit Comte en Spencer 149 

 evolutionair positivisme, wetten, groei 149 

 'development of reason, freedom of individual' 150 

 

'ultimate goals is developing the mind', 

intellectueel en moreel 150 

 waarheid weten om het goede te doen 150 

 'development to the fullest potential' 152 

 'objective classification' 152 
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 'liberation of the people' 153 

Wilhelm von Humboldt 'relation man-world' 80 

 'interchange and development' 80 

 'Platonic aim is general ideas' 81 

 'beautiful individuality' - Kant 81 

 'wholeness' 81 

 'no tabula rasa' (ook contra Rousseau) 81 

 'no laws, art' 81 

 automatische educatie 82 

 Bildung 82 

Thomas Henry Huxley wetenschap hoog zitten, agnost 129 

 'clergy replaced by meritocratic expert' 130 

 'literary education alone is poor', vgl. Arnold 131 

 'widely available education' 131 

 

'science = trained and organised common 

sense' 129 

Emile Jaques-Dalcroze 

'education for life in and through music', 

'eurythmics' - hij was een muzikant 207 

 progressief 208 

Jezus van Nazareth ‘egalitarian' 21 

 parabelen, anders denken stimuleren 22 

 praxis versus Paolo Freire 23 

Immanuel Kant 'ultimate aim: formation of moral character' 61 

 dit 'means ability to act rationally' 62 

 vrijheid voor het kind 62 

 'autonomy' 62 

 socratische instructie 62 

 

'bringing up an understanding of the 

unconditional value of morality' 63 

 'development of ideal political community' 63 

 'perfecting of the human race' 63 

John Locke tabula rasa - empirisme 46 

 'character of the individual child' 46 

 'moral education: aim: virtue', intrinsiek 46 

 'want to learn' 46 

 extrinsieke motivatie is slecht 46 
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John Stuart Mill 'compulsory universal education' 106 

 'equal access for women' 106 

 agnostisch onderwijs 106 

 empirisme 106 

 'no Rousseau, no child-centrist' 107 

 'moral influences of education' 107 

 'develop mental culture' 107 

 

'children always act under the impulses of 

present desire' 107 

Maria Montessori 'sensory training and practical living' 226 

 'home' als metafoor voor de school 226 

 zelf leren 226 

 school 'moral equivalent' van 'home' 227 

 

verwerping ‘home’, school en samenleving als 

dichotome categorieën 228 

Robert Morant 'national education locally administered' 144 

 'aristocracy of brains as central authority' 144 

 

'form and strengthen character, develop 

intelligence' 144 

 

onderwijzers en opvoeders moeten zich richten 

op 'nature and capabilities child' 145 

John Henry Newman 'university education' 101 

 'enlarging minds' 102 

 'liberal education', zie citaat begin essay 100 

 uit dat citaat: vrijheid, wijsheid, kalmte 100 

Friedrich Nietzsche 'higher culture, true education' 156 

 

'fully authentic individuals', 'self reflection and 

critic analysis' 157 

 individuen moeten waarde kunnen creëren 157 

 

'education is society', the attainment of the 

goals of this form of education are what gives 

sense to of justifies the society we create' 157 

 

'true education is for few, majority is for a 

different type' 157 

 'society is to be judged on goals with education' 158 

Jose Ortega y Gasset pedagogie is de echte politiek 243 

 perspectivisme 244 

 rationalisme 244 
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 'reason and life' 244 

 

'connect school with society and culture', 

'overcome individualism' 244 

 'life is a unity of dramatic dynamism' 245 

 'new liberal consciousness' 245 

 'elitist; aristocracy against masses' 246 

Johann Heinrich Pestalozzi 'three staged educational system' 66 

 

Menschenbildung: 'knowledge is always tied to 

moral standards 66 

 

'aim of education is to develop basic forces, 

prestructured by eternal laws of nature, both 

naturalisticly and psychologically' 67 

 'human forces understood teleologically' 68 

 iedereen uniek 68 

 'real life' 68 

Plato developping moral reason' 11 

 karaktertraining 12 

 mentale helderheid en verlichting: 'reason' 12 

 innate knowledge'  

Jean-Jacques Rousseau 'good nature of man'  

 learning by doing'  

 'street-wise adult', 'happy' 56 

 gefaseerde ontwikkeling 57 

 'negative education' 57 

 'autonomous' 58 

John Ruskin 'education not utilitarian', ook niet 'science' 117 

 'fundamentally, education is morality' 117 

 'universitas' 117 

 

'guide and convert people who do not yet know 

how to chose wisely' 117 

 'consumer' van onderwijs kun je niet zijn 117 

 

'education is not social and material 

advancement' 118 

 'life could be ennobled' 118 

Bertrand Russell /  

Socrates morele vorming - weten wat goed en slecht is 7 

 weten hoe te leven 7 
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 dialoog aangaan om gedrag te beïnvloeden 8 

 intellectualisme 8 

Herbert Spencer 

'training by freedom'; ‘letting children learn 

from the natural consequences of wrong 

behaviour without parental involvement’ 121 

 'science as having paramount value' 121 

 'lessons from concrete to abstract' 121 

 'education is a repetition of civilization in little' 121 

 'education is to prepare us for complete living' 122 

Rudolf Steiner antroposofie 187 

 Theosofie 187 

 

'existence and personal reality of spiritual 

world', 'knowledge and not just intuition' 188 

 

'education is regarded as that which develops 

spiritual knowledge of the world and allows the 

pupil to become a vital part of spirituality' 188 

 

'medium is inner experience, not observation 

or description' 188 

 'cosmic unity of body and soul' 188 

 

'education is Geheimwissenschaft' van het 

geheime esoterische innerlijke van kinderen 189 

 'basic is development', 'three births of men' 189 

 'not child-oriented' 190 

 occult, esoterisch idee van het kind en de mens  

Rabindranath Tagore educatie voor perfectie van de mens 194 

 'education is associated with life' 195 

 

Link met Montessori, liefde voor het kind, 

integraliteit en emoties 195-196 

E.L. Thorndike 

'education is concerned with change in human 

beings' 233 

 'apply laws of learning' 236 

 

'scientific approach, direct observation, 

quantitative precision' 236 

 

progressive, science ability to solve society's 

problems' 236 

 positivist 236 

Ibn Tufayl 

gebruik van rede en ervaring om wereld te 

leren kennen 35 

 state of nature' (vgl. Locke en Rousseau)  
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John Wesley mens is slecht 51 

 

'rejected innate ideas', voor 'sense 

impressions': empirisme 51 

 

'only end of education is to restore our rational 

nature to its proper state' 51 

 'reason learned at second hand' 51 

 'no play'! 52 

 'forming minds towards wisdom and holiness' 52 

 naar 'rational, scriptural Christ' 52 

Alfred North Whitehead educatie moet over het leven gaan 200 

 

'comprehension of the art of life as an 

adventure' 200 

 

leren door interactieve overdracht, testen en 

toepassen, niet door informatie voor te 

schotelen 202 

 'reality as interactions in time' 202 

 kon het met Dewey vinden en andersom 203 

Mary Wollstonecraft feminist  

 women must be intelligent in her own right' 70 

 

man en vrouw dezelfde educatie en samen 

onderwezen 71 
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Constructie van de waardendimensies 

Overkoepelende 

waarden of ideeën Passende denkers 

In lijn met welke 

andere 

waarde(n)* 

Gespannen met 

welke andere 

waarde(n)* 

Overkoepelende 

waardendimen-

sie 

Gelijkheid en 

openheid 

Confucius, Jezus, 

Wollstonecraft, Fröbel, 

Mill, Alcott, Cooper, Du 

Bois Liefde Elitisme 

Openheid en 

exclusiviteit 

Onderwijs en 

samenleving: 

sociale taak, 

maatschappelijk- 

heid, politieke 

gemeenschap 

Confucius, Kant, Dewey, 

Hegel, Nietzsche, 

Durkheim, Cooper, 

Addams, Ortega y Gasset Bildung 

Autonomie en 

individualiteit 

Individu en 

samenleving 

Ethiek: weten hoe 

te leven, weten wat 

goed en slecht is 

Socrates, Plato, 

Aristoteles, Al-Ghazzali, 

Locke, Kant, Herbart, 

Mill, Ruskin, De Hostos Bildung 

Autonomie en 

individualiteit 

Verlichting en 

Bildung 

Karaktertraining 

Plato, Locke, Rousseau, 

Newman, Morant Bildung 

Autonomie en 

individualiteit 

Verlichting en 

Bildung 

Progressiviteit in 

sociale 

veranderingen 

Jezus, Pestalozzi, Dewey, 

Addams Verlichtingsideeën Bildung 

Verlichting en 

Bildung 

Liefde Augustinus, Alcott 

Gelijkheid en 

openheid Elitisme 

Openheid en 

exclusiviteit 

Verlichtingsideeën: 

rationaliteit 

ontwikkelen vanuit 

een rationeel 

mensbeeld, 

verbetering van de 

mens, echt mens 

worden, 

kennisideaal 

Confucius, Ibn Tufayl, 

Erasmus, Comenius, 

Wesley, Rousseau, Kant, 

Pestalozzi, Fichte, Von 

Humboldt, Herbart, 

Ruskin, Huxley, Morant, 

De Hostos, Durkheim, 

Dewey, Tagore 

Autonomie en 

individualiteit, 

Progressiviteit in 

sociale 

veranderingen Bildung 

Verlichting en 

Bildung 

Leerlinggerichtheid 

en vrijheid voor het 

kind 

Comenius, Kant, Fröbel, 

Spencer, Alcott, Morant, 

Dewey, Montessori 

Autonomie en 

individualiteit 

Positivisme en 

kwantitativiteit Vrijheid en meten 

Autonomie, 

ontwikkeling van 

het individu 

Locke, Rousseau, Kant, 

Fichte, Von Humboldt, 

Fröbel, Spencer, De 

Hostos, Steiner, 

Montessori, Buber, Burt Verlichtingsideeën 

Onderwijs en 

samenleving 

Individu en 

samenleving 
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Bildung: cultivering 

en formering in de 

maatschappij 

Von Humboldt, Hegel, 

Fröbel, Newman, Arnold, 

Dewey, Ortega y Gasset 

Ethiek, 

Karaktertraining, 

Onderwijs en 

Samenleving 

Autonomie en 

individualiteit 

Verlichting en 

Bildung 

Positivisme en 

kwantitativiteit 

De Hostos, Binet, 

Thorndike, Burt Verlichtingsideeën Bildung Vrijheid en meten 

Praktisch leven, 

'life' 

Tagore, Whitehead, 

Dalcroze, Gandhi, Du 

Bois, Dewey, Ortega y 

Gasset Ethiek, Bildung Verlichtingsideeën 

Verlichting en 

Bildung 

Elitisme 

Nietzsche, Ortega y 

Gasset 

Leerlinggerichtheid 

en vrijheid voor het 

kind 

Gelijkheid en 

openheid 

Openheid en 

exclusiviteit 

 

* De relaties tussen waarden die hier worden gelegd, worden uitgebreid uitgelegd in hoofdstuk 

3. Daarom ontbreekt hier een nadere toelichting van deze indeling. 
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Bijlage II: interviewopzet 
Hartelijk dank voor de tijd die u bereid bent te nemen voor dit interview. De opzet ervan is ten 

opzichte van de brief die ik een aantal maanden geleden stuurde iets veranderd. Dit omdat de 

focus van het onderzoek is verplaatst. In plaats van bestuurders van middelbare scholen en hun 

mening over landelijk onderwijsbeleid, staat nu het verschil tussen de waarden die uitgaan van 

het onderwijs zelf en de waarden die blijken uit beleidsdocumenten centraal. Met andere 

woorden: het onderzoek gaat nu over waarom het onderwijs belangrijk is in onze maatschappij 

en de manier waarop beleid daarnaar kijkt. De keuze om beleid centraal te stellen en niet de 

mening van schoolbestuurders is gemaakt vanwege de vele afwijzende reacties die ik helaas 

kreeg op uitnodigingen voor mijn onderzoek. Dit interview dient daarom vooral ter illustratie 

bij de nieuwe onderzoeksrichting, wat het des te belangrijker maakt. Het moet het mogelijk 

maken om de vergelijking tussen de maatschappelijke waarde van onderwijs en de manier 

waarop beleid daarnaar kijkt in een praktische context te plaatsen. Het is namelijk erg relevant 

om een praktijkvoorbeeld te hebben aan de hand waarvan we kunnen kijken naar hoe het 

onderwijs als maatschappelijk fenomeen zich verhoudt tot het beleid daarover.            

De vorm van het interview zal er een van een vrij en open gesprek zijn. Ik heb een aantal 

onderwerpen en vragen in gedachten die ik u graag zou willen stellen, maar die komen mogelijk 

in de loop van ons gesprek aan bod. Het gaat erom dat dit interview een zo goed mogelijk beeld 

geeft van hoe u kijkt naar het onderwijs zelf en naar het beleid daarover. Schrikt u daarbij niet 

als ik af en toe een verdiepende vraag stel die misschien filosofisch over komt; nadenken over 

de maatschappelijke relevantie van onderwijs vraagt immers soms om een goed gesprek. Op 

basis van deze opzet verwacht ik dat het interview ongeveer een uur zal duren.   

Nog een praktische noot aangaande privacy: het interview zal volledig geanonimiseerd 

worden. Over u zal in het onderzoek alleen worden gezegd dat u onderdeel uitmaakt van de 

dagelijkse leiding van een middelbare school in de regio Amsterdam-Amstelveen. Daarnaast zal 

ik het verslag of de transcriptie van het interview naar u opsturen ter controle, voordat ik het in 

de analyse van mijn onderzoek gebruik. Als u dat op prijs stelt, stuur ik tot slot het onderzoek 

naar u op zodra dat is afgerond.  

Heeft u nog vragen over het interview? Anders zou ik graag beginnen.  

  

Onderwerpen en vraagsuggesties: 

1. Hoe beleid terugkomt in het dagelijks werk en de mening daarover; 

a. Welk beleid is met name relevant? 

2. De maatschappelijke betekenis en relevantie van onderwijs; 

a. Wat is het belangrijkste aan dat onderwijs? 

3. De overeenkomsten en verschillen daarin.  

4. Waar maakt u zich wel eens zorgen over wat betreft het onderwijs? 

 

Afronding: 

Daarmee zijn we wat mij betreft tot het einde van het interview gekomen. Hartelijk dank voor 

het gesprek dat wij hebben kunnen voeren. Het zal mij erg helpen bij het vormen van een 

concreet beeld van hoe onderwijsbeleid en het onderwijs zelf samenhangen. Heeft u nog vragen 

of opmerkingen? Anders wil ik u nogmaals danken en stop ik ook de opname die ik voorafgaand 

aan het interview had aangezet.  


