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Kent u die ervaring? U staat voor een collegezaal, met voor u op de lessenaar het 
verhaal waar u de afgelopen week aan hebt gewerkt. De studenten zitten klaar met 
de schrijfblokken voor zich en de pennen in aanslag. En op het moment dat u de 
eerste zin wilt uitspreken denkt u: is dit nou werkelijk interessant voor hen? Moet 
ik hen dit gaan vertellen? U hoort zichzelf de eerste zin van het verhaal uitspreken 
en beseft dat het college verloren is. Er is nog maar één mogelijkheid: gewoon 
doorpraten, doen alsof er niets aan de hand is en zonder er teveel bij na te denken 
het college afdraaien. Het is niet anders.  
 
Maar wat is er aan de hand. Achter uw bureau leek het college nog een mooi 
verhaal. Het zat best wel knap in elkaar dacht u nog bij uzelf. Misschien nog wel 
eens om te werken tot een artikeltje hier of daar. Maar op het moment dat u oog in 
oog staat met de studenten voor wie het verhaal is bedoeld zakt u de moed in de 
schoenen en springt de trivialiteit van alles wat u hebt bedacht en geschreven u in 
het gezicht. Moet ik ze hier werkelijk twee keer drie kwartier mee vermoeien?  
 
Wat er zoal mis kan gaan 
 
Wat kan er dan zoal fout gaan bij het voorbereiden van een college? Ik zal een 
zestal fouten die ik zelf in mijn eigen onderwijspraktijk ben tegengekomen kort de 
revue laten passeren: 
 
fout 1 
 
De eerste fout ontstaat als de docent tijdens het hoorcollege de stof uit het boek 
nog eens uitlegt. Het is denk ik de meest verleidelijke en de meest voor de hand 
liggende fout. Wie zich immers de vraag stelt: ‘wat is de taak van de docent?’, zal 
voor zichzelf al snel het antwoord vinden: ‘het uitleggen van de leerstof’. Het 
probleem is dan alleen dat die leerstof vaak ook al wordt uitgelegd in de literatuur 
die studenten bestuderen moeten. Als je een beetje een fatsoenlijk studieboek hebt 
valt er tegenwoordig niet zo heel veel meer uit te leggen, zonder je studenten voor 
simpele zielen te verslijten.  

                                                 
1 De uitdrukking ‘lenigheid van geest’ ontleen ik – zoals ook verder in de tekst zal blijken 
– aan mijn collega Piet van der Ploeg (Van der Ploeg 1995, zie noot 7).  
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Kennelijk is het antwoord ‘het uitleggen van de leerstof’ niet voldoende. Er is 
meer aan de hand. Het zou moeten gaan om het uitleggen van die leerstof die door 
studenten niet begrepen wordt. Wat de docent doet die de stof uit het boek nog 
eens uitlegt is vooral aansluiten bij wat de studenten al weten en dat nog eens in 
alle toonaarden herhalen, illustreren. Voor de studenten heeft zo’n college weinig 
nieuwswaarde. Alleen als de stof werkelijk zo moeilijk is dat ze zonder die verhel-
deringen en het nog eens uitleggen niet te begrijpen is, is dit een zinvolle invals-
hoek. Vaak echter is de stof niet zo moeilijk, of, anders gezegd, zijn de studenten 
van zichzelf slimmer dan je misschien gehoopt had. Want wat moet je ze dàn 
vertellen op een hoorcollege? 
 
Wel daarvoor zou je aansluiting kunnen zoeken bij het concept van ‘ontwikkelend 
onderwijs’. Dit concept werd met name door C.F. van Parreren ontwikkeld in het 
voetspoor van de grote Russische leerpsycholoog L.S. Vygotsky. Centraal in die 
opvatting staat het idee dat je niet in de eerste plaats aansluiting zou moeten 
zoeken bij wat studenten al weten, maar dat je dat wat ze al weten als vertrekpunt 
moet nemen om vandaar uit verder te komen. Wat kan dat concreet betekenen? In 
het boek staat een theorie beschreven. Je zou in het hoorcollege de kritiek op die 
theorie door kunnen nemen. Je zou zelf die theorie nog eens kritisch tegen het 
licht kunnen houden. Je zou centrale begrippen uit die theorie nog eens nader 
onder de loep kunnen nemen, zo, dat er aan die begrippen werkelijk nieuwe 
aspecten onderscheiden kunnen worden. Een dergelijk college heeft een duidelijke 
nieuwswaarde. Ook zou je een centrale ingewikkelde theorie kunnen toetsen aan 
een concreet voorbeeld. De nieuwswaarde zit dan in een concretisering en een 
duidelijk maken van de zin van een dergelijke theorie, waarbij je wel moet nagaan 
of dat voor de studenten niet sowieso al evident is en of de theorie werkelijk van 
een dergelijke complexiteit is dat een concretisering werkelijk wenselijk is. Een 
soortgelijke afweging moet je maken op het moment dat je overweegt de structuur 
van een hoofdstuk uit de literatuur te verhelderen. Sommige boeken zijn zonder 
een dergelijke verheldering voor studenten praktisch ontoegankelijk. Ze missen 
het overzicht en de plaatsing van het boek in de context waarbinnen het 
geschreven werd. Voor sommige boeken kan een college dat die context en 
structuur verheldert een waardevolle aanvulling zijn. Maar, opnieuw moet het 
gezegd worden, voor veel boeken is dat ook duidelijk niet het geval.  
 
Zo zijn er twee wegen te gaan: het verhelderen en het compliceren. Daarbij dient 
steeds de vraag te zijn: wat voegt het college toe aan de stof die de studenten lezen 
en bestuderen? Het college moet dat wat studenten zelf al tot zich genomen 
hebben op een hoger plan tillen. Wat in die zin nodig of wenselijk zal zijn hangt 
vooral van de complexiteit van de leerstof af.  
 
fout 2 
 
Maar er is nog een tweede fout denkbaar, die met door de bovengenoemde 
oplossing niet wordt verholpen. Sterker nog, de genoemde oplossing zou de 
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tweede fout wel eens in de hand kunnen werken. Dat is de fout die gemaakt wordt 
wanneer de docent een aardig aspect van het vak bij de kop neemt en dat in het 
hoorcollege nog eens uitwerkt. Dat kan bijvoorbeeld zijn een begrip uit het boek 
dat hij nog eens uitvoerig toelicht en illustreert. Juist bij een dergelijk college kan 
vooraf het gevoel sterk zijn iets moois te hebben geschreven, waarbij je je eigen 
verhaal goed kwijt te kunnen in het college, terwijl daarop aansluitend het gevoel 
van verlegenheid voor de collegezaal even groot is. De oorzaak van dat probleem 
zou wel eens te maken kunnen hebben met de al te grote willekeurigheid van de 
keuze van het onderwerp. Wanneer over een onderwerp gesproken wordt in het 
kader van een hoorcollege, dan werkt dat alleen goed als zowel voor de docent als 
voor de studenten duidelijk is dat dit onderwerp inderdaad besproken moet 
worden, in het kader van deze colleges niet onbesproken mag blijven. Wanneer bij 
studenten het gevoel overheerst dat een andere docent waarschijnlijk een ander 
verhaal gehouden zou hebben, verdwijnt dat gevoel van noodzakelijkheid 
 
In een goed college bevinden student én docent zich tezamen tegenover de stof, 
die zij gezamenlijk proberen te doorgronden, waarbij de docent een leidende rol 
neemt. Problemen ontstaan zodra de docent samen gaat vallen met de stof en de 
studenten het gevoel krijgen dat ze niet langer door de docent geholpen worden, 
maar dat ze zelf de docent met zijn stof moeten proberen te doorgronden.  
 
Wat er dan eigenlijk gebeurt is dat je niet meer het vak staat te doceren, maar 
jezelf en je eigen opvattingen staat te presenteren. En dat is een situatie waarmee 
je jezelf gemakkelijk in verlegenheid brengt. Je ontleent immers je rol als docent 
niet aan jezelf, of aan je eigen opvattingen (wat bijvoorbeeld bij het houden van 
een lezing misschien soms nog het geval is), maar aan het feit dat je voor die 
studenten het vak vertegenwoordigt dat zij studeren. In principe moet jij als 
vakman vervangbaar zijn. Op het moment dat ze het gevoel krijgen dat een andere 
docent een ander verhaal verteld zou hebben, mis je bij het geven van je college je 
legitimatie als docent en is het gevoel van verlegenheid tegenover die studenten 
waarschijnlijk heel terecht.  
 
Concreet betekent dit dat de keuze van je onderwerpen voor studenten een grote 
mate van plausibiliteit moet hebben. Duidelijk moet zijn dat dit inderdaad de 
onderwerpen zijn waar je in een college over dit vak niet omheen kunt.  
 
fout 3 
 
De derde fout is eigenlijk van een andere aard. Het betreft het probleem dat 
ontstaat als de docent zich de vraag stelt hoe hij twee maal vijfenveertig minuten 
vol moet praten. Hij heeft wel een paar mooie modellen en theorieën van 
voldoende relevantie en moeilijkheidsgraad om uit te leggen, maar vult hij 
daarmee anderhalf uur? Kan hij daarover anderhalf uur praten? De oorzaak van 
dat probleem laat zich terugvoeren naar het feit dat wij gewend zijn theorieën en 
modellen in de ruimte te structureren en niet in de tijd. Wij zijn gewend modellen 
uit te tekenen of om ideeën in een flits van verheldering voor ons te zien. Wat we 
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niet gewend zijn is om ideeën uit te werken in de tijd. Voor ons idee, en voor de 
manieren waarop ideeën in ons wetenschappelijk brein functioneren, kosten 
ideeën geen tijd. Een hoorcollege is echter wel in de tijd gestructureerd: Een 
hoorcollege heeft een longitudinale structuur, eerst dit en dan dat. En dat verhoudt 
zich slecht met onze modellen en structuren waarin alles met alles samenhangt en 
waarbij dat voor het goede begrip eigenlijk allemaal tegelijk verteld zou moeten 
worden.  
 
Een oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn om dat wat je vertellen wilt 
werkelijk in de tijd te uit te werken. Bij het voorbereiden van een college zou je 
een groter aantal kleine tijdseenheden kunnen onderscheiden, zes eenheden van 
een kwartier bijvoorbeeld, en waarbij je dan die tijdseenheden elk een duidelijke 
invulling geeft. Liefst verdeel je elke eenheid ook nog eens in drieën, zodat je 
voor jezelf een in de tijd beheersbaar college krijgt, een college dat werkelijk is 
geschreven als iets dat tijd in beslag hoort te nemen. Zo dwing je jezelf het college 
werkelijk in de tijd te structureren. Het college verliest daarmee haar tijdloos 
karakter. Het krijgt meer het karakter van een verhaal, dat zich uitstrekt over een 
bepaalde tijdspanne. Het voordeel is dat je op die manier vanzelf ook ruimte 
vrijmaakt voor (legitieme) voorbeelden en uitweidingen (dat kan wel even een 
eenheid tussendoor). Sterker nog, uitgeschreven in de tijd dwingt een college 
soms naar zijn aard tot voorbeelden en uitweidingen, juist omdat theorieën niet 
langer als schema’s voor de geest staan, maar als verhalen.  
 
De eerste drie fouten die ik besprak hadden vooral betrekking op het geven van 
hoorcolleges. Het academisch onderwijs omvat meer dan alleen het hoorcollege. 
Ik zal daarom nu ingaan op een aantal problemen rond het academisch onderwijs 
die van meer algemene aard zijn.  
 
fout 4 
 
Een volgende fout betreft de suggestie dat de beginnende docent gelijk een goed 
contact met zijn studenten zou moeten kunnen hebben. Het tegendeel is eerder 
waar. Het is als beginnend docent niet eenvoudig werkelijk contact te maken met 
de studenten. De ervaring in het begin is eerder dat de studenten als een be-
dreigend blok tegenover de docent lijken te staan. Een kleine analyse van de 
positie van de beginnende docent kan dit wellicht verhelderen. 2 
 
In de eerste plaats heeft contact te maken met vertrouwen en dat vertrouwen moet 
gewonnen worden. In eerste instantie staan beide partijen onwennig tegenover 
elkaar. Dat is in iedere onderwijssituatie zo, onafhankelijk van de ervaring van de 
docent. Voor het gezag van de docent geldt hetzelfde. Ook dat is geen vanzelf-
sprekende zaak. De docent moet ook zijn gezag verwerven op grond van de – 
inhoudelijke en didactische – kwaliteit van zijn onderwijs.  

                                                 
2 Naar J.H.C. Vonk, Beginnend leraarschap, Het professionele ontwikkelingsproces van 
beginnende docenten nader bekeken, Amsterdam 1989. 
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Maar er is meer aan de hand en dat heeft te maken met de positie van de 
beginnende docent. Elke docent maakt in een zeker ontwikkelingsproces door 
waarbij hij langzamerhand zijn positie ten opzichte van zijn studenten duidelijk 
bepaalt. In dat proces worden de studenten steeds meer student, terwijl de docent 
steeds meer docent wordt.  
 
Wat de docent betreft doet zich een ontwikkeling voor in een drietal fasen. In 
eerste instantie is de docent vooral gericht op de eigen positie, op het eigen 
functioneren. De vraag ‘hoe kom ik over’ voert voortdurend de boventoon. De 
docent ziet in deze gemoedstoestand in de eerste plaats zichzelf staan. De stu-
denten en ook de stof verdwijnen naar de achtergrond. Wanneer de spanning voor 
de beginnende docent te hoog oploopt kan dat zelfs leiden tot een volkomen 
black-out. De docent ziet uitsluitend nog zichzelf staan en heeft geen weet meer 
van stof of studenten. Maar ook in minder extreme situaties maakt deze houding 
het moeilijk om werkelijk contact te leggen met studenten, want de docent is nog 
te zeer op zichzelf, de zelfevaluatie en het eigen functioneren gericht. Ook het 
improviseren met de stof is moeilijk, omdat het in deze situatie lastig is zich 
werkelijk tijdens het lesgeven in de stof te verdiepen. Onderwijs geven vraagt dan 
ook steeds grondige voorbereiding.  
 
Wanneer de docent enig zelfvertrouwen heeft ontwikkeld ten aanzien van het 
eigen functioneren, zal de gerichtheid op dat eigen functioneren langzamerhand 
afnemen. Er komt dan ruimte voor nadere bezinning op het tweede punt van zorg: 
de inhoud, het programma. De docent richt zijn aandacht in deze fase vooral op de 
kwaliteit van het programma, van het verhaal dat hij te vertellen heeft. Vragen 
rond de relevantie van de stof, het niveau van de stof, aanbiedings- en werk-
vormen of de inhoudelijke juistheid van de stof komen nu in het centrum van de 
belangstelling. Ook in dit stadium is werkelijk contact maken met de studenten 
nog moeilijk. De docent concentreert zich in de eerste plaats op de inhoud van 
zijn verhaal, op het juiste verloop van zijn programma. De studenten bevinden 
zich wat dat betreft nog steeds aan de periferie van zijn aandacht.  
 
Pas als de docent zich ook op inhoudelijk terrein zeker voelt, wordt het mogelijk 
werkelijk aandacht te schenken aan de studenten die voor hem zitten, aan wat hen 
bezighoudt, wat zij zouden kunnen of willen inbrengen. Die studenten zijn daarbij 
in de loop van de afgelopen stadia wel steeds meer echt ‘studenten’ voor hem 
geworden.  
 
Aanvankelijk waren het namelijk vooral individuele mensen, medemensen, met 
elk hun eigen opvattingen en meningen en het goed recht op die er op na te 
houden. De docent stond daarbij als individu, als persoon, tegenover een groep 
van individuen, van personen. De vraag drong zich al snel aan hem op: wie ben ik 
dat ik hen iets vertellen zal en dat ze naar mij zullen luisteren. In het onderwijs 
leidt dat gemakkelijk tot een overdreven democratische stijl van doceren met een 
daarbij passende overdreven bescheiden opstelling van de kant van de docent. Hij 
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of zij durft in die situatie onvoldoende de leiding te nemen, het gezag te nemen 
dat hem krachtens zijn positie toekomt. 
 
In de loop van de tijd moet de situatie veranderen en dat zal ook gebeuren zodra 
de docent merkt dat studenten het volgend jaar opvallend veel overeenkomst 
vertonen met die van het vorige jaar. Studenten komen en gaan, maar de docent 
blijft de zelfde. Dat geeft de docent een sterkere positie. De student wordt steeds 
minder individu met een eigen mening en steeds meer in de ogen van de docent 
slechts ‘een student’.  
 
Die situatie is nodig om echt onderwijs te doen plaatsvinden. Onderwijs vraagt 
om een situatie waarin de posities duidelijk zijn. Pas dan kan de docent werkelijk 
doceren. Hij moet het gevoel krijgen dat de student wordt tot materiaal in zijn 
handen, tot materiaal waarmee hij werken kan. Anders gezegd: onderwijs is pas 
mogelijk in een situatie van docent en student. Niet in een situatie van gelijken 
onder elkaar.  
 
Pas in die situatie heeft de docent de situatie volledig in de hand. Pas in die 
situatie kan de docent werkelijk contact leggen met de studenten. En dat is 
opmerkelijk. De docent komt pas werkelijk in contact met studenten als hij die 
niet meer ziet als ‘medemens’, maar als ‘student’. Het is alsof de docent pas door 
eerst duidelijk afstand te nemen van zijn studenten de relatie – als docent – met 
hen kan aangaan. Werkelijk contact vraagt kennelijk om een situatie waarin de 
posities duidelijk zijn. Pas in die situatie kan de docent het zich permitteren zich 
open te stellen voor wat studenten bezig houdt.  
 
Pas in dat laatste geval kunnen we naar mijn mening echt spreken van het 
professioneel functioneren als docent. Het gaat dan om een situatie waarin zorgen 
over het eigen functioneren of over inhoud en programma zo naar de achtergrond 
verschoven zijn dat er werkelijk aandacht kan zijn voor wat er tijdens het college 
zelf - als interactieve leersituatie - gebeurt. Pas in die laatste fase heeft de docent 
de situatie dan ook in de hand.  
 
De ontwikkeling die hier werd geschetst moet elke docent doormaken. Bovendien 
moet die ontwikkeling in elke nieuwe situatie opnieuw doorlopen worden, zij het 
dat dat steeds sneller zal gaan. Steeds opnieuw moeten immers de posities bepaald 
worden, moeten vertrouwen en gezag verworven worden en moet de leerstof met 
voldoende zelfvertrouwen gehanteerd kunnen worden.   
 
Het mag duidelijk zijn dat van een docent die net begint in een nieuwe onderwijs-
situatie niet verwacht mag worden dat hij gelijk op vertrouwelijke voet staat met 
zijn studenten. Hij heeft nog een lange weg met hen en met zichzelf te gaan.  
 
Opnieuw wordt duidelijk dat ‘onderwijs’, ‘onderwijskwaliteit’ of ‘didactiek’ geen 
universele begrippen zijn, maar dat ze differentiatie verdienen. Het maakt verschil 
of men een beginnend of een ervaren docent is. Het maakt verschil of een college 
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aan het begin of aan het einde van het trimester gegeven wordt. Het maakt ver-
schil of men incidenteel een gastcollege geeft in een onbekende setting of dat men 
een hele collegereeks verzorgt. Het maakt verschil of men een vak voor het eerst 
geeft of voor het derde achtereenvolgende jaar. Goed onderwijs heeft in dat 
opzicht in de eerste plaats rust en tijd nodig. Goed onderwijs, zo zou je het 
misschien kunnen zeggen, heeft de tijd nodig om te ‘rijpen’.  
 
fout 5  
 
Een volgende fout is gelegen in de stelling dat het onderwijs didactisch 
verantwoord zou moeten zijn. Die stelling gaat vaak gepaard met een serie 
didactische uitgangspunten waaraan een soort universele geldigheid wordt 
toegedacht en toegedicht. Of je het nu hebt over onderwijs aan de basisschool, het 
voortgezet onderwijs of aan de universiteit, de didactiek is een algemene 
wetenschap die verheldert hoe ‘het’ leerproces functioneert. Toch lijkt het vrij 
evident dat het leerproces van de kleuterschool anders in elkaar zal zitten dan het 
leerproces aan de universiteit.  
 
Het beste wordt dat misschien duidelijk vanuit het idee dat mensen leren leren. 
Als gevolg van het leren ontwikkelen mensen hun vermogen tot leren, kunnen ze 
op het gebied van het leren steeds meer zelf en zijn ze steeds minder van hun 
docent of de didactische structurering van de leerstof afhankelijk.  
 
In het basisonderwijs leren kinderen nog op een vrij onbevangen manier hun 
werkelijkheid op orde brengen door wat de leerkracht vertelt, uitlegt of verheldert. 
Vandaar dat hier werkvormen van verhaal en kringgesprek een belangrijke plaats 
innemen. Begrippen worden daarbij impliciet overgedragen. De begripsvorming 
vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de leerkracht.  
 
In het voortgezet onderwijs ligt dat al anders. Daar wordt de begripsvorming veel 
meer expliciet gemaakt en daarmee komt ze ook voor een groter deel onder de 
verantwoordelijkheid van de leerling te vallen. De taak van de school is niet 
langer het inleiden in begrip, zoals op de basisschool, maar het begeleiden van de 
begripsvorming, die - met behulp van opdrachten, vragen en opgaven - voor een 
groot deel onder eigen verantwoordelijkheid van de leerling plaatsvindt. 
Leerlingen maken daarom zelf hun huiswerk, leren zelf hun woordjes, maken zelf 
hun vragen en opdrachten, hun vertalingen, hun verslagen, enzovoorts.  
 
In het hoger onderwijs gaat de ontwikkeling nog een stap verder. Van studenten 
wordt verwacht dat ze zich zelf begrippen eigen kunnen maken, zonder dat er 
vragen en opgaven nodig zijn die stap voor stap die begripsvorming begeleiden, 
zoals dat in het voortgezet onderwijs het geval is. Studenten worden geacht zelf 
boeken te kunnen lezen en zich de begrippen die daarin staan zelf eigen te kunnen 
maken. Het onderwijs heeft hier dan ook een andere functie. In het onderwijs gaat 
het hooguit om het ondersteunen van het bestuderen van de literatuur en om de 
kritische discussie over die literatuur: is het wel zo, zoals het hier staat? Het lezen 
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van het boek, het verwerven, begrijpen en toepassen van begrip, is iets wat 
eigenlijk voorondersteld wordt. Doel is veel meer op grond van de literatuur zelf 
te leren nadenken.  
 
Wie vormen van kringgesprek wil gaan toepassen in het academisch onderwijs 
hanteert een didactische werkvorm die wellicht op de kleuterschool heel 
toepasselijk is, maar aan de universiteit ...? Wie vragen en opdrachten wil 
bespreken die vragen om reproductie, toepassing en evaluatie van geleerde 
begrippen, hanteert een didactische werkvorm die wellicht in het voortgezet 
onderwijs toepasselijk is. Maar aan de universiteit ...? De universiteit, het hoger 
onderwijs, vraagt om haar eigen didactiek, haar eigen werkvormen. Studenten 
moeten niet onder hun niveau aangesproken worden, maar moeten worden 
aangesproken net boven het niveau van datgene wat ze zelf al kunnen (we 
verwezen in dit verband al eerder naar het gedachtengoed van Vygotksy en Van 
Parreren en hun cultuurhistorische school). Juist doordat bij studenten het één en 
ander mag worden voorondersteld, kun je aan de universiteit een stap verder 
komen. Alleen zo wordt er immers wat geleerd.  
 
fout 6 
 
Een andere belangrijke fout in het denken over onderwijs is gelegen in de 
gedachte dat leren kan worden opgevat als een geleidelijke vermeerdering van 
kennis en inzicht. Over het geheel van een leergang genomen is dat beeld 
misschien niet onjuist. Kijken we echter meer en detail naar het proces van het 
leren, dan blijkt dat er geenszins sprake is van een continu proces. Het beeld van 
gestadige voortgang van het leren en opbouw van het geleerde is dan onjuist en 
misleidend. In het leren doen zich dikwijls momenten voor van discontinuïteit. 
Echt inzicht ‘breekt door’. Het ene moment is het er nog niet, het volgende 
moment is het er wel en is het onbegrijpelijk geworden dat het er daareven nog 
niet was. Leren is een zaak van discontinuïteit, van opeenvolgende doorbraken 
van inzicht. Toch is ook dat maar een halve waarheid. En wel om twee redenen3. 
 
In de eerste plaats moet het doorbreken van inzicht bevorderd worden. Er moeten 
optimale condities geschapen worden om het doorbreken van inzicht ‘uit te 
lokken’. Dat kan door begrippen ‘uit te leggen’, ‘toe te passen’, voorbeelden te 
geven en te illustreren hoe het beoogde inzicht betekenisvol is en werkelijk 
verhelderend werkt. Onderwijs is in die zin een gestaag en geduldig proces van 
uitleggen, toepassen, verhelderen, variëren en dergelijke.   
 
In de tweede plaats moet het eenmaal doorgebroken inzicht geoefend worden om 
een werkelijk blijvend, verankerd en wendbaar inzicht te vormen, door het steeds 

                                                 
3 Vergelijk W.A.J. Meijer, Perspectieven op mens en opvoeding, Nijkerk 1995 (p. 58 - 
61). 
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in nieuwe situaties en in nieuwe perspectieven aan te wenden en op zijn houdbaar-
heid en werking (beperkingen) te beproeven4. 
 
In de praktijk houdt het onderwijs zich eigenlijk alleen bezig met die voorwaar-
denscheppende en oefenende activiteiten. De doorbraak waar het bij het leren 
eigenlijk om draait ligt buiten het bereik van het onderwijs. Het is iets wat zich bij 
de lerende voltrekt (of, misschien beter gezegd, wat de lerende zèlf voltrekt) en 
wat zich feitelijk onttrekt aan de macht van ons als docenten. 
 
Iets over het voorbereiden van hoorcolleges 
 
Wie een hoorcollege wil geven wordt allereerst geconfronteerd met de vraag: 
waarom zou ik eigenlijk een hoorcollege geven? Als ik een verhaal op papier zet 
kan ik dat toch ook aan de studenten laten lezen. Wat voor zin heeft het een 
verhaal te houden dat studenten ook zelf wel kunnen lezen. Wat is de meerwaarde 
van het hoorcollege boven het boek. Waarom nog een hoorcollege als studenten 
toch ook al een boek lezen? 
 
Veelal wordt in didactische literatuur de verbazing uitgesproken over het feit het 
hoorcollege nog steeds zo’n prominente plaats heeft in het academisch onderwijs 
terwijl het toch een vorm is die van alle kanten onder onderwijskundige en 
didactische kritiek staat. Meestal is het argument voor de halsstarrigheid van het 
verschijnsel dat het gaat om een goedkope vorm van onderwijs5. 
 
Mijns inziens wordt er in die opvatting toch aan een belangrijk probleem voorbij 
gegaan. Een goed hoorcollege staat en valt met een goede legitimatie. Je kunt 
geen goed hoorcollege geven als je geen duidelijk beeld hebt van de functie van 
zo’n college. Ontbreekt zo’n beeld, dan ontstaat er enerzijds onduidelijkheid over 
de invulling van het college (waar moet het eigenlijk over gaan) en anderzijds 
onzekerheid in de presentatie van het college (is het wel zinvol wat ik hier sta te 
vertellen, kunnen ze dit niet beter uit een boek lezen). Met overtuiging college 
geven vraagt om een duidelijke visie op het verschijnsel hoorcollege. En over de 
legitimatie van het hoorcollege is weldegelijk meer te zeggen dan alleen dat het 
een goedkope vorm van onderwijs is.  
 
De eigen plaats en functie van het hoorcollege  
 
De universitaire studie als geheel is er op gericht studenten te helpen zich een 
bepaalde wetenschappelijke discipline eigen te maken. Daartoe bestuderen zij 
literatuur (zelfstudie), daartoe bespreken zij die literatuur met medestudenten en 
met docenten (werkcolleges) en daartoe gaan zij naar het hoorcollege. Waarin ligt 
nu de functie van het hoorcollege? In het hoorcollege gaat het er om dat de docent 

                                                 
4 Vergelijk C.F. van Parreren, Ontwikkelend onderwijs, Leuven/Amersfoort 1998. 
5 Vergelijk J.F.M.J. van Hout, M.J.A. Mirande en E.B. Smuling, Geven van hoorcolleges, 
Utrecht 1981. 
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de student helpt om zich de literatuur eigen te maken, die te begrijpen en te 
doorgronden zodat ze werkelijk tot het bezit van de student wordt. In het hoor-
college moet de docent de student helpen zich de stof eigen te maken. 
 
Daarmee wordt ook het verschil duidelijk tussen het lezen van een boek en het 
bijwonen van een hoorcollege. Bij het lezen van een boek is de student alleen met 
het boek en moet hij/zij proberen zelfstandig de stof te doorgronden. In het 
hoorcollege probeert de docent de studenten te helpen de stof te doorgronden. Hij 
probeert duidelijk te maken waar het in de stof om gaat, hij gaat naast de 
studenten staan, tegenover de literatuur. In de zelfstudie is er sprake van een 
tweepolige relatie. De student staat tegenover (de auteur van) het boek. Tijdens 
het hoorcollege (en ook in het werkcollege) is er sprake van een driepolige relatie. 
De student staat samen met de docent tegenover de literatuur, waarbij de docent 
de student helpt om de literatuur te begrijpen. Daarin ligt dus de taak van het 
hoorcollege: studenten helpen om de literatuur te begrijpen.  
 
Voor de legitimatie van het hoorcollege kan dit verschillende consequenties 
hebben. 
 
Sommige boeken zijn zo moeilijk dat ze voor studenten zonder verdere uitleg niet 
te begrijpen zijn. In dat geval is het de taak van het hoorcollege de hoofdlijnen 
van het boek nog eens goed duidelijk te maken, lastige passages nog eens uit te 
leggen enzovoorts. De legitimatie, de noodzaak, van het hoorcollege is in deze 
vorm tamelijk evident. Er ligt een probleem op tafel in de vorm van een lastig 
boek en de docent probeert de studenten te helpen dat probleem op te lossen.  
 
Soms kan het ook zijn dat de beschikbare literatuur te specialistisch van aard is 
om studenten er rechtstreeks mee te confronteren. Voor het begrip van die litera-
tuur is een algemene inleiding op het vak noodzakelijk, die echter in de vorm van 
een goed inleidend boek niet beschikbaar is. Opnieuw is het dan de taak studenten 
te helpen bij het begrijpen van de specialistische literatuur, in dit geval door een 
inleiding te geven waarin de literatuur in een context, in een kader geplaatst 
wordt.  
 
Soms ook kan het zo zijn dat de literatuur die beschikbaar is eenzijdig van 
karakter is. Het kan dan voor het goed begrip van de literatuur belangrijk zijn de 
rijke context te schetsen waarin meer opvattingen bestaan en waarvan de in de 
literatuur geschetste opvatting er slechts één is.  
 
Veelal vormt de literatuur een antwoord op een bepaalde vraag, die in het boek 
zelf niet volkomen expliciet wordt gemaakt. De literatuur (de theorie, de 
stroming) laat zich dan niet goed begrijpen zonder kennis van de context waarin 
de literatuur ontstond, de opvattingen waartegen de betrokken auteurs zich 
afzetten. Ook daarin kan een legitimatie liggen voor het geven van hoorcolleges.  
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Soms ook kan het zijn dat de literatuur die beschikbaar is fragmentarisch van 
karakter is. Een groot aantal artikelen bijvoorbeeld die elk een verschillend aspect 
van de zaak belichten. Inzicht in de zaak waar het om gaat vraag dan ook om 
inkadering van de verschillende artikelen en het aanduiden van de rode draad.  
 
Steeds gaat het er om dat het hoorcollege dienstbaar is aan het begrijpen van de 
literatuur. Dat kan betekenen dat er specifiek op de literatuur ingegaan wordt. Het 
kan ook betekenen dat er kaders worden geschetst waarin die literatuur een 
zinvolle plaats kan hebben.  
 
We kunnen het bovenstaande ook theoretisch verder onderbouwen vanuit het 
klassieke ‘Bildungs’-concept, een concept dat in het denken over academische 
vorming steeds een belangrijke rol heeft gespeeld. In de Bildungsidee staat 
centraal het doorgeven van cultuur. In elke samenleving is er sprake van culturele 
verworvenheden die aan volgende generaties doorgegeven moeten worden. 
Belangrijk daarin is dat cultuur niet zonder meer wordt ingedronken, maar dat die 
begrepen wordt en bewust eigen gemaakt wordt. Cultuur die wordt overgedragen 
moet aanzetten tot denken. Culturele verworvenheden ontstaan als antwoorden 
van de mensheid op de problemen waar zij zich voor gesteld ziet. Volgens de 
Bildungsgedachte is het doorgeven van de antwoorden onvoldoende. Bildung 
veronderstelt het bewust maken van de vragen zodat de antwoorden ook werkelijk 
als antwoorden begrepen zullen worden. Men spreekt in dat verband wel van 
‘resubjectivering’ van de cultuur.  
 
Met de wetenschap is het al niet anders gesteld. Ook de wetenschap is een 
cultuurvorm die het resultaat is van het zoeken van mensen naar antwoorden op 
de vragen waarmee zij zich in het leven geconfronteerd weten. In het academisch 
onderwijs is het van belang dat studenten zich de antwoorden én de vragen van 
een discipline eigen maken. Alleen zo kunnen zij zich ontwikkelen tot 
zelfstandige wetenschappers die de verworvenheden van hun vak verder kunnen 
dragen én ontwikkelen.  
 
Het is - binnen de context van wat hiervoor gezegd is over de plaats van het hoor-
college in het leerplan - daarmee de centrale taak van het hoorcollege duidelijk te 
maken welke problemen ten grondslag liggen aan het vak. Het hoorcollege moet 
antwoord vormen op een vraag, een echte vraag, een vraag waarvan ook de 
studenten duidelijk is dat die in het kader van dit vak niet uit de weg gegaan kan 
worden. Het gaat dan om vragen die steeds maar weer terugverwijzen naar die ene 
vraag: waarom zegt de auteur wat hij zegt en hoe verhoudt zich dat tot de centrale 
vragen van het vak.  
 
In het voorgaande kwam al aan de orde dat er bij het hoorcollege sprake is van 
een drievoudige relatie. De docent (1) leidt studenten (2) in in de stof (3). De 
docent is dus niet degene die staat tegenover de studenten (een positie die de 
klassieke vorm van het hoorcollege wellicht zou kunnen suggereren) maar de 
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docent staat naast de studenten tegenover de stof. De docent probeert studenten te 
helpen zich de stof eigen te maken.  
 
De docent komt in een voor hemzelf lastige positie terecht wanneer hij degene is 
die én de stof presenteert én op die stof een verhelderende inleiding geeft. De 
situatie kan aanzienlijk verhelderd worden als die twee aspecten zichtbaar uit 
elkaar gelegd worden. De stof wordt dan gepresenteerd middels een overhead-
sheet, een beamer-presentatie (PowerPoint), een bordschema, of een aanverwant 
medium. De docent geeft vervolgens toelichting bij de stof. Zo komt ook in de 
presentatie van het hoorcollege de fundamentele structuur van dat college tot 
uitdrukking.  
 
Een tweede aspect van presentatie, waarin de structuur van het hoorcollege tot 
uitdrukking komt betreft de ruimte die tijdens een hoorcollege gegeven wordt 
voor het stellen van vragen en het plegen van interrupties. 
Zoals gezegd gaat het er in het hoorcollege om dat studenten zich de stof eigen 
maken. Kenmerkend voor dat proces is dat het een individueel leerproces betreft. 
Het werkelijk bemeesteren van de stof kan de student alleen maar zelf doen. Het 
inzicht zal bij hem/haar doorbreken, of niet. Daar kan een docent of een medestu-
dent bij hèlpen, maar werkelijk tot stand brengen kunnen zij niets.  
Tijdens het college is elke student op zijn of haar manier bezig met de verwerking 
van de stof, waarbij hij/zij probeert op zijn/haar eigen wijze de inleidende en 
verhelderende opmerkingen van de docent te benutten. Wanneer nu tijdens een 
college één student, vanuit zijn of haar specifieke verwerkingsproces vragen gaat 
stellen onderbreekt dit niet alleen de gang van het college, maar het onderbreekt 
ook bij al zijn collega’s het verwerkingsproces. Het individuele denkproces wordt 
onderbroken en gericht op het denkproces dat zich afspeelt bij die individuele stu-
dent. Waar een goed hoorcollege haar kracht ontleent aan het feit dat het velen 
tegelijk kan bedienen, waarbij die velen daar elk op hun eigen wijze profijt van 
trekken, wordt die winst teniet gedaan wanneer de relatie docent - studenten door 
één of enkele studenten wordt gemonopoliseerd. De discussie zou daarom 
gereserveerd moeten worden voor het werkcollege, dat op het voeren van 
adequate discussies die aan allen ten goede komen is ingericht.  
 
Iets over het voorbereiden van werkcolleges 
 
Maar ook in het werkcollege kunnen zich moeilijkheden voordoen. Ik noem er 
twee. Het eerste probleem ontstaat wanneer in de vragen en opdrachten alleen het 
reeds bekende wordt teruggevraagd. Ook al gaat het dan niet om feitenkennis, ook 
bij inzicht of begripsvragen doet zich dit probleem voor. Al die vragen vragen 
toch eigenlijk alleen terug wat er in de tekst al staat of wat daar op eenvoudige 
wijze uit te deduceren is. Zo kunnen studenten controleren of ze inderdaad de stof 
‘beheersen’. Als dat inderdaad het geval is (en dat is vaak wel het geval, studenten 
kunnen ook lezen) dan wordt een werkcollege al snel als vervelend en als 
overbodig ervaren. Studenten gaan achterover hangen en zijn al gauw weinig 
betrokken meer.  
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Maar ook als in vragen en opdrachten juist zaken aan de orde komen die niet in de 
stof behandeld worden, doen zich problemen voor. Die problemen ontstaan 
bijvoorbeeld bij vragen en opdrachten die bedoeld zijn om discussie uit te lokken 
of het verkregen inzicht toe te passen. Dergelijke vragen en opdrachten zijn vaak 
opgehangen aan een casus of praktijkprobleem en veronderstellen daardoor zoveel 
kennis van zaken over actuele situaties en detail-inzicht dat door de stof niet 
geboden wordt, dat de studenten onvoldoende kennis hebben om werkelijk met de 
vragen en opdrachten uit de voeten te kunnen. Wanneer studenten dan uit nood 
maar vooral op hun voorstellingsvermogen en fantasie gaan koersen is het de 
vraag wat de toegevoegde waarde van zulk onderwijs nog mag zijn. Met stof-
beheersing heeft het in ieder geval weinig meer van doen.  
 
Een goed werkcollege stelt hoge eisen aan te hanteren vragen en opdrachten. 
Goede verwerkingsvragen en –opdrachten zijn in de eerste plaats altijd zo 
geformuleerd dat de antwoorden niet rechtstreeks uit de tekst af te leiden zijn. 
Goede vragen problematiseren de tekst. Ze laten zien dat het niet zo 
vanzelfsprekend is wat in de tekst beschreven staat. Ze laten zien waar de grenzen 
en beperkingen liggen van de beschreven theorieën. In goede studievragen wordt 
gevraagd naar (schijnbare) inconsistenties in de tekst, uitleg van wat 
ondoorzichtig geformuleerd staat, houdbaarheid van de consequenties wanneer 
redeneringen worden doorgetrokken, merkwaardige conclusies die om uitleg 
vragen enzovoorts, enzovoorts. Al die vragen kunnen zoals gezegd niet letterlijk 
uit de tekst gehaald worden, maar moeten beantwoord worden vanuit het verband 
van de tekst en door na te denken over de werkelijkheid achter de tekst, waarnaar 
de tekst verwijst. Ze zijn slechts te beantwoorden door dóór te denken over 
hetgeen in de stof staat omschreven en hetgeen door de stof beschreven wordt. En 
dat dóórdenken is een belangrijk gegeven. Het betekent namelijk twee dingen 
voor de educatieve waarde van dergelijke vragen: 
1 Ze veronderstellen beheersing van de stof op niveau van begrip en inzicht. 
2 Ze oefenen dat begrip en dat inzicht doordat er over de materie nagedacht moet 
worden.  
3 Ze integreren (een gedeelte van) de stof, doordat (dat gedeelte van) de stof als 
geheel de context vormt waarbinnen een de vraag moet worden begrepen.  
4 – last but not least – Ze leggen de relatie met de werkelijkheid die door de stof 
verhelderd moet worden.  
Zo wordt inzicht ontwikkeld in structuren en samenhangen in en achter de stof, 
die bij eerste lezing wellicht niet onmiddellijk duidelijk zijn.   
 
Resultaten van het werken met deze methode zijn opmerkelijk. In de eerste plaats 
blijkt de beheersing van de stof – die op reproductieniveau soms zo bevredigend 
lijkt – bij de meeste studenten toch nog wel tegen te vallen. Je zou ook kunnen 
zeggen: studenten zien de problemen niet die weldegelijk in en achter de stof 
verborgen zitten. Ze denken daarom dat ze de stof beheersen. De studievragen 
maken de problemen van de stof duidelijk en helpen zo de student kritisch over de 
tekst na te denken, iets waar ze vanuit zichzelf niet toe in staat (blijken te) zijn. 
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Mooi komt dit tot uitdrukking als je merkt dat studenten in eerste instantie na het 
lezen van een tekst zelf geen vragen hebben, maar op een groot aantal studievra-
gen toch geen antwoord weten te formuleren. Door zo de stof te problematiseren 
activeer je de studenten bij het studeren.   
 
In de tweede plaats blijken studenten samen wel een heel eind te komen met de 
beantwoording van de vragen omdat ze over het algemeen de bouwstenen die 
nodig zijn voor de beantwoording in de tekst wel terug kunnen vinden. Met hulp 
van de docent, met name door het doorvragen op voorzichtige antwoorden die 
studenten geven (waarom zou dat nu zo zijn, heeft er iemand nog een ander idee, 
enzovoorts) kunnen docent en student er samen meestal aardig uit komen.  
 
Kijken we nu vanuit een theoretisch invalshoek naar het voorgaande, dan is deze 
aanpak vanuit een drietal theoretische perspectieven te legitimeren.  
 
(1) ‘Vertiefung und Besinnung’ 
 
We zeiden al eerder dat we het leren kunnen opvatten als een proces dat het 
dóórbreken van inzicht moet faciliteren en het doorgebroken inzicht moet 
oefenen. De Duitse pedagoog en filosoof J.F. Herbart omschrijft dat als een 
proces van ‘Vertiefung und Besinnung’, twee momenten in het leren die elkaar 
voortdurend afwisselen. De afwisseling van die twee momenten noemt hij de 
‘ademhaling van het leren’6. 
 
Het aspect van ‘Vertiefung’ bestaat in het zich verliezen in een tekst. Het gaat er 
om helemaal mee te gaan met de auteur. Het gaat niet om kritisch, maar juist om 
meegaand lezen. Je moet je volledig proberen in te leven in dat wat de auteur 
bedoeld heeft. Je moet je even onkritisch mee laten voeren met de 
gedachtegangen van de schrijver.  
 
Het aspect van ‘Besinnung’ volgt noodzakelijk op ‘Vertiefung’ als een moment 
van reflectie. Het gaat dan om de vragen als: Wat heb ik nu eigenlijk gelezen? 
Deugt het wel wat hier staat? Wàt is er eigenlijk bedoeld? Hoe verhoudt zich dat 
tot wat ik eerder wist, wat ik uit eigen ervaring weet, enzovoorts? Is de tekst 
innerlijk consistent of is er sprake van tegenspraak? Is de tekst plausibel, 
geloofwaardig, of zijn er bezwaren? Enzovoorts.  
 
Wie het inzicht van een auteur wil delen moet bereid zijn zich werkelijk in zijn 
perspectief te verplaatsen. Wie zich het aldus verworven inzicht werkelijk eigen 
wil maken zal zich vervolgens op dat inzicht moeten bezinnen. Het gaat om de 
afwisseling van ‘meedenken en tegendenken’.  
 
De tweeslag van ‘Vertiefung’ en ‘Besinnung’ ligt ook ten grondslag aan het door 
ons bepleite werkcollege-onderwijs. Studenten verdiepen zich eerst in de tekst 

                                                 
6 J.F. Herbart, Umriß pädagogischer Vorlesung 1835; vergelijk Meijer op.cit. p. 127-128. 
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door die thuis goed door te lezen. Daarna buigen ze zich op basis van vragen en 
opdrachten verder over de tekst. Ze bezinnen zich op hetgeen ze gelezen hebben. 
Ze denken er over na, overwegen het nog eens, proberen het nog eens van een 
andere kant te bekijken, verkennen de consequenties en proberen te peilen wat de 
auteur precies bedoeld kan hebben. Maar ook het hoorcollege moet naar zijn aard 
ruimte bieden voor zowel mee- als tegendenken. 
 
‘Besinnung’ en ‘Vertiefung’ zijn beide belangrijke momenten in het leren. 
‘Vertiefung’ zonder ‘Besinnung’ geeft onbezonnen leren dat niet tot werkelijk 
inzicht leidt. ‘Besinnung’ zonder ‘Vertiefung’ heeft geen zin, omdat je dan niet 
weet waar je je op zou moeten bezinnen. Het is belangrijk beide momenten 
conceptueel goed te onderscheiden en beide serieus de ruimte te geven binnen het 
onderwijs. Tezamen vormen ze het model dat aan alle academisch onderwijs ten 
grondslag zou moeten liggen.  
 
(2) ‘Zone van naaste ontwikkeling’ 
 
In de tweede plaats herkennen we de theorie van Vygotsky over de ‘Zone van 
naaste ontwikkeling’, zoals die door Van Parreren werd uitgewerkt in zijn concept 
van ontwikkelend onderwijs. Het gaat er daar om studenten aan te spreken op het 
niveau dat net ligt boven hun eigen begripsniveau, dat wil zeggen op het niveau 
dat uitreikt boven het herhalen van wat ze al snappen en beheersen. Maar het 
niveau waarover we dan spreken mag ook niet te hoog boven het bestaande 
niveau uitreiken, want dan kunnen studenten er helemaal niets meer mee. Het gaat 
– om het in de terminologie van de cultuurhistorische school te zeggen – om een 
niveau dat ze zelfstandig nog niet beheersen, maar waar ze met hulp van anderen 
wel toe in staat zijn. Dat wil zeggen dat je studenten helpt werkelijk te komen tot 
een hoger niveau van stofbeheersing.  
 
Nu kan het zijn dat je op bepaalde punten daarmee komt op een niveau, dat hoger 
ligt dan het doelstellingsniveau van het onderwijs. Ook in dat geval blijft de 
methode vruchtbaar omdat het de student een oefening geeft in het denken, ook op 
de lagere begripsniveaus die wel beoogd worden, én omdat het op die lagere 
niveaus meer integratie biedt, én omdat het student en docent het (terechte) gevoel 
geeft in het onderwijs verder te komen, iets te bereiken! 
 
(3) ‘Lenigheid van geest’ 
 
In de derde en laatste plaats is in de beschreven aanpak het werk te herkennen van 
P.A. van der Ploeg, die dit leren, gericht op nadenken over de stof, typeert hij als 
‘reflexief leren’. In zijn proefschrift7 brengt hij dat in verband met het 
ontwikkelen van wat hij noemt ‘lenigheid van geest’. Bij het ontwikkelen van 
‘lenigheid van geest’ gaat het om de vaardigheid van het problematiseren, om het 

                                                 
7 P.A. van der Ploeg, Opvoeding en politiek in de overlegdemocratie, Democratische 
verdeling en normering van pedagogische autoriteit, Nijkerk 1995. 
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gemak waarmee mensen nadenken over zaken, zaken van verschillende 
invalshoeken bekijken, overdenken, ter discussie stellen, enzovoorts. Het gaat om 
de vaardigheid een onderwerp op te nemen en tegen het licht te houden, proberen 
er greep op te krijgen en het te doorgronden. Door voortdurend bij studenten het 
actief nadenken over de stof te stimuleren, wordt op het eigen vakgebeid gewerkt 
aan ‘lenigheid van geest’. Daarbij is het reflexief leren – dat de voorwaarde vormt 
voor de ontwikkeling van ‘lenigheid van geest’ en dat met de beschreven 
werkwijzen ook inderdaad wordt beoogd – volgens Van der Ploeg de weg naar het 
verbeteren van kennen en kunnen. Alleen door na te denken ben je in staat je 
gedachten te ordenen, je opvattingen tegen het licht te houden en waar nodig te 
herzien. En ook daarin zien we een belangrijke doelstelling van het elk onderwijs 
terugkomen: het zich werkelijk als kennis en inzicht eigen maken van de stof (ten 
dienste van het denken over en argumenteren met die stof). 
 
Tot besluit 
 
In academisch onderwijs gaat het om het begeleiden of  ‘faciliteren’ van 
persoonlijke leerprocessen. Studenten moeten in het hoger onderwijs in de eerste 
plaats zelfstandig leren denken en oordelen. Als docent is je belangrijkste taak 
gelegen in het uitdagen en te denken geven, belangrijker nog dan het inleiden in 
nieuwe kennisgebieden – dat kunnen ze ook uit een boek leren. Vier aspecten van 
dit onderwijs moeten bij dit alles in het oog gehouden worden.  
 
(1) Onderwijs is steeds in de eerste plaats een prestatie van studenten. Als docent 
heb je vooral een dienstverlenende taak. Het eigenlijke werk doen de studenten 
zelf. Je kunt ze daarbij ‘slechts’ helpen en ondersteunen en je moet proberen dat 
zo adequaat mogelijk te doen. 
 
(2) Leren is daarbij een proces van discontinuïteit én van continuïteit. Het gaat om 
(het faciliteren van) het doorbreken van inzicht én om het oefenen van dat inzicht. 
En uiteindelijk gaat het om het verwerven van ‘lenigheid van geest’, om met 
verworven inzicht uit de voeten te kunnen.  
 
(3) Academisch onderwijs is een proces van ‘Vertiefung’ en ‘Besinnung’, van je 
verdiepen in de gedachten van een ander én van de kritische reflectie (bezinning) 
op de gedachten van anderen en van jezelf. Die ‘ademhaling van het leren’ zou de 
grondfiguur moeten zijn van alle theoretisch onderwijs.   
 
(4) Onderwijs geven is ten slotte vooral een zaak van het structureren van 
onderwijsleersituaties: het ontwerpen van contexten waarbinnen het leerproces 
van studenten (die het eigenlijke werk doen) optimaal kan plaatsvinden. Het gaat 
er om ruimte te geven aan ‘Vertiefung und Besinnung’ zodat studenten zich 
kunnen oefenen in de ‘lenigheid van geest’. Het is juist in de goed-gestructureerde 
leeromgeving, waarin zowel de docent als de student weet waar hij/zij aan toe is - 
zodat het aspect van organisatie en taakstelling geen aandacht meer behoeft - dat 

 16



Lenigheid van geest 

de zaak, het onderwerp van onderwijs, én de juiste academische houding 
maximaal tot hun recht kunnen komen.  
 
 
 
 

Deze tekst werd geschreven in het kader van  
het behalen van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) aan de Universiteit Utrecht in 1998. 

 
 
 

 17


	‘Lenigheid van geest’
	Wat er zoal mis kan gaan
	De eigen plaats en functie van het hoorcollege
	Iets over het voorbereiden van werkcolleges
	(1) ‘Vertiefung und Besinnung’
	(2) ‘Zone van naaste ontwikkeling’
	(3) ‘Lenigheid van geest’
	Tot besluit

