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Wie, zoals beide recensenten, zowel thuis is in de wereld van de pedagogische 
wetenschappen als die van de onderwijspraktijk, weet dat er een kloof is tus-
sen theorie en praktijk, tussen  wat de wetenschap over het onderwijs te berde 
brengt en wat leraren erover zeggen. Die kloof is structureel. Bij de theorie gaat 
het immers om de discursieve uitkomst van een denk- en handelingsproces, bij 
de praktijk om het proces zelf. Een onderwijstheorie geeft een beschrijving en 
verklaring van wat zich in het onderwijs afspeelt; de onderwijspraktijk is het 
onderwijs zelf. Maar de kloof tussen theorie en praktijk kan ook kwalitatief zijn; 
in dat geval zijn de richtinggevende concepten die het denken en handelen be-
palen verschillend. En dat is vandaag de dag meer en meer het geval. De weten-
schap laat zich tegenwoordig door geheel andere concepten leiden dan de on-
derwijspraktijk. De wetenschap spreekt over leerarrangementen, interventies, 
klassenmanagement, opbrengsten en uitkomsten, de leraar over orde, leerstof, 
uitleg, over aandacht, betrokkenheid en soms zelfs over liefde. 

Als het om concepten gaat vervult de opvoedingsfilosofie binnen de peda-
gogische wetenschappen een cruciale rol. Zij onderzoekt niet alleen de aan de 
wetenschap ten grondslag liggende concepten, zet die tegen die van de peda-
gogische traditie af en tegen die van de onderwijspraktijk en ontwikkelt daar-
naast ook nieuwe concepten. De opvoedingsfilosofie maakt de afgelopen jaren 
een grote bloei door, niet alleen in Duitsland, Frankrijk en Spanje waar ze al-
tijd al een cruciale rol binnen de pedagogische wetenschappen heeft gespeeld, 
maar ook in landen waar het Engels de voertaal is: het Verenigd Koninkrijk, 
de Verenigde Staten, Australië en Nieuw Zeeland. Jan Masschelein en Maarten 
Simons, beiden werkzaam aan de Katholieke Universiteit van Leuven, mengen 
zich regelmatig binnen die Engelse discussies. Maar ook in hun eigen taalgebied 
laten ze zich niet onbetuigd. Zij schreven kritisch over de economisering van 
het onderwijs (denk aan de nadruk op management, effectiviteit, opbrengsten 
als kwalificaties en competenties). Maar zij ontwikkelden daarnaast ook concep-
ten waarmee die economisering kan worden doorbroken en het ‘pedagogisch 
moment’ weer in het vizier kan komen. 
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Apologie van de school draait om dat ‘pedagogisch moment’. Wat maakt de 
school nu tot een pedagogisch instituut? Wat is precies het ‘educatieve’ van de 
school? Het woord ‘school’ is afgeleid van het Griekse scholè dat ‘vrije tijd’ bete-
kent. De school is een instituut dat buiten het gewone maatschappelijke leven 
staat, buiten de politiek, maar ook buiten de gewone tijd. Het zijn de pedagogen 
(letterlijk ‘knapenleiders’) geweest die kinderen en jongeren naar de vrijetijds-
ruimte van de school hebben geleid. Het Latijnse educere waar educatie vanuit 
afgeleid is, betekent dan ook naar buiten leiden. En precies door die oorspron-
kelijke betekenissen van ‘school’, ‘pedagoog’ en ‘educatie’ laten   Masschelein en 
Simons zich bij hun verdediging van de school leiden. Zij schrijven:

 ‘Het is precies de schoolse omgeving die het mogelijk maakt jonge mensen los te 

koppelen van de bezette tijd van het huis of de oikos (de oiko-nomie) en de stad/staat 

of polis (de poli-tiek). De school geeft vorm aan vrij-gemaakte-tijd, waarin zij die erin 

vertoeven letterlijk buiten de wetmatigheden en de daarmee verbonden (ongelijke) 

posities van de sociale orde (de economie en de politiek) gesteld zijn’ (p. 20). 

Als je over het wezen van de school zou kunnen spreken, is dat het buiten-de-
orde gesteld zijn. In de vrijetijdsruimte van de school zijn het leraren die wat de 
samenleving van waarde acht als het ware losmaken uit zijn gebruikerscontext 
en aan de jongere generatie presenteren. Ze brengen dat van waarde geachte 
in de openbaarheid. Ze leggen het, zo schrijven Masschelein en Simons, op 
de tafel van de school neer. En daarmee maken ze het tot ‘gemeen goed’. Het 
wordt leerstof; aan die leerstof wordt de jongere generatie blootgesteld. Met 
dat blootstellen haalt de school de kinderen en jongeren die haar bezoeken uit 
hun leefwereld en daarmee maakt ze hen los van de sociale, economische en 
politieke bepalingen waarin ze gevangen zitten. Het meesterschap van de leraar 
bestaat uit het presenteren van de wereld via de aangeboden leerstof. Hij zorgt 
ervoor dat die zeggingskracht krijgt, de jongere generatie gaat aanspreken. En 
dat maakt het mogelijk dat ze zich los kan gaan maken van de bepalingen waar-
in ze gevangen zit en in het hier-en-nu van de vrijgemaakte tijd van de school 
zich via de aangeboden leerstof kan gaan vormen. ‘Vormen’ vatten Masschelein 
en Simons letterlijk op: in vorm komen. Daarvoor is discipline nodig, maar al-
lereerst liefde. Alleen als de leraar van de wereld houdt én van zijn leerlingen, 
kan de via de leerstof gepresenteerde wereld zeggingskracht krijgen en aandacht 
en betrokkenheid ontstaan die samengaat met de discipline die nodig is om het 
vormingsproces te kunnen laten beginnen. En precies daarom gaat het in de 
school: beginnen met zich te vormen. 

Met dat beginnen brengt de school de jongere generatie de wereld binnen. 
Maar dat kan de school slechts als ze buiten de orde staat, buiten de politieke 
en economische orde, maar ook buiten de orde van de tijd. Beginnen zich te 
vormen kan slechts als de school een vrijplaats is. 

Hiermee is de kern van het betoog van Masschelein en Simons weergegeven. 
Rond die kern is het boek opgebouwd. Het boek bestaat uit vijf (korte) delen. 
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Boekbesprekingen

Het eerste deel reconstrueert een aantal actuele kritiekpunten op de school: de 
school zou wereldvreemd zijn, de leerlingen demotiveren en weinig effectief 
zijn. De school past, kortom, niet meer bij deze tijd, is de stelling. Het tweede 
deel bevat de kern van het betoog. Wat men vandaag de dag bekritiseert, betreft 
nu juist het wezen van de school. Pas als de school ‘oneigentijds’ is, kan ze haar 
taak vervullen. Het derde en vierde deel van het boek gaan over de maatregelen 
die genomen worden om de school weer bij de tijd te brengen (en daarmee haar 
van haar wezen te ontdoen). De economisering van de school is daar een veel-
zeggend voorbeeld van. Masschelein en Simons spreken over het temmen van 
de school en de leerkracht. Het laatste deel vat kort en bondig de kern van het 
betoog samen: de school is er om elk lid van de nieuwe generatie - ongeacht zijn 
of haar afkomst, talent of begaafdheid - met dat zich vormen ‘aan’ de gepresen-
teerde wereld te laten beginnen. 

Alhoewel het op vele plaatsen in Apologie van de school aan referenties ont-
breekt, is het een zeer arendtiaans boek. En dat is niet zo vreemd. Masschelein 
was de co-vertaler van Hannah Arendts ‘De crisis van de opvoeding’. Hij was 
een van de eersten die al aan het begin van de jaren negentig wees op het 
belang van Arendt voor de pedagogiek. In een tijd waarin het wat en waar-
toe van het onderwijs binnen de pedagogische wetenschappen naar de ach-
tergrond verdween, bracht Arendt die weer onder de aandacht. En precies dat 
doen  Masschelein en Simons ook. Daarmee introduceren ze binnen de peda-
gogische wetenschappen concepten die weer aansluiten bij die welke in de on-
derwijspraktijk gebezigd worden: leerstof, uitleggen (als het presenteren van 
de wereld), aandacht, betrokkenheid, discipline (met als gevolg: orde) en - niet 
onbelangrijk - liefde. Leraren zullen zich daarin herkennen. Dat is zonder enige 
twijfel de kracht van dit boek. Er is echter ook een zwakte. En dat is ook dezelfde 
zwakte die bij Arendt te vinden is. Arendt legt de nadruk op het wat en waartoe 
van het onderwijs, maar het hoe blijft onderbelicht. En dat is ook bij de Apologie 
van de school het geval. Het hoe wordt nauwelijks uitgewerkt. 

Een tipje van de sluier van dat hoe wordt op p. 91 opgelicht. Daar worden 
enkele zinnen gewijd aan het presenteren van de wereld. Dat presenteren is, 
zo schrijven Masschelein en Simons, ‘geen passief, neutraal aanbieden, geen 
onverschillig doorgeven. Waar het om gaat: vanuit een verhouding die beli-
chaamd wordt … de leerling aansteken, betrekken of laten deelnemen aan de 
zaak, dat wil zeggen: haar interesseren.’ In die uitspraak komt iets van het hoe 
naar voren. Het vraagt om een nadere uitwerking. Wij zouden daarbij willen 
benadrukken dat onderwijs een interactioneel en daarmee een relationeel ge-
beuren is. Pas als een leraar een relatie met zijn leerlingen heeft opgebouwd, 
kan hij vanuit die relatie de leerstof laten spreken. Vanuit die relatie kan de leer-
ling beginnen zich te vormen. Wat dit betreft is het opvallend dat er aan weinig 
pedagogische theorie wordt gerefereerd. Veel van het betoog is gebaseerd op een 
beperkt aantal bronnen, zoals het verslag van Daniel Pennac over zijn ervarin-
gen als leraar (Schoolpijn). Prachtige verhalen uit de praktijk, maar waarom geen 
oriëntatie op een aantal ‘klassieke’ denkers en hun geschriften, zoals Pestalozzi, 
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Herbart en meer actueel Oury en Korczak wiens hoofdwerk Hoe houd je van een 
kind over een van de hoofdthema’s van Masschelein en Simons handelt? 

Aan het eind van het boek schrijven Masschelein en Simons dat het in de 
school om het ‘kunnen’ van de leerling gaat (p. 105; vgl. ook p. 111). Als een 
leerling iets kan, heeft hij iets geleerd. Bij de auteurs heeft het leren door de 
opbrengstgerichtheid ervan een negatieve connotatie gekregen. Leren legt de 
dingen van buitenaf vast. En dat is dan ook de reden dat de auteurs in hun boek 
niet over leren spreken maar over studie (als het om kennis gaat) en oefening 
(bij vaardigheden). Maar daarmee doen ze de school tekort. In de school gaat 
leren altijd samen met leerstof en onderwijzen, in hun onderlinge samenhang. 
Een leerling ziet zijn kunnen toenemen, als door middel van de uitleg van zijn 
leraar zijn denk- en handelingsmogelijkheden vermeerderen. Dan heeft hij ge-
leerd. En dat maakt het ook mogelijk dat leraren het belang van de school aan 
de (politieke en economische) buitenwereld kunnen toelichten. Tegelijkertijd 
zullen ze – meer dan vandaag de dag gebeurt – de relatieve autonomie van de 
school moeten opeisen, en wel om dat leren mogelijk te maken. Leraren kun-
nen alleen hun werk doen als ze daarvoor van de maatschappij de ruimte krij-
gen en  voorzien van een goede opleiding daaraan kunnen beginnen.

Het valt op dat de auteurs nauwelijks aandacht besteden aan de lerarenoplei-
ding. Wel wijden ze een beschouwing aan een andere meer pedagogische wijze 
van omgaan met ICT op school. Dat is een interessante casus, omdat precies op 
het gebied van social media en dergelijke de vraag is wat in deze tijd de pedago-
gische inbreng van volwassenen kan zijn. Op welke wijze ‘presenteren’ volwas-
senen de wereld in dit opzicht aan de nieuwe generatie? 

Dat de school ruimte moet krijgen, maakt Apologie van de school duidelijk. 
Met behulp van de concepten die het aandraagt, introduceert het boek binnen 
de pedagogische wetenschappen nieuwe (of beter: vergeten) invalshoeken en 
benaderingen die het wat en waartoe van het onderwijs (weer) centraal stellen. 
En precies vandaar uit dient de vraag naar het hoe te worden gesteld. Maar met 
de concepten reikt het boek de man en de vrouw in de praktijk ook de woorden 
aan om de school en de zaak waarvoor ze staat te verdedigen, niet alleen bij de 
ouders, maar meer nog bij politici en beleidsmakers. En dat is meer dan ooit 
nodig. We wensen het boek dan ook veel lezers toe.


