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Toen in de jaren tachtig de pedagogiek in ons land definitief als een interdiscipli-
naire studie binnen de sociale wetenschappen werd opgenomen en opvoeding 
en onderwijs steeds meer vanuit psychologische, sociologische en economische 
concepten bestudeerd werd, ‘dook’ het pedagogisch gedachtegoed ‘onder’ in de 
opvoedingsfilosofie. Daarbij volgde ons land de ontwikkeling die in de Verenigde 
Staten en het Verenigd Koninkrijk al veel eerder had plaats gevonden. De waarde-
geladen en praktijkrelevante (geestes)wetenschap die de pedagogiek daarvoor was 
geweest, ging men met terugwerkende kracht als opvoedingsfilosofie beschou-
wen. Haar (hermeneutische) benadering werd tegen andere, sociaal-wetenschap-
pelijke benaderingen afgezet waardoor allerlei wetenschapstheoretische kwesties 
binnen de opvoedingsfilosofie een rol gingen spelen. Dat de opvoedingsfilosofie 
ook een broedplaats kan zijn van waardegeladen en praktijkrelevante pedagogi-
sche theorieën, of anders gezegd: een laboratorium voor het smeden van pedago-
gische concepten, kwam in ons land minder uit de verf.   

In Making Sense of Education. Fifteen Contemporary Educational Theorists in 
their own Words staan die waardegeladen en praktijkrelevante pedagogische 
theorieën centraal. De bundel bevat vijftien artikelen die eerder in Studies in 
Philosophy and Education gepubliceerd zijn. Ze werden geschreven op verzoek 
van de redacteur van het tijdschrift: Gert Biesta. Hij schreef ook een inleiding 
op de artikelen; het laatste artikel bestaat uit een interview met hem. De auteurs 
werken in landen met zeer verschillende pedagogische tradities: de Verenigde 
Staten (Frank Margonis, Clarence Joldersma, Lynn Fendler, Chris Mayo,  Barbara 
Thayer-Bacon en Alexander Sidorkin), Canada (Charles Bingham), Israël (Ilan 
Gur-Ze’ev), Duitsland (Christiane Thompson), België (Jan Masschelein) en 
Scandinavië (Thomas Rømer, Tone Saevi, Carl Säfström en Sharon Todd). Het 
merendeel van hen werkt aan universitaire lerarenopleidingen, bij uitstek de 
plaats waar theorie en praktijk met elkaar in contact komen. Ook Biesta kent als 
leraar en lerarenopleider de onderwijspraktijk van binnenuit. Hij werkte aan-
vankelijk in Groningen, Leiden en Utrecht en vervolgens (als hoogleraar) in 
Exeter (Engeland) en Stirling (Schotland). Sinds januari 2013 is hij hoogleraar 
aan de Universiteit van Luxemburg.  
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Voor Biesta is de opvoedingsfilosofie inderdaad een broedplaats van pedago-
gische theorieën. Maar dat kan ze niet als toegepaste filosofie. Daarvoor dient 
ze ‘in’ de pedagogiek in te ‘dalen’. Dat is de reden dat hij opvoedingsfilosofie 
beschouwt als ‘educational scholarship that makes use of philosophical resour-
ces but which has its intellectual “home” in the field of education’ (p. 3). Dat 
veld is een denk- en handelingsveld. Opvoeden en onderwijzen zijn immers 
praktijken die niet alleen intentioneel zijn, maar ook overwogen. Opvoeders en 
onderwijsgevenden handelen doelgericht binnen een bepaalde institutionele 
setting, maar doen dat ook altijd vanuit bepaalde binnen die setting passende 
gedachten en overwegingen. Doen en denken zijn in de pedagogische praktijk 
op elkaar betrokken. Die praktijk als denk- en handelingsveld is nu precies de 
broedplaats van de pedagogische theorie. Biesta vroeg de auteurs van de bundel 
geen afgeronde bijdragen te schrijven. Want als product van een praktijk zijn 
pedagogische theorieën altijd ‘in the making’ (p. 2). Pedagogische theorievor-
ming is een al maar voortgaand conceptualiseringproces dat afhankelijk is van 
de setting waarbinnen het plaatsvindt verschilt.

Veel bijdragen uit Making Sense of Education zijn hermeneutisch van opzet en 
sluiten daarmee aan bij de benadering van de vroegere pedagogische (geestes)
wetenschap. Een mooi voorbeeld hiervan is de bijdrage van Fendler. Zij be-
schrijft een dialoog tussen een jonge man die er over denkt leraar te worden 
en een ervaren leraar. Waarom wil hij leraar worden? Omdat hij van kinderen 
houdt. In het hermeneutisch proces dat zich vervolgens tussen de beide ge-
sprekspartners afspeelt, ontvouwt zich gaandeweg een theorie van het leraar-
schap. Aan het eind van het gesprek beseft de jongeman dat het leraarschap een 
waardegeladen onderneming is waarvan de uitkomst nooit precies te voorspel-
len is. Dan gaat hij ook beseffen dat het in het onderwijs ‘is easier to do more 
harm than good’ (p. 41).

Die hermeneutische benadering spreekt ook uit andere bijdragen. Säfström 
verhaalt over een ontmoeting met een oude man op een Zweeds eiland en met 
een meisje in een oorlogsgebied in Sri Lanka: twee gebeurtenissen waarvan de 
uitleg hem het belang van de pedagogische relatie en het ‘horen’ van de ander 
laat inzien. Todd gaat in gesprek met Rosa Luxemburg en komt van daaruit tot 
de conclusie dat opvoeding geen instrument is om politieke veranderingen te 
bewerkstellingen. Het gaat in de opvoeding wel om verandering, maar daarbij 
ligt de nadruk op gedeelde ervaring, om verantwoordelijkheid, om ‘subjects 
both unique and different, in relation’ (p. 83). 

Ook Thayer-Bacon benadrukt die gedeelde ervaring. Uit de interpretatie 
van wat zij als student, leerkracht, academicus en lerarenopleider heeft meege-
maakt, komt ze tot wat ze een ‘relationele epistemologie’ noemt: ‘knowledge … 
is socially constructed by embedded, embodied people who are in relation with 
each other’(p. 69). Gur-Ze’ev neemt eveneens zijn levensgeschiedenis als start-
punt van zijn interpretaties: zijn jeugd in Haifa (Israël). Daarbij speelt de ge-
schiedenis van het Joodse volk voortdurend door zijn uitleg heen. Zijn stelling 
is dat er geen weg terug is naar een behouden huis. Hij spreekt over een  Orcha: 
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een karavaan waar een samen op weg (‘togetherness’) wordt gepraktiseerd en 
improvisatie en verantwoordelijkheid hand in hand gaan. Opvoeden en onder-
wijs kunnen vandaag de dag alleen nog maar daarop gericht zijn. 

In deze bijdragen springt een aantal thema’s in het oog: de pedagogische 
relatie, de ander, verantwoordelijkheid, gezamenlijkheid en opvoeding als een 
onderneming waarvan de uitkomst niet precies vaststaat. Ook in de andere bij-
dragen komen die thema’s terug. Joldersma ziet opvoeding als een proces van 
verstaan. Dat verstaan is volgens hem de basis van het onderwijs. Het schept 
een betekenisvolle wereld waarin de ander ‘te voorschijn’ kan komen.  Margonis 
en Saevi benadrukken dat ook. De eerste pleit vanuit dit uitgangspunt voor 
veelstemmigheid in de school, de tweede benadrukt het existentiële karakter 
van de relatie waarin ‘the child’s utter otherness (is) the basis and precondition 
of pedagogical practice’ (p. 31). De primaire taak van de leraar is dan ook niet 
die van informatieoverdrager. Zijn taak, zo stelt Bingham, is kinderen en jon-
geren bij elkaar te brengen en vanuit zijn relatie met hen een betekenisvolle 
wereld op te bouwen. 

Sidorkin wijst nog op een ander punt. De activiteiten die daarbij plaatsvin-
den richten zich niet alleen op het veranderen van objecten (het aanleren van 
kennis en vaardigheden), maar evenzeer op dat van de daarbij betrokken kin-
deren en jongeren, op subjecten dus. Uiteindelijk is ‘education … not what a 
teacher does to a student; it is what a student does to the world and through 
doing it, to herself’ (p. 96). Daarmee verwoordt Sidorkin (zonder het overigens 
als zodanig te noemen) een klassiek pedagogisch standpunt: niet iets aanleren 
is het doel van het onderwijs, maar vorming.  

Met de uitwerking van die thema’s komt de school als aparte pedagogische 
ruimte in het vizier. Jolderma spreekt over een verblijfplaats; Masschelein over 
een ‘vrije ruimte’, een ruimte tussen verleden en toekomst waarin het alledaag-
se gebruik van de dingen wordt opgeschort. De school toont de jongere gene-
ratie de wereld als een ‘gedeelde wereld’. De taak van leraren daarbij is ‘(to) 
present some thing, (to) give some thing to see, to hear and … let someone  exist 
in the shadow of this thing’ (p. 105). Vorming vraagt - allereerst - een ‘laten 
zien’ van de wereld. Daarbij sluit Rømer aan. De school is voor hem een plaats 
waar leraren kinderen en jongeren niet alleen laten zien, maar ook met hen 
bespreken wat in de wereld waard is om lief te hebben, te beschermen en zorg 
voor te dragen. Dat gaat niet zonder spanningen, omdat kinderen en jongeren 
vanuit verschillen beginsituaties de school betreden. De school is daarom geen 
plaats van eenduidigheid en eenvormigheid; ze kenmerkt zich door ‘tumbling 
plurality’ (p. 75). Dat is de reden dat de school ‘elastisch’ zal moeten zijn bij het 
tonen en bespreken van wat waard is om lief te hebben en zorg voor te dragen. 

Making Sense of Education laat zien waarin pedagogische theorieën zich van 
sociaal-wetenschappelijke onderscheiden. Het gaat hier niet om empirisch ge-
toetste verklaringsmodellen waarmee onderwijs- en leerprocessen kunnen wor-
den aangestuurd, maar om theorieën die de waarde van opvoeding en onder-
wijs aangeven, de zin en de betekenis ervan. Mayo stelt dat vanuit de heersende 
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(sociale) wetenschappen die theorieopvatting afwijkend is, vreemd of zelfs ver-
dacht, maar opvoeders en onderwijsgevenden kunnen niet zonder zulke ‘af-
wijkende’ theorieën. Die geven richting aan hun handelen, maar ook zin en 
betekenis. 

Veel auteurs uit de bundel laten zich bij hun interpretaties en de theorie-
vorming waarmee die gepaard gaat door filosofische concepten leiden. Levinas, 
Rancière en Arendt zijn veel aangehaalde filosofen; ook de minder bekende 
Harman is een inspiratiebron (met name voor Rømer). Het gaat hier om waar-
degeladen concepten die door de wijze waarop de auteurs er gebruik van maken 
relevant worden voor de pedagogische praktijk. Daarbij is steeds het uitgangs-
punt: de wijze waarop kinderen en jongeren zich kunnen vormen, of anders 
gezegd: in de wereld te voorschijn kunnen komen. Biesta spreekt hier over een 
‘in de wereld komen’ (‘coming into the world’). Het gaat om subjectiviteit. In 
het afsluitende interview zegt hij: ‘Subjectivity should be a prime educational 
interest’ (p. 112). Onderwijs wordt pedagogisch, zo benadrukt hij, als ze focust 
op subjectiviteit en de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het in de we-
reld komen van kinderen en jongeren.  

Kenmerkend voor de auteurs van de bundel is dat zij allemaal op zoek zijn 
naar een taal waarin subjectiviteit gedacht kan worden, niet als een waar te 
nemen object, maar als event, als gebeurtenis. Daar gaat het inderdaad in de 
pedagogische theorie om: om een taal waarin opvoeding en onderwijs als ge-
beurtenis gedacht kunnen worden. Margonis schrijft dat het in de pedagogi-
sche theorie gaat om ‘new conceptual tools for facilitating exciting eductional 
events’ (p. 6). Thompson spreekt over de pedagogische theorie als een ‘world 
changing act’ (p. 21). Zo’n theorie verklaart niets; ze probeert te verstaan. Maar, 
zoals Thompson zegt, verstaan is ook altijd niet-verstaan. En het is precies dat 
verschil tussen verstaan en niet-verstaan dat er voor zorgt dat opvoeding en 
onderwijs in beweging blijven. 

In een tijd van opbrengstgericht, evidence-based en effectief onderwijs opent 
Making Sense of Education ons de ogen voor waar het bij opvoeding en onderwijs 
om gaat: om de pedagogische relatie, om subjectiviteit, om verantwoordelijk-
heid voor niet alleen de wereld, maar ook de nieuwkomers in de wereld. Precies 
dat maakt opvoeding en onderwijs tot zinvolle en betekenisvolle praktijken. Dit 
wil niet zeggen dat daarbij geen sociaal-wetenschappelijk kennis gebruikt zou 
kunnen worden, maar dat kan slechts vanuit een betekenisgenererend en waar-
degeladen pedagogische theorie. Zo’n theorie geeft richting aan het handelen. 
Zonder zo’n pedagogische theorie worden opvoeding en onderwijs senseless: 
ondoordacht, gevoelloos, onzinnig, zinloos. 




