
In mei 2013 verscheen een boek met de titel ’The beautiful risk 
of education’ van auteur Gert Biesta, hoogleraar Educational 
Theory and Policy aan de Universiteit van Luxemburg. In 2015 
verschijnt een Nederlandse vertaling van het boek. Ingewijden 
zijn opgetogen; het boek wordt beschouwd als een belangrijk werk 
in het fundamentele denken over onderwijs. Het boek belicht het 
onvermijdelijke risico van onderwijzen; onderwijs is een verzame-
ling van kwetsbare processen en heeft maar weinig van doen met 
controleerbaarheid en stuurbaarheid. Biesta pleit voor het centraal 
durven stellen van deze kwetsbaarheid, dit risico, omdat het in 
zich schoonheid en waarde heeft. Hij belicht zijn gedachtengoed 
aan de hand van zeven kernthema’s: creativiteit, communicatie, 

onderwijzen, leren, emancipa-
tie, democratie en virtuositeit. 
Het werk is belangrijk, maar 
tegelijkertijd weinig toegankelijk 
vanwege het hoge filosofische 
gehalte. Daarom zal Van Twaalf tot 
Achttien tot aan de zomervakantie een 
serie artikelen publiceren, waarin dit ge-
dachtengoed grijpbaar gemaakt wordt. Verschillende auteurs 
buigen zich over de thema’s en geven u handvatten.
Deze maand: Dick van der Wateren leest, herleest en onderzoekt 
het hoofdstuk Onderwijzen.

Onderwijzen
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V
an een aantal van zijn gedachten is me niet meteen bij 
eerste lezing duidelijk wat ik daar als leraar aan heb. 
Andere spreken me wel meteen aan. Laat ik met die 
laatste beginnen, om vandaaruit de rest van zijn stuk te 

ontcijferen.

De eerste gedachte, die me rechtop laat zitten is de vaststelling dat 

‘Het onderwijspedagogische project’ [moet] zich altijd verhou-
den tot zijn eigen onmogelijkheid. Het onderwijspedagogische 
project moet daarom uitgevoerd worden met een gevoel van 
ironie, met een gevoel van ongeloof in zichzelf, een gevoel van 
machteloosheid en zwakte.’ [vertaling René Kneyber] 

Deze gedachte volgt uit de vaststelling dat leraren het effect dat 
ze op hun leerlingen hebben nooit volledig kunnen beheersen. 
Dat is een ervaring die veel leraren zullen herkennen en het 
drukt voor mij uit wat ik beschouw als een van de raadsels van 
het lesgeven, die ik na al die jaren nog steeds niet doorgrond. 
Hoezeer we ook proberen met ‘evidence based’ methoden resul-
taatgericht onderwijs te bedrijven met meetbare uitkomsten, 
het uiteindelijke resultaat van onze activiteiten is maar in heel 
beperkte mate voorspelbaar. Het overkomt me soms – en ook 
dat deel ik vermoedelijk met velen van mijn collega’s – dat ik 
na een dag lesgeven naar huis ga met het gevoel dat ik het nog 
steeds niet kan.

Maar dat is, geloof ik, niet wat Biesta ons duidelijk wil maken. 
Het is wel een kiertje waardoor ik in zijn, soms lastige, tekst kan 
binnendringen.

Leren tegenover lesgeven
De hoofdgedachte van dit hoofdstuk is dat het in het onderwijs 
niet gaat om het ‘leren’, maar om het ‘lesgeven’. Hij heeft het in dat 
verband over ‘the gift of teaching’, een letterlijk geschenk van de 

Wanneer je aan het hoofdstuk ‘Teaching’ in Biesta’s 
boek begint, dreig je al snel het spoor kwijt te raken 
in de talloze commentaren op filosofen, van Plato en 
Socrates tot Derrida, Kierkegaard en Levinas. Wie 
kant-en-klare tips over lesgeven verwacht is dan ook 
aan het verkeerde boek begonnen. In plaats daarvan 
geeft Gert Biesta ons een aantal gedachten mee 
over ‘onderwijzen’ die voldoende de moeite waard 
zijn om het boek niet meteen weg te leggen. Het is 
verstandig dit derde hoofdstuk in alle rust te lezen 
en te herlezen. Dit is niet zoals we gewoonlijk over 
lesgeven praten; het zijn nog geen 16 bladzijden, 
maar het vraagt ‘slow reading’ om alles goed tot je 
door te laten dringen.

Onderwijzen
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die constructivistische visie niets te geven, maar haalt uit de 
leerling slechts wat er al in zat en zorgt ervoor dat het leerpro-
ces zo gemakkelijk en plezierig mogelijk verloopt. Het is niet 
zijn taak om het de leerling moeilijk te maken.

Ik ben zelf nogal gecharmeerd van ontdekkend of onderzoe-
kend leren en heb daarmee ook mijn mooiste – en naar ik 
meen ook meest succesvolle – onderwijservaringen meege-
maakt. Moet ik daar dan helemaal van afzien?

Bij nauwkeurige lezing wordt me duidelijk waarom het gaat. Wan-
neer we het leren helemaal overlaten aan de leerling, een extreme 
en misschien zelfs perverse vorm van ontdekkend leren, blijft het 
leren beperkt tot datgene wat al in de leerling aanwezig was. In 
de praktijk – althans in die van mij – komt het echter zelden voor 
dat we leerlingen op die manier in de steek laten. Op de weg die 
leerlingen al onderzoekend afleggen, ben ik degene die de lastige 
vragen stelt. Ik zorg ervoor dat leren af en toe ook pijn doet.

Transcendentie
In Biesta’s theorie over lesgeven speelt transcendentie een 
belangrijke rol en dat is meteen het begrip waar ik het langst 
mee worstel. Hij stelt de vraag of

‘[...] het idee van lesgeven enkel betekenis heeft als het iets 
van een idee van ‘transcendentie’ met zich meedraagt; 
of we lesgeven kunnen begrijpen als iets dat radicaal van 
buitenaf komt en als iets dat het ‘zelf’ van de ‘lerende’ 
overstijgt, en dus degene die onderwezen wordt overstijgt’ 
[vertaling René Kneyber]

Bij het filosofische begrip transcendentie is er sprake van iets 
dat zich aan mijn bewuste waarneming onttrekt, iets dat ik 
(nog) niet heb gezien. Uit mijzelf zal ik het niet zien en ik heb 
daarom iemand nodig die mij die werkelijkheid openbaart. 
Het doel van onderwijs, volgens Biesta, is niet om te herhalen 
wat er altijd al was, maar juist om iets nieuws tevoorschijn te 
halen. En daarbij is de leraar een onmisbare autoriteit.

Gert Biesta’s verhaal over lesgeven maakt iets duidelijk van 
wat ik beschouw als het mysterie van lesgeven. Naast dagen 
dat ik naar huis ga met de gedachte dat ik het nog steeds 
niet kan, zijn er andere dagen die me vervullen met diepe 
voldoening. Zo’n lesdag waarin alles lukt – vaak zonder dat 
ik het tot in detail had gepland – waarin de leerlingen ineens 
een nieuw inzicht krijgen in iets dat ze daarvoor heel lastig 
vonden, waarin alles op zijn plek valt en het kleine op een heel 
nieuwe manier verbonden wordt met het grote geheel. Ik zie 
het aan een glimlach, ogen die oplichten. Ik denk dat Biesta 
dat bedoelt met transcendentie.

Onderwijs. Een risico, inderdaad, maar een prachtig risico.

 Dick van der Wateren publicist en leraar Natuurkunde en Wiskunde op 

het Eerste Christelijke Lyceum in Haarlem.
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leraar aan de leerling. Het onderscheid tussen leren en lesgeven 
lijkt een flauw woordspelletje, maar het is de kern van Biesta’s be-
toog om ‘het lesgeven terug te geven aan het onderwijs’, waarover 
hij meermalen heeft gepubliceerd (bijv. Biesta, 2012a en 2012b).

Dit hoofdstuk maakt duidelijk wat een school tot school maakt. 
Dat is niet het leren dat er plaatsvindt. Leren kun je tenslotte overal 
doen en dat is ook het uitgangspunt van online cursussen, de Khan 
Academy, het leven lang leren. In deze tijd, met zijn haast onuit-
puttelijke online informatiebronnen zou school overbodig zijn. 

De essentie van een school is niet het leren, maar het lesgeven, 
het onderwijzen. Een leraar is daarbij niet een inwisselbare 
hulpbron, die de leerling-consument levert wat die vraagt, maar 
iemand die, zoals Biesta het zegt, het leren onderbreekt met 
moeilijke vragen en ongemakkelijke waarheden. Een leraar levert 
dan niet wat gewenst is, maar wat, bijvoorbeeld in een democra-
tische maatschappij, wenselijk is.

Het is aan de leerling om zich open te stellen voor het geschenk 
dat onderwijs is, om ‘het onwelkome te verwelkomen’ en zich 
niet te beperken tot leren, maar bereid te zijn om zich te laten 
onderwijzen. Hij moet, met andere woorden, de autoriteit van de 
leraar erkennen, zonder dat die autoritair moet zijn.

Ik realiseer me nu dat ik al heel lang zo lesgeef. Mijn leerlin-
gen klagen wel eens bij mij en soms bij de schoolleiding, dat ik 
het hun te lastig maak. Maar in mijn lessen is geen plaats voor 
simpele recepten, waar enkele leerlingen me jaren geleden om 
vroegen. Die vonden dat mijn lessen veel te moeilijk waren en 
maakten zich zorgen dat hun cijfergemiddelde op het examen 
daardoor laag zou uitvallen.
Ik maak mijn leerlingen duidelijk dat natuurkunde meer is 
dan het uit je hoofd leren van formules. Ik laat zien dat je de 

ontdekking van Newton dat twee massa’s elkaar in gelijke 
mate aantrekken echt kunt begrijpen zoals hij dat indertijd 
begreep, dat je zijn ontdekking kunt herhalen en zijn gravitatie-
vergelijking zelf kunt bedenken. Dat levert het inzicht dat ook 
Einstein’s beroemde E=mc2 geen raadselachtige toverformule 
is, maar een logische consequentie van een paar goed begrij-
pelijke uitgangspunten. Dat begrip maakt Newton en Einstein 
niet minder geniaal, maar vervult ons integendeel met nog 
meer bewondering voor de schoonheid van hun inzichten.

Constructivismekritiek
Waar ik in eerste instantie moeite mee heb is Biesta’s kritiek op 
het constructivisme, die een consequentie is van de verschui-
ving van ‘leren’ naar ‘lesgeven’ of ‘onderwijzen’. Volgens het 
constructivisme van Piaget, Vygotsky en Dewey construeren 
leerlingen hun inzichten, begrip en kennis op grond van 
ervaringen. Dat doen ze grotendeels zelfstandig. De leraar staat 
aan de kant en is niet meer dan een facilitator en hulpbron, die 
leerlingen naar believen kunnen raadplegen. De leraar heeft in 

De essentie van een school 
is niet het leren, maar het 
lesgeven, het onderwijzen.
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