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LA4 – Thema kwalificatiefunctie van het onderwijs 

Kwalificatie 
- Toerusting voor vervolgonderwijs 

- Aanbieden van juiste vaardigeden en competenties die beheerst en toegepast kunnen 

worden 

- Passende doelen bij deze zaken & deze doelen kunnen realiseren. 

- Tot slot controleren bij: 

o Het werkveld 

o De student zelf  

Historie 
- (Jaren 40 / 50). Onderwijs is sleutelinvestering om welvaart en sociale rechtvaardigheid te 

bereiken 

- Efficiëntie door de meest getalenteerde mensen de belangrijkste banen te geven 

- Opleidingsniveau van de bevolking verhogen omdat er meer behoefte is aan hoger 

opgeleiden.  

Uitgangspunten 
- Leidende gedachte hierbij: gelijke kansen, equal opportunity 

o 1. Het ‘efficiency principe’ – selecteren van individuen op basis van bekwaamheid 

o 2. Het ‘moral principle’  selecteren van individuen op basis van rechtvaardigheid 

(naar prestatie) 

o 3. ‘Tool of assimilation’.  doordat iedereen gelijke kansen krijgt, kan het 

heterogene volk van een natie 1één zelfde doel bereiken. 

o Meritocratie en democratie gaan hand in hand. 

o Toelichting bij term Meritocratie: bron Wikipedia. 

o Meritocratie[1](vrij vertaald: geregeerd door degenen die het verdienen) is 

een maatschappijmodel waarin de sociaal-economische positie van elk individu is 

gebaseerd op zijn of haar verdiensten (merites). Hierbij gaat het dus niet direct om 

de aanleg die men heeft, maar wat men met die aanleg doet. Andere factoren, zoals 

afkomst, grond- of geldbezit, ras en geslacht mogen er (in principe) geen rol bij 

spelen. 

Naast deze veelgebruikte sociale betekenis, heeft meritocratie ook een politieke 

inslag. Een meritocratie als bestuursvorm impliceert een politieke elite die aan de 

macht is op basis van de som van individuele verdiensten. Deze verdiensten worden 

veelal ontleed in indicatoren als capaciteiten, politieke ervaring en diploma's. 

Sociale contract tussen burger en staat 
- Staat biedt scholing en zorgt dat de scholing aansluit op werk. 

- Staat zorgt voor gelijke kansen. 

- De burger schoolt zich 

- De burger werkt. 

                                                           
1  In termen van klasse en etniciteit 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Meritocratie#cite_note-1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maatschappij_(sociologie)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sociologie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Economie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Begaafdheid
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Contract onder druk 
- Sociale achtergrond van iemand bleef voor een groot deel zijn kansen in de maatschappij te 

bepalen 

- Natiestaat werd minder belangrijk 

- Werkloosheid en verplaatsing van werk naar elders 

- Immigratie 

- Snel veranderende eisen aan werknemers (teamwerk, projectwerk, flexibel werk). 

Onderwijs in internationaal krachtneveld 
- Consensus over het belang van onderwijs voor individuele welvaart en nationale 

economische bloei 

- Competitief voordeel van naties werd geherdefinieerd in termen van de kwaliteit van 

nationale onderwijssystem (landen gaan onderwijs met elkaar vergelijken. Hoe doen wij het 

ten opzichte van….?) 

- Ontwikkelen van meetinstrumenten om te kunnen vergelijken (PISA peilingen) 

- Meetinstrumenten leiden een eigen leven. Waar wordt op gemeten? Dat geeft richting aan 

het onderwijsbeleid. 

- Dus SUPRA- nationale aansturing van het nationale beleid. Voorbeeld: “Wij willen in de top 

vijf staan van….” 

Global Educational Reform Movement vanaf 1990 - ? 
- Standaardisering van het onderwijs: richten op dezelfde doelen 

- Focus op kerndoelen 

- Aandacht voor meetbare doelen 

- Gerichtheid op prestatieverhoging 

- Accountability van scholen 

- Semi-privatisering van het onderwijsbestuur.  

Hier ontstaat trouwens wel een tegenbeweging op.  

Onderwijs Nederland  trends in beeld 2014 
- Ambitie om in de top 5 van de beste landen ter wereld 

- Toenemende onderwijsdeelname  het VSV daalt 

- Toename opleidingsniveau (Boven de EU doelstelling) 

- Hoger opleidingsniveau  waardoor meer kans is op werk 

- Economische crisis bemoeilijkt overgang van school naar werk 

- Deelname technische en exacte opleidingen blijft achter. 

- Leven lang leren deelname is stabiel laag.  

- Zie rapport van der Ster (?) 

 

- Het gaat uiteindelijk om aansluiting op de arbeidsmarkt. Hierin zit een discrepantie omdat 
de ontwikkelingen in de maatschappij sneller gaan dan de inhoud van het onderwijs 
(Nieuwenhuis), waardoor de aansluiting per definitie een gat vertoont. 
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Uncollege / we kunnen het zelf wel! 
Er lijkt een beweging te zijn dat school overbodig is en dat studenten het zelf wel kunnen. Initiator 

van deze beweging is Dale Stevens. http://en.wikipedia.org/wiki/Dale_J._Stephens  

Als dat zo is: 

- Wat is dan onze meerwaarde als onze school? 

- Geldt dit dan voor de meerderheid van de studenten? Het lijkt erop dat dit voor een klein 

groepje te gelden. De ‘selfmade’ mensen die het zonder onderwijs redden. 

Wat Links: 

- http://www.uncollege.org/  

- http://en.wikipedia.org/wiki/UnCollege  

- http://hackeducation.com/2013/03/03/hacking-your-education-stephens-hole-in-the-wall-

mitra/  

- http://www.youtube.com/watch?v=tOsCQY6q1Ro  

De urgentie van het vraagstuk: onderwijskwalificatie 
- Onderwijsraad: een smalle kijk op onderwijskwaliteit 

- WRR: naar een lerende economie 

- Individualisering 

- Steeds langer naar school (we zitten 18 jaar van ons leven op school. Hoe lang dwingen we 

mensen om gebruikt te maken van het onderwijs?) 

- Startkwalificatie / langlopend leerrecht  (gedurende je leven op meerdere momenten naar 

school) 

- Peerreview in netwerken als kwalificatie (Mensen die actief zijn in het net, netwerken, kennis 

opdoen via workshops van kennisknooppunten die bij andere mensen ligt) 

- Kwalificeren in een (steeds sneller) veranderende maatschappij. 

Bronnen kwalificatie functie onderwijs 
1. Nederlandse en Europese kwalificatiekader: 

http://www.onderwijsraad.nl/upload/publicaties/312/documenten/het_europese_kwalificat

iekader_en_leren_in_nederland.pdf  en 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Kwalificatieraamwerk  

2. Het ontstaan van een kwalificatiedossier, bijvoorbeeld via: www.innovam.nl  

3. SER advies 2012: Werk maken van scholing,  advies over post initiële scholingsmarkt. 

http://hannekemli.wordpress.com/literatuur-2/  

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Dale_J._Stephens
http://www.uncollege.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/UnCollege
http://hackeducation.com/2013/03/03/hacking-your-education-stephens-hole-in-the-wall-mitra/
http://hackeducation.com/2013/03/03/hacking-your-education-stephens-hole-in-the-wall-mitra/
http://www.youtube.com/watch?v=tOsCQY6q1Ro
http://www.onderwijsraad.nl/upload/publicaties/312/documenten/het_europese_kwalificatiekader_en_leren_in_nederland.pdf
http://www.onderwijsraad.nl/upload/publicaties/312/documenten/het_europese_kwalificatiekader_en_leren_in_nederland.pdf
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Kwalificatieraamwerk
http://www.innovam.nl/
http://hannekemli.wordpress.com/literatuur-2/
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4.  

Opdracht: 
- Welke visie op onderwijs en kwalificatie haal je uit de bron? 
- Kies een 21e eeuw vaardigheden en kijk of en hoe deze vaardigheid een plaats heeft 

in de bron die jullie bestudeerden.  
- Ksave model 

http://mlirotterdamla420132014.files.wordpress.com/2014/01/skavemodel-
tabellen.docx  

 

5.  

Innovatie: kennisnet.nl : leren buiten school om. De opmars van het non-formele online 
leren  
http://innovatie.kennisnet.nl/leren-buiten-school-om-de-opmars-van-het-non-formele-
online-leren/  

        http://mlirotterdamla2.files.wordpress.com/2013/05/toekomst-telt1.pdf  

 

- Sluit aan bij persoonlijke leerbehoefte van studenten 

- Non formele leren levert wél een certificaat in sommige gevallen, maar heeft geen 

kwalificerende functie 

Wouter Pols 
Gastcollege over de cultuur van het meten.  

Boekbespreking is te vinden via deze link: 

http://mlirotterdamla420132014.files.wordpress.com/2013/12/bespreking-biesta-door-berding-in-

pedagogiek3.pdf  

Uitspraak van David Hansen2: “Ideas are essential for intelligent and human action”.  

Is dat zo? Of heb je meer een algoritme nodig?  Conclusie na de discussie is ja. Bij Biesta gaat over 

ideeën en over concepten.  

In de pedagogiek neem je kennis van onderzoek waarbij het gaat over relaties tussen variabelen en je 

neemt kennis van beleidsrapporten, managementrapporten. Deze zaken inspireren niet. Geven geen 

richting. De filosofie (Biesta en Hansen) genereert ideeën. Het is goed dat we stil gaan staan bij wat 

willen wij als leraren nu eigenlijk. In Angelsakische landen is de Pedagogiek weer in opmars.  

Je hebt dus zowel ideeën nodig als onderzoek. Maar ideeën zijn nodig om mensen te inspireren. Is 

het aan elkaar spiegelen het begin van de politieke dimensie in het onderwijs? Het aangaan van de 

dialoog met elkaar en de interpretatie daarvan die heel erg divers is. Biesta zegt: “je bestaat bij de 

gratie van een ander.” Je hebt een ander nodig die je spiegelt. In een basisstadium (baby) gaat het 

zover dat de ander raad wat je voelt. Betekenisloze geluiden van een baby worden betekenis 

gegeven.  In de interactie met de ander kom je uiteindelijk uit bij verantwoording en DAT is politiek. 

Het gaat over je laten veranderen door de ander. Dus volgens Biesta is interactie, aan elkaar 

verantwoorden en je door de ander laten veranderen, politiek.  

                                                           
2 http://www.ikedacenter.org/thinkers-themes/thinkers/interviews/david-hansen  

http://mlirotterdamla420132014.files.wordpress.com/2014/01/skavemodel-tabellen.docx
http://mlirotterdamla420132014.files.wordpress.com/2014/01/skavemodel-tabellen.docx
http://innovatie.kennisnet.nl/leren-buiten-school-om-de-opmars-van-het-non-formele-online-leren/
http://innovatie.kennisnet.nl/leren-buiten-school-om-de-opmars-van-het-non-formele-online-leren/
http://mlirotterdamla2.files.wordpress.com/2013/05/toekomst-telt1.pdf
http://mlirotterdamla420132014.files.wordpress.com/2013/12/bespreking-biesta-door-berding-in-pedagogiek3.pdf
http://mlirotterdamla420132014.files.wordpress.com/2013/12/bespreking-biesta-door-berding-in-pedagogiek3.pdf
http://www.ikedacenter.org/thinkers-themes/thinkers/interviews/david-hansen
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De kern van opvoeden gaat die transactionele processen, wat zich vertaalt naar handelen. Subjecten 

zijn de dragers van de communicatieprocessen en die veranderen voortdurend. Dit is het 

uitgangspunt voor onderwijs volgens Biesta.  Onderwijs beschouwen we niet als een communicatief 

proces. Maar we beschouwen onderwijs steeds meer als een machine, een schoolmachine waar iets 

wordt ingestopt en waar ook weer iets uitkomt dat gemeten moet worden. Onderwijs is meer dan 

dat, gaat ook over emoties, liefde geven, studenten verder brengen.  

Een artikel van Biesta over wie de docent is: 

http://www.velon.nl/uploads/kennisbank/document_310.pdf  

Buitenstaanders leggen steeds meer hun definitie op van wat onderwijs is. Biesta zegt dat onderwijs: 

- Kwalificeert 

- Socialiseert 

- Subjectiveert  belangrijk hoofddoel van het onderwijs volgens Biesta het kind kan 

verschijnen. Eerst intern door middel van de communicatie in de klas en later in de 

maatschappij.  Kwalificeren en socialiseren betekent dat het kind kennis en vaardigheden en 

houding mee krijgt om zich te handhaven in de maatschappij.  De unieke manier waarop een 

kind dit doet is subjectvorming.  

Biesta zegt ook: onderwijs is geen kwestie van oorzaak  gevolg. Opvoeden en onderwijs is een 

relationeel gebeuren. Interactie die over en weer gaat. Geen interactie in de vorm van stimulus – 

respons. Maar openstaan voor het initiatief van de ander. 

Accountability, onderwijs afrekenen op zijn uitkomsten (leer en kwalificatie-resultaten) is volgens 

Biesta een beperkt vorm van verantwoording afleggen. Ook hier geldt dat verantwoording dragen 

een communicatief gebeuren is, dat gebeurt ten overstaan van elkaar waarbij je jezelf laat 

aanspreken.  

De kritiek van Biesta is dus dat we doordat we focussen op kwalificatie een groot deel van dat wat 

we bereiken met onderwijs niet meenemen of zien. Het subjectivatieproces is niet opgenomen in het 

kwalificatieproces. Deze kritiek staat ook wel weer ter discussie want je kunt terwijl je aan het 

kwalificeren en socialiseren bent wel degelijk aandacht kunt besteden aan het subjectivatieproces.  

Laatste boek van Biesta recensie3 

Fundamentele onderwijspedagogische vragen worden niet meer 

gesteld 

Op de vraag wat Biesta opvalt in het huidige (internationale) 

onderwijsklimaat, antwoordde hij: "'Wat me misschien nog wel het 

meest opvalt is hoe de pedagogische dimensie van het denken over 

onderwijs uit veel onderwijsbeleid, onderzoek en praktijk is 

verdwenen". 

Hij legt uit dat leren en onderwijzen twee fundamenteel verschillende 

processen zijn. Dat betekent dat een leertheorie of leerdiscours nooit 

                                                           
3 Bron: http://beroepseer.nl/nl/groepsblog/onderwijs/item/986-gert-biesta-over-wat-goed-onderwijs-zou-
moeten-zijn  

http://www.velon.nl/uploads/kennisbank/document_310.pdf
http://beroepseer.nl/nl/groepsblog/onderwijs/item/986-gert-biesta-over-wat-goed-onderwijs-zou-moeten-zijn
http://beroepseer.nl/nl/groepsblog/onderwijs/item/986-gert-biesta-over-wat-goed-onderwijs-zou-moeten-zijn
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automatisch en uit zichzelf een onderwijstheorie of onderwijsdiscours genereert. 

Fundamenteel onderwijspedagogische vragen over doel, inhoud en relatie van onderwijs en 

onderwijzen worden niet (meer) gesteld. Volgens Biesta is dat misschien nog wel een groter 

probleem dan de cultuur van het meten – of een andere manier om het te zeggen: misschien heeft 

de cultuur van het meten zich juist zo sterk kunnen vestigen vanwege het ontbreken van 

onderwijspedagogische manieren van kijken, denken, spreken en doen". 

Wat Biesta verder opvalt is ..." de sterke drang tot eenvormigheid. Het lijkt erop dat bijna iedereen 

op elkaar wil lijken en zich (letterlijk) aan elkaar wil meten. Beleid wordt daarbij vooral gedreven 

door de angst om achter te blijven – zonder de vraag te stellen wat precies de waarde is van hetgeen 

waar iedereen achteraan lijkt te hollen. Er zijn maar heel weinig landen die zich bewust buiten deze 

logica proberen te positioneren en een eigen lijn durven te trekken. Een opmerkelijk voorbeeld dat ik 

van dichtbij heb ervaren is het onderwijsbeleid in Schotland. Alhoewel het niet immuun is voor 

internationale dynamiek en 'pressure', is er daar een onderwijscultuur die niet gericht is op het 

achterna hollen van een abstract idee van internationele 'kwaliteit', maar waar zelfbewust een eigen 

visie is gearticuleerd. Dat betekent niet dat alles koek en ei is, maar het laat wel zien dat een andere 

benadering mogelijk is. Maar heel veel landen lijken dat besef nauwlijks meer te hebben. Dat 

verbaast me, en baart me grote zorgen in het licht van een bredere notie van wat goed onderwijs zou 

moeten zijn". 

Het onderwijs van morgen 

Biesta hoopt dat het onderwijs van morgen vooral onderwijs zal zijn... "en niet een veredelde vorm 

van leren. Onderwijs impliceert voor mij dat er een cruciale rol is voor een onderwijsgevende. Het 

onderwijs van morgen is dus niet getransformeerd in een amorf leerproces waar de leraar slechts 

een begeleidende en faciliterende rol heeft; het is onderwijs waarin studenten de mogelijkheid 

ervaren om onderwezen te worden. Deze formulering klinkt wellicht wat complex, maar ik heb in 

recent werk betoogd dat er een fundamenteel en zeer belangrijk onderscheid bestaat tussen twee 

manieren waarop de relatie tussen docent en student begrepen kan worden: als een proces waarbij 

de student leert van de docent, en als een proces waar de student onderwezen wordt door de 

docent2). Terwijl in het eerste geval de docent niet echt als docent kan verschijnen – de docent is 

daar in feite een hulpbron net zoals een boek of het internet en het is de student die bepaalt hoeveel 

en op welke manier hij van deze hulpbron gebruik wil maken om ervan te leren – toont de tweede 

benadering ons een situatie waar de mogelijkheid van onderwezen worden bestaat". 

Lees het hele interview Het onderwijs van morgen volgens Gert Biesta, door Jori Stam, 22 mei 2013, 

op site van Werken aan onderwijs: www.werkenaanonderwijs.nl  

  Noten: 
1) PISA: Programme for International Student Assessment, is een internationaal peilingonderzoek 

naar de kennis en vaardigheden van 15-jarigen. Sinds 2000 wordt elke drie jaar in een groeiend 

aantal landen een representatieve steekproef van scholen en daarbinnen leerlingen getrokken. Deze 

leerlingen maken toetsen voor leesvaardigheid, wiskundige geletterdheid en 

natuurwetenschappelijke geletterdheid. Het doel van PISA is vast te stellen in hoeverre het 

onderwijsstelsel in de deelnemende landen leerlingen opleidt tot zelfstandige burgers. 
2) Zie: Biesta, G.J.J. (2012). Giving teaching back to education in Phenomenology and Practice 6(2), 35-

49.Klik hier  voor downloaden. 

http://www.werkenaanonderwijs.nl/persoonlijke-ervaringen/show-news/2013-05-22/het-onderwijs-van-morgen-volgens-gert-biesta
http://www.werkenaanonderwijs.nl/persoonlijke-ervaringen/show-news/2013-05-22/het-onderwijs-van-morgen-volgens-gert-biesta/Noten
http://www.phandpr.org/index.php/pandp/article/view/111
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 Uitleg over toetsing 
- Oriënteer je voor je onderwerp zowel binnen als buiten de school. 

o Welke ontwikkelingen zijn er in de samenleving…. 

o Wat zijn de ideeën daarover…. 

o Concrete adviezen over hoe het in de school gerealiseerd zou kunnen worden 

o Legitimatie van het onderwerp ligt voor een deel in de maatschappelijke context en 

de relevantie van dat onderwerp 

 

 

 

 

 


