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Aanvaardbaarheid van onderwijsdoelen 
 

Op de website van het Blogcollectief Onderzoek Onderwijs (7/6/2013) inventariseert Paul Ket de argu-

menten waarmee onderwijsdoelen gerechtvaardigd kunnen worden.1 In de eerste plaats citeert hij 

Herbert Spencer (1890/91), die vijf argumenten noemt om onderwijsdoelen te onderbouwen in het licht 

van de belangen van de leerling of student. Vervolgens voert hij John Dewey (1916) ten tonele, die 

Spencers lijstje aanvult met argumenten welke zijn ingegeven door de belangen van de samenleving. 

Naar mijn indruk bieden die lijstjes een handvat om ethische vragen aan te pakken. De lijstjes kunnen 

namelijk worden gebruikt als checklist om te toetsen in hoeverre onderwijsdoel X ethisch aanvaardbaar 

is en welke prioriteit men eraan moet geven. Bijvoorbeeld: moeten we zwemonderwijs op de basisschool 

geven? moeten we leerlingen afbrengen van hun idee dat homoseksueel gedrag zondig is? moeten we 

onze leerlingen les geven over hun grondrechten in het licht van het Kinderrechtenverdrag? Aan de hand 

van elk item van de checklist zou men een onderwijsdoel op een driepuntsschaal kunnen scoren: is het 

nastrevenswaard met hoge prioriteit, of met lage prioriteit, of is het verwerpelijk? 

 

Om te beginnen schets ik hier de tweeledige checklist die ik uit het artikel van Paul Ket gedestilleerd heb: 

1) In hoeverre levert onderwijsdoel X voor leer-

ling/student P een bijdrage aan ... 

X heeft 

hoge prioriteit 

X heeft 

lage prioriteit 

X is 

verwerpelijk 

direct selfpreservation: P's veiligheid, gezondheid 

en levenskansen, nu en in de toekomst?  

   

indirect selfpreservation: de kans dat P brood op de 

plank krijgt, nu en in de toekomst? 

   

development of talents: de kans dat P zijn/haar ta-

lenten ontwikkelt en beroepsmatig ten nutte maakt?  

   

offspring: de kans dat P een partner vindt, kinderen 

voortbrengt en hen goed grootbrengt? 

   

social and political relations: de kans dat P als 

sociaal wezen goed terecht komt? 

   

leisure activities: de kans dat P z'n vrije tijd op voor 

hem/haar bevredigende wijze zal doorbrengen? 

   

 

2) In hoeverre levert onderwijsdoel X voor onze 

samenleving een bijdrage aan ... 

X heeft 

hoge prioriteit 

X heeft 

lage prioriteit 

X is 

verwerpelijk 

continuity (I): de kans dat ons maatschappelijke en 

culturele erfgoed aan volgende generaties wordt 

doorgegeven? 

   

continuity (II): de kans dat onze normen en waarden 

door volgende generaties gerespecteerd worden? 

   

innovation (I): de kans dat volgende generaties op 

de laatste ontwikkelingen in ons maatschappelijke 

kennisbestand voortbouwen? 

   

 

Ik denk dat dit tweede lijstje volgens sommigen moet worden aangevuld. Ik heb dan enerzijds het oog op 

kritische sociologen en anderzijds op aanhangers van het staatsdirigisme dat welig tiert in de hedendaagse 

Nederlandse onderwijspolitiek. Het gaat om de volgende vier items: 

3) In hoeverre levert onderwijsdoel X voor onze 

samenleving een bijdrage aan ... 

X heeft 

hoge prioriteit 

X heeft 

lage prioriteit 

X is 

verwerpelijk 

innovation (II): de kans dat volgende generaties 

de samenleving vernieuwen en aanpassen aan ver-

anderde omstandigheden? 

   

allocation (I): de kans dat jongeren terechtkomen 

op de maatschappelijke positie die hun volgens onze 

geldende normen en waarden toekomt? 
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allocation (II): de kans dat jongeren terechtkomen 

op de maatschappelijke positie waar ze het hoogste 

rendement voor de samenleving opleveren? 

   

cost control: de kans dat jongeren tegen aanvaard-

bare maatschappelijke kosten hun diploma's halen? 
   

 

Wat het laatste item betreft, gaat Paul Ket nader in op het tijdsbeslag dat gemoeid is met het nastreven 

van onderwijsdoelen. Hij stelt terecht dat de maatschappelijke kosten niet alleen financiële maar ook 

tijdskosten betreffen. Maar er zijn ook financiële en tijdskosten die ten laste van de leerling/student 

komen. In aanvulling op het eerste lijsje kunnen dus we concluderen dat onderwijsdoelen tevens geëva-

lueerd kunnen worden op het volgende criterium: 

4) In hoeverre levert onderwijsdoel X voor leer-

ling/student P een bijdrage aan ... 

X heeft 

hoge prioriteit 

X heeft 

lage prioriteit 

X is 

verwerpelijk 

cost control: de kans dat P tegen aanvaardbare per-

soonlijke kosten zijn/haar diploma's haalt? 

   

 

Ik heb het gevoel dat er nog heel wat aan deze vierledige lijst gesleuteld moet worden voordat het als een 

echte checklist gebruikt kan worden. Misschien dat ook de developmental tasks van Robert Havighurst 

nog een inspiratiebron kunnen vormen.2 Of zijn er inmiddels moderne onderwijsfilosofen opgestaan die al 

kant-en-klare lijstjes kunnen leveren? 

 
Wes Holleman 
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