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Inleiding 
 
 
 

“Een kritische pedagogiek lijkt mij vandaag de triomf van het realisme te moeten 
bestrijden en daartoe blijft een van haar belangrijkste taken te analyseren hoe 
vandaag in de maatschappij elke vorm van utopisch verlangen en daarmee elke 
vorm van radicale kritiek op een zeer efficiënte wijze geneutraliseerd lijkt te 
worden en hoe opvoeding, vorming en onderwijs daarin een rol spelen.”1 

 
- Jan Masschelein 

 
n deze scriptie wil ik het politieke in de pedagogiek thematiseren en wil ik nagaan hoe 
hiermee in verschillende pedagogische theorieën wordt omgegaan.  Aangezien de relatie 

tussen individuen en de sociale werkelijkheid centraal staat in de pedagogiek, staat elk 
pedagogisch handelen ten dienste van bepaalde mens- en maatschappijvisies.  Mijn 
uitgangspunt is dat pedagogiek steeds waardegeladen is en dat ze daarom de plicht heeft deze 
waardegeladenheid te expliciteren.  Dit punt zelf zal door velen reeds discutabel gevonden 
worden, en dat geldt zeker voor de manier waarop een thematisering van het politieke in het 
pedagogische zou kunnen (moeten) gebeuren.   

Om een antwoord te vinden op bovengestelde probleemstelling zal ik gebruik maken van een 
theoretische invalshoek.  Dit is een bewuste keuze, omdat het me in staat stelt te focussen op 
de inhoudelijke argumenten, los van de pragmatische (die, voor het goede begrip, eveneens 
belangrijk zijn).  Deze scriptie vertrekt dus vanuit pedagogische theorieën die het idee van 
pedagogiek als politieke wetenschap dienstbaar zijn.  Mijn zoektocht zal aanvatten bij de 
kritische pedagogiek.  In zekere zin is dit vertrekpunt arbitrair.  Ik had een vertrekpunt kunnen 
nemen vroeger of later in de geschiedenis.  Mijn keuze maakt bijvoorbeeld dat John Dewey 
niet in deze verhandeling aan bod zal komen.  Ik ben mij terdege bewust van het selectieve 
karakter van dit werk, maar ga ervan uit dat dit onvermijdelijk is.   Het maken van een 
verantwoorde selectie is immers een van de doelstellingen van een eindverhandeling.   

In een eerste inleidend hoofdstuk zal ik de stelling verdedigen dat elk pedagogisch denken en 
handelen bepaalde waarden reflecteert en als dusdanig niet politiek neutraal kan zijn.  Ik leg 
hier ook uit waarom het thematiseren van deze invalshoek volgens mij van belang is. 

De eerste stroming die ik in deze verhandeling bespreek is dus de kritische pedagogiek.  De 
kritische theorie volgend verwerpt deze het idee van een waardevrije wetenschap en schept zij 
de legitimatie voor een geëngageerde pedagogiek.  Met concepten als emancipatie en utopie 
wordt de pedagogiek een middel voor maatschappelijke verandering.  In dit hoofdstuk wordt 
dieper ingegaan op het werk van Paolo Freire en dat van de Amerikaanse  kritische 
pedagogiek.  Ik constateer hier dat – bepaalde figuren binnen – de kritische pedagogiek door 

                                                 
1 Masschelein, J. (2002) ‘Kritische theorie en kritische pedagogiek’, in P. Smeyers en B. Levering (red.) 
Grondslagen van de wetenschappelijke Pedagogiek: Modern en Postmodern,  Amsterdam: Boom. p. 109. 
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het volgen van een soms tendentieus discours de pedagogiek opnieuw dreigen te 
instrumentaliseren in functie van een vooropgesteld ideaal.  Veel hangt in dit verband af van 
hoe de notie ‘utopie’ hierbij wordt opgevat, en in hoeverre ze wordt ingevuld. 

In het tweede hoofdstuk tracht ik een alternatief te vinden voor de knelpunten van de kritische 
pedagogiek in het postmoderne denken.  Belangrijke inzichten die vanuit deze hoek kunnen 
bijdragen tot een ‘open’ concept van geëngageerde pedagogiek zijn: Het afwijzen van 
‘totaaloplossingen’, het problematiseren van het onderscheid tussen feiten en interpretaties en 
het benadrukken dat er meerdere ‘waarheden’ zijn.  In dit hoofdstuk wordt ingegaan op 
Lyotard’s beschrijving van de postmoderne conditie en hoe deze zich in de pedagogiek 
manifesteert.  Met Foucault en Derrida bespreek ik de uitdagingen die het postmodernisme 
stelt voor de status van kennis en van het subject, twee kernconcepten van de pedagogiek.  
Tot slot van dit tweede hoofdstuk ga ik na hoe de inzichten uit het postmoderne denken 
vruchtbaar kunnen zijn voor een kritische pedagogiek.   

In het derde hoofdstuk expliciteer ik vervolgens mijn eigen standpunt ten aanzien van de in de 
twee eerste hoofdstukken besproken visies en perspectieven.  Ik acht deze bijkomende 
reflectie relevant aangezien ik in deze eerste hoofdstukken regelmatig twee denkpistes 
tegenover elkaar plaats, waarbij mijn eigen mening niet steeds even duidelijk naar voren 
komt. 
Deze scriptie wordt afgesloten met een kort besluit.   
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Hoofdstuk 1: Neutraliteit bestaat niet 
 
 

 
“[…] Freire argues that the whole activity of education is political in nature.  
Politics is not one aspect of teaching or learning.  All forms of education are 
political, whether or not teachers and students acknowledge the politics in their 
work. Politics is in the teacher-student relationship, whether authoritarian or 
democratic.  Politics is in the subjects chosen for the syllabus and in those left 
out.  It is also in the Method of choosing course content, whether it is a shared 
decision or only the teacher’s prerogative, whether there is a negotiated 
curriculum in the classroom or one imposed unilaterally.”1 

 
- Ira Shor 

 
ls start wil ik een verantwoording geven waarom ik het belangrijk acht pedagogiek te 
thematiseren als een politiek project.  Nietzsche indachtig kunnen we stellen dat het 

beeld dat we van de werkelijkheid ophangen steeds gekleurd is door het perspectief dat we ten 
aanzien van de werkelijkheid innemen.  Dit geldt zeker en vast ook voor de kijk op de 
pedagogiek die ik hier wil uitwerken; in zekere zin vormt dit inzicht zowel een 
verantwoording voor, als een bewijs van, de legitimiteit van mijn invalshoek.   
Een verantwoording, omdat ik hier geen absolute waarheid wens te verdedigen, en me terdege 
bewust ben dat andere perspectieven een heel ander licht op de pedagogiek werpen dan 
degene die ik hier uitwerk.  Een bewijs vormt het, omdat elk mogelijk perspectief gebruik 
maakt van bepaalde discoursen en er anderen uitsluit.  En elk discours, zoals we nog zullen 
zien, bevat haar eigen ‘politiek van waarheid’.  Het verzwijgen van deze politieke dimensie is 
haar verheffen tot het niveau van het  a-priori, waar ze de luxe heeft haar macht op een 
ongecontesteerde wijze te laten gelden.  Immers, waar geen verband te zien is, is er ook geen 
discussie over dit verband mogelijk.  Pedagogisch handelen is dus nooit neutraal, en zoals ik 
zal trachten aan te tonen, is deze neutraliteit bovendien ongewenst.      

Het waardegeladen karakter van de pedagogiek vangt aan bij haar eigen taakstelling.  Ik zou 
durven stellen dat de pedagogiek als discipline bij uitstek een kind is van de moderniteit.2  Ze 
is doordrongen van de Verlichte maakbaarheidsidee, getypeerd door een sterk geloof in de 
vooruitgang van de mensheid.  En of een pedagogisch handelen deze vooruitgangsgedachte 
blijft onderschrijven of niet, ze zal steeds gericht zijn op bepaalde opvoedingsdoelen die op 
hun beurt steunen op waarden en opvattingen omtrent kennis, mens en maatschappij, of deze 
nu wel of niet expliciet gemaakt worden.  In wat volgt wil ik aantonen hoe deze specifieke 
visies op kennis, mens en maatschappij cruciaal zijn in de vorm die het pedagogisch handelen 
aanneemt.   

                                                 
1 Shor, I. (1993) ‘Education is politics: Paulo Freire’s critical pedagogy’, in P. McLaren en P. Leonard (red.) 

Paulo Freire: a critical encounter, Londen: Routledge. p. 27.  
2 Usher, R. en Edwards, C. (1994) Postmodernism and education, London: Routledge. p. 24. 
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Het waardegeladen karakter van de pedagogiek speelt op verschillende niveaus.  Het meest 
voor de handliggende is de socialiserende taak van de pedagogiek: kinderen en jongeren 
worden ingeleid in cultuur en worden in dit proces ‘gevormd’ tot – en ook mijn woordkeuze 
verraadt hier een waardering – actieve deelnemers aan de samenleving.  Hoe kindgericht men 
ook pedagogisch handelt, het ‘inleiden in’ zal onontkoombaar zijn: het inleiden in betekenis, 
waarden, culturen, het inleiden in een gemeenschap.  Pedagogisch handelen zal telkens een 
afweging vereisen tussen het individu en de samenleving.  De pedagogische relatie is per 
definitie asymmetrisch, en de betekenissen waarin wordt ingeleid zijn normatief.3   
Deze normativiteit vloeit voort uit het sociaal geconstrueerde karakter van de werkelijkheid, 
welke het resultaat is van een historisch constructieproces waarin machtsfactoren de 
uitkomsten hebben bepaald. 

Ook het mens – en maatschappijbeeld van de opvoeder speelt een cruciale rol: welk beeld 
heeft de opvoeder van de rol die mensen spelen in de samenleving? Wat is haar wereldbeeld? 
Wordt het leven gezien als een geschenk, een kans of een straf?  Wordt de samenleving 
opgevat als statisch of dynamisch? Wordt de mens beschouwd als vrij of als gedetermineerd?   

Een ander niveau waarop de waardegeladenheid zich manifesteert, dat sterk door het vorige 
beïnvloed wordt, is het niveau van de concrete opvoedings- en onderwijsdoelen, bijvoorbeeld 
de curricula, zowel de officiële als de verborgen.  Er zijn in het formele onderwijs de 
levensbeschouwelijke vakken, die een bepaald ethisch kader schetsen.  De ‘humaan 
wetenschappelijke’ vakken, waarin een bepaald wereldbeeld wordt meegegeven: De 
taalvakken leren welke taal men verwacht wordt te spreken, geschiedenis leert ons 
voornamelijk de geschiedenis van het Europese continent, en maar bitter weinig over de 
kolonisatie.  Het gehele curriculum suggereert ons welke kennis belangrijk is in de 
samenleving en welke niet.  De formele, schoolse opzet bevat een ‘hidden curriculum’ waarin 
leerlingen worden beoordeeld op tal van sociale gedragskenmerken die ook een welbepaald 
ideaal weerspiegelen - en discriminerend werkt voor tal van maatschappelijke minderheden.4   

Vervolgens speelt er ook een waardegeladenheid op het niveau van de onderwijskundige 
modellen en pedagogische werkvormen.  Een voorbeeld hiervan is het ‘leerlinggericht 
onderwijs’.  Ingegeven door een groot geloof in de betekenisgevende capaciteiten van het 
individu, wordt een quasi idyllisch beeld geschapen van de mens die het leven opvat als een 
grote ontdekkingsreis waarin hij of zij door allerhande impulsen uitgedaagd wordt zichzelf te 
ontwikkelen.  Dit credo reflecteert evenwel een zeer individualistisch discours, waarbij de 
optimale ontplooiing en ontwikkeling van het zelf het hoogste goed is en waarbij we, wanneer 
we er geen oog voor hebben dreigen uit te komen op een punt waar de principiële 
evenwaardigheid van zij die zich minder hebben kunnen ontplooien nog moeilijk te 
verdedigen valt.   

Tenslotte kan ook waardegeladenheid gevonden worden in taal die, veeleer dat ze de 
werkelijkheid beschrijft een bepaalde werkelijkheid construeert.  En het is precies in het 
verankeren van machtsrelaties in onze taal dat ze zich verheffen tot de orde van de natuur, tot 
datgene wat aan de discussie voorafgaat.  Dit proces van ‘naturalisering’ staat, zoals verder in 
deze thesis nog aan bod zal komen, ten dienste van de hegemonie.  Even vooruitlopend kan 

                                                 
3 Miedema, S. (1997) ‘Kritische pedagogiek’, in S. Miedema (red.) Pedagogiek in meervoud, Houten: Bohn 

Stafleu van loghum. p. 136. 
4 Pelleriaux, K. (2001) Demotie en Burgerschap, Brussel: Vubpress. p. 179.  
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hegemonie omschreven worden als het proces waarbij de waarden van de hoge klassen in de 
samenleving worden opgedrongen aan de gehele samenleving, niet door het gebruik van 
dwang, maar met de instemming van zij die onder deze hegemonie leven.5 

Naast naturalisatie – of als een vorm ervan – kan ook het ontkennen van het politieke karakter 
van de pedagogiek aanzien worden als een instrument voor het bewerkstelligen van 
hegemonie.  Het reduceren van pedagogiek tot een technische wetenschap fungeert als een 
ideologische mist die pedagogen in staat stelt zich niet kritisch te moeten opstellen t.o.v. hun 
eigen werk.6 In dit verband zou ik nu reeds willen pleiten voor een blijvend duidelijk 
onderscheid tussen didactiek en pedagogiek.   

De didactiek stelt zich de vraag ‘hoe’ opvoeding en onderwijs werken, de pedagogiek stelt 
zich hierbij de vraag ‘waartoe’.  Beiden zijn belangrijk.  Wanneer we de pedagogiek 
verabsoluteren en de didactiek negeren, staat de pedagogische praktijk met lege handen.  Het 
omgekeerde is echter even schadelijk: pedagogische contexten zijn maatschappelijke 
contexten.  Het reduceren van de pedagogische praktijk tot een ‘technisch bouwplan’ rukt 
haar niet enkel uit haar plaats in de geschiedenis, maar doet bovendien fundamenteel afbreuk 
aan het menselijke karakter ervan.   
 
In deze verhandeling wil ik op zoek gaan naar hoe er op een goede manier kan worden 
omgegaan met het intrinsieke politieke karakter van de pedagogiek.  Mijn bedoeling is aan te 
tonen hoe vanuit verschillende invalshoeken – die steeds een weerspiegeling zijn van hun 
tijdsgeest – de idee van het waardevrije karakter van de ‘objectieve’ en ‘neutrale’ wetenschap 
is geproblematiseerd.  Ik start mijn zoektocht bij de kritische pedagogiek, die het politieke en 
het waardegeladen aspect van de pedagogiek steeds heeft erkend en tot een van haar 
hoofdthema’s rekent.   

 

 

  

 

                                                 
5 Laclau, E. (1999) ‘Gramsci’, in S. Critchley en W. R. Schrouder (red.) A companion to continental philosophy, 

Oxford: Blackwell. p. 466. 
6 Aronowitz, S. (1998) ‘Introduction’, in P. Freire Pedagogy of freedom: ethics, democracy and civic courage, 

Lanham: Rowman & Littlefield. p. xii. 
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Hoofdstuk 2: De kritische pedagogiek 
 
 
 

en kan een hoofdstuk over ‘de kritische pedagogiek’ niet anders beginnen dan met de 
stelling dat ‘de’ kritische pedagogiek niet bestaat.  In feite zouden we moeten spreken 

over kritische pedagogieën.  Toch zijn er vele gemeenschappelijke thema’s en concepten die 
maken dat er van een kritische pedagogiek gesproken wordt.   
In dit hoofdstuk zal ik eerst de kritische theorie bespreken als belangrijk theoretisch 
fundament voor de ontwikkeling van de kritische pedagogiek. Vervolgens bekijk ik kort hoe 
de kritische theorie is vertaald in de pedagogische wetenschappen.  De meeste aandacht gaat 
in dit hoofdstuk evenwel naar de bespreking van de pedagogiek van Paulo Freire en het werk 
van de Angelsaksische kritische pedagogiek.  De keuze voor deze selectie steunt enerzijds op 
het feit dat deze stromingen vrij actueel zijn, wat niet in die mate kan gezegd worden van de 
continentale kritische pedagogiek.  Anderzijds maakt het feit dat deze auteurs het politiek-
ideologische karakter van hun eigen werk radicaler vooropstellen, dat ze meer relevant zijn in 
het kader van deze verhandeling.  Ik sluit dit hoofdstuk af met enkele kritische bedenkingen 
ten aanzien van het politieke project van de kritische pedagogiek. 

 
2.1 De kritische theorie 

 
De kritische pedagogiek als theoretisch paradigma binnen de pedagogische wetenschappen 
steunt in sterke mate op de inzichten van de kritische theorie.  Het lijkt me dan ook zinvol 
enige aandacht te besteden aan de ideeën van de kritische theorie, en haar verhouding tot de 
wetenschap en de samenleving.  Zoals voor alle in deze thesis behandelde stromingen, geldt 
ook hier dat het denken van de kritische theorie niet bestaat.  Het is niet de bedoeling een 
volledige uiteenzetting te geven van de kritische theorie, wel om een korte schets te geven van 
de context waarin zij is ontstaan en een overzicht te geven van een aantal belangrijke 
concepten die een duidelijke invloed hebben gehad op de kritische pedagogiek.   

De kritische theorie is de denkrichting die werd ontwikkeld aan de Frankfurter Schule, die 
ontstond aan het Institut für Sozialforschung, opgericht in 1923 in Frankfurt am Main.  Met 
de Frankfurter Schule zijn heel wat bekende namen verbonden, zoals Horkheimer, Adorno, 
Marcuse, Fromm en natuurlijk Habermas.1  
De relevantie van de kritische theorie voor een pedagogische theorie die het politieke een 
plaats wil geven wordt duidelijk wanneer we met Masschelein2 de drie belangrijke motieven 
van de kritische theorie bekijken:  

• Een sterke onvrede met ‘de dingen zoals ze zijn’, de gegeven maatschappelijke 
orde en de rol die de wetenschap hierin speelt. 

                                                 
1 Giroux, H. A. (2003) ‘Critical theory and educational practice’, in A. Darder, M. Baltodano en R. D. Torres 

(red.) The critical pedagogy reader, London: Routledge. p. 27.  
2 Masschelein, J. (2002) ‘Kritische theorie en kritische pedagogiek’, in P. Smeyers en B. Levering (red.) 

Grondslagen van de wetenschappelijke Pedagogiek: Modern en Postmodern,  Amsterdam: Boom. p. 94.  

M
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• Het afwijzen van elke mogelijke rechtvaardiging van honger, uitbuiting, 
vernedering en onrecht, en een sterke ethische bekommernis om het individu.   

• Een sterk utopisch verlangen naar een andere, betere wereld; de kritische theorie 
wil de theorie dienstbaar laten zijn aan dit verlangen.  Ze ziet zichzelf als ‘een 
moment in een maatschappijtransformerende praktijk gericht op een menselijkere 
wereld’.   

De kritische theorie, zoveel is duidelijk, schuwt dus geen waarden, maar ziet deze integendeel 
als een drijvende kracht achter haar activiteit. 

De kritische theorie ontwikkelde zich in drie fasen en werd vorm gegeven door verschillende 
mensen, vanuit een veranderende maatschappelijke context.   Zo verscheen Horkheimers 
artikel ‘Traditionelle und Kritische Theorie’ – wat vaak wordt omschreven als het ‘begin’ van 
de kritische theorie3 – in 1937.  Habermas publiceerde zijn ‘Theorie des kommunikativen 
Handelns’ in 1981; hiertussen lag de Tweede Wereldoorlog en de gruwelen van de holocaust, 
die, zoals we zullen zien, een significante impact hebben gehad op de ontwikkeling van de 
kritische theorie.   

In wat volgt overloop ik de drie fasen in de kritische theorie, waarbij ik inga op het werk van 
Horkheimer, Adorno, Marcuse en Habermas. 
 

Eerste fase 
In de eerste fase van de kritische theorie wordt haar onderzoeksopzet geformuleerd en 
verschijnen tevens haar belangrijkste empirische studies.4  Het uitgangspunt van de kritische 
theorie is Horkheimer’s artikel ‘Traditionelle und Kritische Theorie’.5  Hij onderscheidt hierin 
twee types theorie: de traditionele en de kritische.  De traditionele theorie steunt op het 
postulaat van de objectieve wetenschap, die los staat van belangen in de werkelijkheid.  
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de theorie de werkelijkheid beschrijft, met als enig belang 
waardevrije kennis.  Methodologisch staan hierbij de natuurwetenschappen model, ook voor 
de sociale wetenschappen. 

Horkheimer stelt dat deze traditionele wetenschappen op een bepaald doel gericht zijn: 
namelijk op het beheersen van de werkelijkheid.  Op deze manier vervult deze wetenschap de 
belangrijke functie van de technische vooruitgang.  Door zich bovendien waardevrij te 
verklaren wordt de vraag naar het waartoe van deze vooruitgang niet gesteld.  Hierdoor gaat 
deze wetenschap er ten onrechte van uit dat ze niet historisch en maatschappelijk bepaald is, 
waardoor ze nog sterker bijdraagt tot het in stand houden van het status-quo.6  De 
waardevrijheid van de wetenschap is dus – aldus Horkheimer – vals. 

Tegenover deze traditionele theorie verdedigt Horkheimer de kritische theorie.  Uitgaande van 
de vaststelling dat zowel kenobject –de sociale realiteit– als kensubject –de wetenschapper– 
historisch bepaald zijn, besluit hij dat deze twee niet zondermeer tegenover elkaar geplaatst 
kunnen worden. De kennis die uit deze wetenschap voortkomt moet voor zijn geldigheid 
steeds in zijn historische context gezien worden.7  De kritische theorie is zich van deze 

                                                 
3 O.a. in Miedema, S. (1997) ‘Kritische pedagogiek’, in S. Miedema (red.) Pedagogiek in meervoud, Houten: 

Bohn Stafleu van loghum. p. 120. 
4 Masschelein, J. o.c., p. 96. 
5 Miedema, S. o.c., p. 120. 
6 Ibidem. 
7 Idem, p. 121. 
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historische bepaaldheid bewust, en wil deze precies aangrijpen als instrument voor 
maatschappelijke verandering.  Immers, het is precies door het historische karakter van de 
realiteit dat het mogelijke van de toekomst in het heden aanwezig is. 

De toekomst is bijgevolg niet op voorhand bepaald, maar kan door de mens zelf vormgegeven 
worden.  Horkheimer bepleit de eenheid van theorie en praktijk, waarbij de kritische theorie 
een moment wil zijn in een maatschappijveranderend proces.8  Hierbij stelt de kritische 
theorie zich niet zomaar tot doel de kennis als dusdanig te vermeerderen.  Dit proces leidt 
immers – door het feit dat eenieder kennis kan aanwenden voor zijn eigen belang – tot het 
verstevigen van het status-quo.9  In plaats daarvan poogt ze die kennis te ontwikkelen die 
bijdraagt tot de emancipatie van de zwaksten.    

Kenmerkend voor deze eerste periode is het – in de lijn van de Verlichting – thematiseren van 
de werkelijkheid als zijnde praktisch-historisch, en dus maakbaar.  Typerend voor deze eerste 
fase is verder het geloof in de rationeel georganiseerde samenleving. 
 

Tweede fase 
In de tweede fase verandert de toonzetting grondig: tegen de historische achtergrond van de 
holocaust ontwikkelt de kritische theorie een felle kritiek op de instrumentele rede. Onder 
instrumentele rede wordt een rationaliteit verstaan “waarbij een vaststaand doel wordt 
nagestreefd met steeds preciezer gecalculeerde middelen.”10 Het rationaliseringsproces, 
waarin de mens zich als maker van de werkelijkheid ziet die aldus zijn mens-zijn realiseert, 
heeft tot net het tegenovergestelde geleid.  De rationalisering heeft de vorm aangenomen van 
technocratie en bureaucratie, en werkt als dusdanig ontmenselijkend.  Bij Horkheimer klinkt 
het nu heel anders dan in de eerste fase:  “In the most general sense  of progressive thought, 
the enlightenment has always aimed at liberating men from fear and establishing their 
sovereignty.  Yet the fully enlighted earth radiates disaster triumphant.”11  De rationaliteit 
heeft in die mate bijgedragen tot gruwel, dat ze haar argumentatieve kracht tegen onrecht 
verloren heeft.   

In Negative Dialektik ontwikkelt Adorno de theorie dat een ‘crisis van de rede’ ontstaat 
wanneer een samenleving sterk gerationaliseerd geraakt.  Op dat moment verliest de rede zijn 
kritische functie en wordt ze een instrument van de bestaande orde.  Hierdoor slaat ze om in 
onredelijkheid.12   

Een soortgelijke somberheid vinden we ook terug bij Marcuse.  Naast zijn forse kritiek op 
‘the totalitarian universe of instrumental reason’13 levert hij een vlijmscherpe 
maatschappijanalyse die stelt dat in kapitalistische samenlevingen het revolutionair potentieel 
op zeer efficiënte manier geneutraliseerd wordt door een nieuwe vorm van sociale controle.  
Dit wordt bewerkstelligd door het creëren van artificiële noden, via massamedia en cultuur, 
die elke vorm van oppositioneel gedrag of kritiek elimineren.  Zo ontstaat de “one 

                                                 
8 Giroux, H. A. o.c., p. 37. 
9 Miedema, S. o.c., p. 121. 
10 Held, D. (1980) Introduction to critical theory, Berkeley, University of California press. p. 65. 
11 Horkheimer (1947) ‘Dialectik der aufklärung’ geciteerd in Noerr, G. S. (1998) ‘Horkheimer’ in S. Critchley  

en W. R. Schroeder (red.) A companion to continental philosophy, Malden: Blackwell. p. 368. 
12 Giroux, H. A. o.c., p.30. 
13 Marcuse, H. (1964) One dimensional man, Boston: Beacon Press. p. 123. 
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dimensional man” in het “one dimensional universe”, waarin elke neiging of mogelijkheid tot 
afwijkende mening of gedrag teloorgaat.14 
Marcuse was bovendien eerder defaitistisch over de mogelijkheden van de mens om het lot 
van de eendimensionaliteit te ontlopen. Hij achtte hiertoe enkel kunstenaars, studenten en 
andere aan de rand van de consumptiemaatschappij levende individuen in staat.15   
Ondanks het feit dat Marcuse’s analyse veertig jaar oud is, blijft ze opvallend herkenbaar.   

In de kritische theorie van de tweede fase lijkt het geloof in de door redelijkheid gestuurde 
humane samenleving totaal verdwenen.  Ze ziet hier voor zichzelf slechts een negatieve taak 
weggelegd: het aantonen van het onredelijke in wat doorgaat voor redelijkheid, zonder een 
alternatief naar voor te schuiven16, en het loutere verlangen naar een radicaal andere, betere 
wereld.   

Masschelein17 benadrukt het belang van deze tweede fase om twee redenen. Ten eerste 
vanwege het scherpstellen van de onmogelijkheid om een concrete invulling van een humane 
wereld te formuleren – een dergelijk ideaal dreigt immers het instrumenteel handelen om deze 
utopie te bewerkstelligen te stimuleren.  Ten tweede heeft deze fase geleid tot de ontwikkeling 
van een ethiek die benadrukt dat toekomstige vooruitgang geen rechtvaardiging biedt voor 
slachtoffers in haar naam.    
 

Derde fase 
Met Habermas’ poging om het oorspronkelijke project van de kritische theorie terug op te 
nemen kunnen we een derde fase in de kritische theorie onderscheiden.  Habermas probeert 
met zijn werk vanaf de jaren ‘60 uit de ‘impasse’ van de tweede fase te geraken door opnieuw 
een concept van een maatschappijtransformerende praktijk te formuleren.18  Zijn bijdrage aan 
de kritische theorie laat zich vooral kenmerken door een verschuiving van een filosofie van 
het geïsoleerde subject naar een theorie van intersubjectieve communicatie.19  Voor we ingaan 
op zijn theorie van het communicatieve handelen, bekijken we eerst Habermas’ theorie over 
kennisleidende belangen.  

Uitgangspunt van de theorie van de kennisleidende belangen is de these dat we de 
werkelijkheid steeds begrijpen vanuit een bepaald perspectief, een bepaald ‘kennisbelang’, dat 
verbonden is met een activiteit waarmee de mens zijn leven vorm geeft.20 

Habermas onderscheidt drie vormen van kennisbelang.  Het technische kennisbelang, dat 
verbonden is aan de arbeid waarin de mens de natuur transformeert, het praktische 
kennisbelang, dat verwijst naar de taal waarmee de mens gedeelde betekenis geeft aan de 
omgeving, en tenslotte het emancipatorische kennisbelang, dat verbonden is met de kritische 
                                                 
14 Kellner, D. (1998) ‘Marcuse’, in S. Critchley en W. R. Schroeder (red.) A companion to continental 

philosophy, Malden: Blackwell. p. 391. 
15 Vriens, L. en Levering, B. (2002) ‘De zichtbare hand van de markt in opvoeding en onderwijs’,  in P. Smeyers 

en B. Levering (red.) Grondslagen van de wetenschappelijke Pedagogiek: Modern en Postmodern,  
Amsterdam: Boom. p. 269. 

16 Mc Carthy, T. (1998) ‘Habermas’, in S. Critchley en W. R. Schroeder (red.) A companion to continental 
philosophy, Malden: Blackwell. p. 398. 

17 Masschelein, J. o.c., p. 100. 
18 Ibidem. 
19 Kemmis, S. (1998) ‘System and lifeworld, and the conditions of learning in late modernity’, Pedagogy, 

Culture and Society, 6, 3: 269-305. p. 283 
20 Miedema, S. o.c., p. 131. 
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reflectie waarbij de mens in staat is de machtsstructuren in de samenleving te doorzien en te 
veranderen.21   
De vraag is hoe deze kennisbelangen met elkaar in verhouding staan.  Habermas zegt hierop 
dat alle kennisbelangen van belang zijn, maar dat het praktische kennisbelang boven het 
technische moet staan; immers, de gedeelde betekenis die we aan de wereld geven moet 
bepalen hoe we ons instrumenteel handelen normeren, en niet omgekeerd.  Het praktische 
kennisbelang is echter ook beperkt: de gedeelde betekenis die we creëren kan immers ook 
verstarren.  Om de bevroren machtsrelaties te onderkennen en ter discussie te stellen, is het 
emancipatorische kennisbelang dus noodzakelijk.22 

Opvallend in deze theorie is hoe het evenwichtsspel tussen de kennisbelangen opgevat wordt 
als iets dat zich in het subject ontvouwt.  Het is het autonome individu dat de respectievelijke 
kennisbelangen aanwendt om zo zijn emancipatie te realiseren.   

De omslag van het subject als individuele zingever naar het subject als resultaat van 
intersubjectieve communicatie wordt gerealiseerd in Habermas’ theorie van het 
communicatieve handelen.  Het subject wordt volgens Habermas bepaald door een 
oorspronkelijke intersubjectiviteit: de leefwereld.  De leefwereld reproduceert zich via 
communicatie, waardoor de deelnemers zich tot subjecten gaan ontwikkelen.  Het is in dit 
communicatieve handelen dat Habermas opnieuw een kans ziet om het concept van een 
maatschappijveranderende praktijk te formuleren.  Door communicatie realiseert het subject 
zichzelf.  In tegenstelling tot de instrumentele rede is het communicatieve handelen niet 
gericht op beheersing, maar op gedeelde betekenis, gedeeld begrip (Verständigung).  Hierdoor 
draagt het communicatieve handelen het potentieel van de machtsvrije dialoog in zich.   

De realisatie van het ideaal van een ‘inclusieve’ leefwereld, is volgens Habermas afhankelijk 
van het communicatieve handelen.  De leefwereld staat echter onder voortdurende druk 
gekoloniseerd te worden door het economische (geld) en politieke (macht) systeem.  Hierbij 
legt het systeem zijn technische rationaliteit op aan de leefwereld, waardoor de 
communicatieve infrastructuur van de samenleving wordt ondermijnd.  Dit proces kan enkel 
gecounterd worden door het onderschikken van de economische en de administratieve 
subsystemen aan een open, kritisch publiek debat.23   

Habermas legt de nadruk op het ‘onbeëindigde project van de Verlichting’, dat de belofte in 
zich draagt van een ware democratie.   
Hiermee plaatst Habermas zich duidelijk binnen het Verlichtingsproject van de moderniteit, 
met het geloof in een door mensen op te bouwen humanere samenleving.  Doorheen het debat 
rond het postmodernisme blijft hij dit met een grote standvastigheid verdedigen.24   

Hij gaat hierin zelfs zover dat hij zijn kritische theorie positioneert tegenover de kritische 
theorie van Horkheimer & Adorno en het werk van de belangrijkste ‘postmodernisten’ 
(Nietzsche, Bataille, Foucault en Derrida) die hij samen in één ‘kamp’ plaatst.25  Hun werk 

                                                 
21 McLaren, P. (2003) ‘Critical pedagogy: a look at the major concepts’, in A. Darder, M. Baltodano en R. D. 

Torres (red.) The critical pedagogy reader, London: Routledge. p. 73. 
22 Miedema, S. o.c.,  p. 132. 
23 Mc Carthy, T. o.c., p. 405. 
24 Vriens, L., en Levering, B. o.c., p. 269. 
25 Pensky, M. (1998) ‘Third generation critical theory’, in S. Critchley en W. R. Schroeder (red.) A companion to 

continental philosophy, Malden: Blackwell. p. 410. 
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wordt gekenmerkt, aldus Habermas,  door een anti-modern, anti-Verlichtingscredo, wat voor 
hem onaanvaardbaar is.  Hierop kom ik later nog terug.   
 
Besluit 
Centraal in de kritische theorie staat de opvatting dat de maatschappelijke werkelijkheid 
historisch is en het resultaat is van menselijke praxis.  Hiermee is de mogelijkheid gegeven de 
sociale realiteit te veranderen.  De kritische theorie wil aan dit proces van 
maatschappijverandering een bijdrage leveren door het aanreiken van een emancipatorisch 
conceptueel kader.  Binnen de wetenschap stelt de kritische theorie het ontwikkelen van 
theorieën om de werkelijkheid te begrijpen, boven het verzamelen van empirische data om de 
‘waarheid te verifiëren.26  Ze is immers niet zozeer gericht op feitelijkheid, dan wel op 
emancipatie.   

De kritische theorie staat, ondanks haar kritiek op het positivisme en de instrumentele rede, 
duidelijk in de lijn van de verlichting, doordrongen van de maakbaarheidsidee.   

Vanuit de achtergrond van de kritische theorie wil ik nu nagaan hoe dit denken vruchtbaar is 
geweest voor het werk van de ‘kritische pedagogiek’.  Ik zal hierbij vooral focussen op het 
werk van Paulo Freire en een aantal prominente figuren uit de Angelsaksische ‘critical 
pedagogy’.   

 

2.2 Van kritische theorie naar kritische pedagogiek. 
 
De kritische theorie vormde de inspiratie voor het ontstaan van de kritische pedagogiek.  Men 
vond er de theoretische fundamenten om zich af te zetten tegen zowel het 
geesteswetenschappelijke als het empirisch-analytische pedagogische paradigma.  Aan de 
Geesteswetenschappelijke pedagogiek verweet men een veel te statisch en onkritisch 
opvoedingsbegrip: het inleiden in de bestaande cultuur.  Haar theoretische modellen deden 
onvoldoende recht aan de veranderbaarheid van samenlevings- en opvoedingsstructuren, 
waardoor het status-quo werd bevestigd.27  De empirisch-analytische pedagogiek werd 
bekritiseerd omdat zij een kloof sloeg tussen de opvoedingstheorie en de opvoedingspraktijk.  
De opvoedingswetenschap moest zich slechts bezighouden met wat empirisch vaststelbaar is, 
en wordt afgerekend op criteria als meetbaarheid, betrouwbaarheid, … Pedagogiek wordt in 
deze conceptualisering gereduceerd tot een technische aangelegenheid waarin de vraag 
‘waartoe’ geen plaats krijgt.   

De kritische pedagogiek heeft met de kritische theorie de onvrede met de vervreemdende 
maatschappelijke structuren – alsook de rol die opvoeding en onderwijs hierin spelen – 
gemeen.28  Ze koestert bovendien de ambitie de pedagogische praktijk een rol te laten spelen 
in het veranderen van deze fenomenen.   

In de lijn van de vroege kritische theorie wordt door de kritische pedagogiek de contradictie 
aangeklaagd tussen de door de samenleving gepropageerde vrijheid van het subject, en de 

                                                 
26 Masschelein, J. o.c., p. 97. 
27 Miedema, S. o.c., p.117.  
28 Masschelein, J. o.c., p.102 
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maatschappelijke conformiteitsdwang waaraan het subject onderhevig is van zodra hij deze 
vrijheid wenst vorm te geven.29   Hierbij wordt de Marxistische maatschappijanalyse, die stelt 
dat de mens vervreemd is van zijn ‘natuur’ en dat hij door een ‘vals bewustzijn’ blind is voor 
de ideologische bepaaldheid van de maatschappelijke ordening, geprojecteerd op de 
pedagogische contexten.  Opvoeding en onderwijs, zo wordt gesteld, hebben een structureel 
aandeel in het bewerkstelligen van dit valse bewustzijn en in het ‘depolitiseren’ van de 
maatschappelijke ordening.  Ze hebben evenwel ook de potentie voor het tegendeel: in de 
kritische pedagogiek worden het bewustmaken van de historiciteit van de samenleving en het 
nagaan van de voorwaarden voor het opheffen van het ‘valse bewustzijn’ centrale thema’s. 30  

Er wordt als volgt geredeneerd: aangezien de pedagogische theorie en praktijk historisch en 
maatschappelijk bepaald zijn, zijn deze realiteiten slechts een beperkte weergave van wat 
mogelijk is.  Het is precies door deze historiciteit en maatschappelijke bepaaldheid dat 
verandering mogelijk is.  Dé taak van de kritische pedagogiek wordt dan ook het potentieel 
van maatschappelijke verandering te ontwikkelen bij de opgroeiende generatie.31   

Mollenhauer conceptualiseert het model van de emancipatorische praktijk als zijnde 
zelfreflectie in dialoog. Deze zelfreflectie in dialoog moet leiden tot emancipatie, in de 
betekenis van zelfbewuste, autonome subjecten. De dialoog is dus een middel voor het 
bekomen van een rationele autonomie, wat als de inherente finaliteit van het menselijke 
bestaan wordt aanzien.32   

Onder invloed van het werk van Habermas herdefinieert Mollenhauer het emancipatorische 
doel in termen van het opheffen van de maatschappelijke beperkingen van het kind, door zijn 
of haar communicatieve competenties te helpen ontwikkelen.33  Het is deze omslag die 
enerzijds tot de ‘popularisering’ en integratie van de kritische pedagogiek heeft geleid, zowel 
op theoretisch als praktisch vlak: communicatie en communicatieve competentie werd hét 
tijdscredo.  Anderzijds werd in dit proces van ‘mainstreaming’ het emancipatorische project 
opgevat als, en gereduceerd tot, het aanleren van een reeks communicatie- en 
kritiekvaardigheden die men zo nauwkeurig en formeel mogelijk trachtte te formuleren, 
waardoor het van haar ‘revolutionaire’ karakter werd ontdaan.  Het is immers niet meer 
duidelijk op welke manier deze vaardigheden een ‘tool’ zijn voor maatschappelijke 
verandering, en niet zeer functioneel zijn voor het huidige kapitalistische systeem.  Want 
zoals Masschelein zegt, lijken communicatie- en kritiekvaardigheden inmiddels de 
slagwoorden van dat systeem zelf te zijn geworden.34 

 

2.3 Paulo Freire 
 
“The work of Paulo Freire is a compassionate fire, one in which the bourgeois 
world of mystification melts away as our critical imagination becomes ignited; 
it is a fire that heads up our spirits even as it softens the solidarity and certainty 

                                                 
29 Idem, p. 103. 
30 Ibidem. 
31 Idem, p. 104. 
32 Ibidem. 
33 Miedema, S. o.c., p. 124. 
34 Masschelein, J. o.c., p. 105. 
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of existing social relations; it is a fire whose flames of transformation invite us 
to take Brecht’s hammer and to forge on liberation’s anvil new, reciprocal 
discourses of knowing and freer, more equitable spaces for living.”35 

 
Paulo Freire is een icoon binnen de kritische pedagogiek, en wordt ook binnen de Sociale 
agogiek nog steeds met veel lof gedoceerd.  Het is moeilijk om Freire op een ‘onbevangen’ 
manier te bespreken, en – zoals bovenstaand citaat over hem aantoont – is veel van de 
literatuur over Freire zodanig enthousiast dat hij wel eens ongenuanceerd verheerlijkt wordt.  
Ik wil in dit deel het werk van Freire bekijken, in functie van de vraag hoe hij zijn 
geëngageerde pedagogiek vorm gaf en legitimeerde. 
 
Paulo Freire is vooral bekend geraakt door zijn boek Pedagogy of the oppressed.  Het 
uitgangspunt van Freires pedagogiek is de (vast)stelling dat onderwijs nooit neutraal is.  Hij 
radicaliseerde deze these door te stellen dat “Either education functions as an instrument used 
to integrate the younger generation into the logic of the present system and bring conformity 
to it, or education becomes the practice of freedom.”36  
Freire zette zich af tegen de traditionele onderwijslogica die hij ‘banking education’ noemde. 
Hiertegenover ontwikkelde hij een ‘bevrijdingspedagogiek’, gericht op het verwerven van 
kritisch bewustzijn (conscientization).  
De depositaire opvoeding (banking education) laat zich kenmerken door een eenzijdige 
kennisoverdracht van de leraar (subject) naar de leerlingen (object).  De leraar vult de 
leerlingen met kennis, die los van de leerlingen staat.  Deze vorm van opvoeding steunt op  
een aantal vooronderstellingen waarin de ‘onderdrukkende maatschappij’ zich weerspiegelt:  

• De leraar weet alles, de leerlingen weten niets; 
• De leraar denkt, over de leerlingen wordt gedacht; 
• De leraar praat en de leerlingen luisteren; 
• …37 

Freire bekritiseerde deze onderwijsmethode vanwege haar ‘levenloze en verstenende 
karakter’, waardoor de creatieve kracht van leerlingen wordt geminimaliseerd.  Hij 
‘ontmaskerde’ de depositaire opvoeding als een strategie ‘die ten dienste staat van de 
belangen van de onderdrukkers, die het erom te doen is dat de wereld herkend noch veranderd 
wordt.’38  Immers, wanneer de wereld niet wordt ‘be-grepen’, niet wordt gezien als maakbaar 
en veranderbaar, zit er niets anders op dan het status-quo te aanvaarden en zich in te schakelen 
in de logica van het bestaande systeem.   

Tegenover deze passieve eenrichtingspedagogiek ontwikkelde Freire een communicatieve, 
problematiserende alfabetiseringsmethode.  Hiermee doelde Freire niet slechts op het 
bijbrengen van lees- en schrijfvaardigheden, maar wendde hij deze ‘nieuwe’ vaardigheden 
aan in een proces van politieke bewustwording met als finaliteit de menselijke bevrijding.  Dit 
realiseerde hij door zijn ‘alfabetiseringssessies’ te combineren met discussies rond concrete 
                                                 
35 McLaren, P. en Tadeu da Silva, T. (1993) ‘Decentering pedagogy’, in P. McLaren en P. Leonard (red.) Paulo 

Freire: a critical encounter, Londen: Routledge. p. 83.  
36 Freire, P. geciteerd in Marker, P. (2000) ‘Not only by our words: Connecting the pedagogy of Paulo Freire 

with the social studies classroom’, in D. W. Hurch en E. W. Ross (red.)  Democratic social education: social 
studies for social change, New York: Falmer Press. p. 137.  

37 Freire, P. (1972) Pedagogie van de onderdrukten, Baarn: In den toren. p.58. 
38 Idem, p.58.  
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politieke thema’s.  Deze sessies functioneerden dus tevens als (kritisch) theoretische 
momenten van de praxis: de praxis is het praktisch-historische proces van transformatie van 
de werkelijkheid, ofwel de link tussen kennis en kracht door zelfgeleide actie.39  Freire 
ontleende dit concept van de eenheid van theorie en praktijk en het praktisch-historische 
karakter van de werkelijkheid aan Horkheimer, die op zijn beurt zeer duidelijk is geïnspireerd 
door Marx.40  In de hele theorie van Freire schemert Marx overigens sterk door: uitgaande van 
de idee dat niet het bewustzijn het zijn, maar de maatschappij het bewustzijn bepaalt41, stelde 
Marx dat het proletariaat in de kapitalistische samenleving leed aan een ‘vals bewustzijn’.  
Hierdoor was de mens vervreemd van zijn natuur en was hij niet in staat zijn eigen 
geschiedenis te maken.   Aldus komt het erop aan de mens via een ‘kritisch bewustzijn’ terug 
te brengen naar zijn ‘ware roeping’ (ontological vocation).42   

In het ontwikkelen van een kritisch bewustzijn onderscheidt Freire drie ‘bewustzijnsstadia’, 
gaande van intransitief, over semi-transitief, naar kritisch transitief.  Het woord ‘transitief’ 
verwijst naar de dynamische relatie tussen kritisch denken en kritisch handelen (praxis).  Via 
een proces van culturele actie – het samen ontdekken en transformeren van de werkelijkheid – 
vinden mensen hun plaats in de geschiedenis.  De ‘objectieve’ maatschappelijke 
werkelijkheid is er immers niet toevallig, maar als product van menselijk handelen; en zo 
wordt ze ook niet toevallig door mensen veranderd.43  Hiermee onderstreept Freire zeer sterk 
de historiciteit van de maatschappelijke werkelijkheid: de huidige samenleving als uitkomst 
van een geschiedenis van menselijk handelen. 

Hoewel Pedagogy of the oppressed Freires meest bekende werk is, en waarschijnlijk nog wel 
enige tijd een belangrijke ‘mijlpaal’ zal blijven, liet Freire het niet na te benadrukken dat het 
moest gelezen worden in relatie met zijn latere werk, waarin hij veel van zijn ideeën 
verhelderde, of ze in een ruimere context plaatste.44   
Om een goed begrip te krijgen van zijn pedagogische visie lijkt het me dan ook wenselijk 
deze te kaderen in Freires eigen wereldbeeld.  Zoals reeds eerder gesteld is Freires pedagogiek 
– zoals elke andere – niet neutraal.  Freire werkt zijn pedagogiek uit vanuit een welbepaalde 
epistemologie, ontologie en ethiek. Zijn pedagogiek is gegrond in een filosofische 
antropologie, een theorie van de menselijke natuur.45  In zoverre is Freires theorie een theorie 
van het subject. Dit plaatst zijn theorie duidelijk binnen de maakbaarheidsidee van de 
Verlichting.   
Freires ethiek vangt aan met de vaststelling dat de mens een onafgewerkt wezen is.  Deze 
onafgewerktheid is een essentiële component van de menselijke conditie.46   Tezelfdertijd is 
de mens zich bewust van zijn onafgewerktheid en van het feit dat hij de potentie heeft deze 
situatie te overstijgen.47  Het is deze ervaring, aldus Freire, die ons een ethische 

                                                 
39 Aronowitz, S. (1993) ‘ Freires radical democratic humanism’, in P. McLaren en P. Leonard (red.) Paulo 

Freire: a critical encounter, Londen: Routledge. p. 12.  
40 Masschelein, J. o.c., p.98 
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verantwoordelijkheid in de wereld geeft: het feit dat we niet af zijn, en ons van dit feit bewust 
zijn, maakt dat we verantwoordelijk zijn voor ons handelen in de wereld.  Ons handelen is 
immers niet louter gedetermineerd door onze genetische en culturele component; we zijn in 
staat eigen (waarde)oordelen en keuzes te maken. 

Freire ziet dit proces als de ‘ontologische roeping’ van de mens: de mens is als het ware 
‘voorbestemd’ om zichzelf, door het opnemen van zijn ethische verantwoordelijkheid, te 
realiseren.  Door zijn onafgewerktheid is de ware bestemming van de mens zijn plaats in de 
loop van de geschiedenis, waaraan hij –via praxis– meewerkt aan een 
maatschappijtransformerend proces, gedreven door hoop.48  De ‘hoop’ waarover Freire 
spreekt is de hoop op een ‘klassenstrijd’ waarvan de uitkomst een universele winst voor de 
mensheid is: het opheffen van de tegenstelling tussen onderdrukkers en onderdrukten.  Dit 
zou een ‘universele’ winst zijn, aangezien naast de onderdrukten, ook de onderdrukkers in 
hun ‘ware natuur’, in hun menselijkheid zouden worden hersteld.49 

Ook de epistemologische visie van Freire past in dit kader.  Hij onderstreept het historische 
karakter van kennis: “Historical as we are, our knowledge of the world has historicity.  It 
transmits, in addition, that our knowing and our knowledge are the fruits of historicity”50 
Kennis is, in de ogen van Freire, niet iets dat losstaat van de werkelijkheid, maar iets dat 
tussen mensen geproduceerd wordt.  Het gaat dus in het epistemologische proces om twee 
essentiële momenten,  waarbij reeds bestaande kennis wordt geleerd, en waarbij anderzijds 
deze kennis wordt onderworpen aan onderzoek en discussie waaruit nieuwe kennis ontstaat.  
Het is dus belangrijk dat kennis ‘open’ is en in staat is nieuwe, onbestaande kennis te 
produceren.   

Zoals uit het voorgaande blijkt, is Freires werk bedoeld als een filosofie of een sociale theorie.  
Zijn werk is evenwel dikwijls geïnterpreteerd als een didactische ‘methode’.  Hijzelf – en 
andere kritische pedagogen die in zijn lijn werken – hebben zich steeds tegen een dergelijke 
lezing van zijn werk verzet.51  In het reduceren van zijn pedagogiek tot een ‘methode’ dreigt 
ze immers van haar progressieve en maatschappijveranderende karakter ontdaan te worden.  
Een ‘methode’ is namelijk een ‘middel’ om een bepaald (extern) doel te bekomen.  Op deze 
manier dreigt Freires pedagogiek dus ‘ingezet’ te worden, zonder dat de oorspronkelijke 
‘doelstelling’ die hij beoogde nog wordt nagestreefd.   

Echter, door het formuleren van concrete ‘kenmerken’ waaraan een kritische pedagogiek 
moet voldoen, hebben hijzelf en zijn medewerkers mijns inziens een dergelijke lezing wel 
mee bewerkstelligd. Freire spreekt in Pedagogy of the oppressed zélf ook van een methode.  
Hij presenteert een lijst met kenmerken van de ‘depositaire opvoeding’, en plaatst 
daartegenover de ‘probleemstellende methode’, waarbij de situatie waarin de onderdrukte zich 
bevindt geproblematiseerd wordt.52   
Ira Shor, de co-auteur van A pedagogy for liberation en van het essay What are the fears and 
Risks of transformation (gepubliceerd in The Critical Pedagogy Reader) stelt in haar artikel 
Education is Politics, een agenda op voor een Freireaanse pedagogiek die moet leiden tot een 
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kritisch bewustzijn.  Zo een pedagogiek moet de volgende waarden bevatten: “Deelnemend 
(participatory), situationeel, kritisch, democratisch, dialogisch, desocialiserend (van 
passiviteit in de klas), multicultureel, onderzoeksgeoriënteerd, activistisch en affectief.”53  
Hoewel ik begrip en sympathie heb voor deze poging om het kritisch-pedagogische handelen 
te concretiseren, is het maar de vraag of de implementatie van deze waarden per definitie 
leiden tot het ‘kritische bewustzijn’ waar het Freire om te doen was.   
 
Populair en bewierookt als hij was, bleef Freires werk zeker niet zonder kritiek.  Freire werd, 
o.a. uit feministische en postmoderne hoek, bekritiseerd voor zijn seksistisch taalgebruik54 en 
zijn essentialisme.    
Freire zelf heeft het terechte en het belang van deze kritieken onderkend. Zo stelde hij dat, 
met betrekking tot zijn seksistisch taalgebruik, hijzelf het slachtoffer was van het 
gesocialiseerd zijn in een sterk patriarchale samenleving, en dat zijn eerste aandacht uitging 
naar klassediscriminatie.  Hij erkent zijn fouten, maar zegt dat zijn werk moet worden 
bekeken in die context, en wijst ook op de correcties die hij in zijn latere werk heeft 
gemaakt.55 
Wat betreft de kritiek op Freires essentialisme, is hijzelf iets ambivalenter.  Het essentialisme 
dat hem verweten wordt slaat terug op zijn te simplistische tweedeling tussen ‘onderdrukten’ 
en ‘onderdrukkers’, die onvoldoende recht doet aan de particulariteit van de situaties waarin 
ongelijkheid en onrecht zich voordoen.   
Freire erkent ook deze kritiek en stelt zelfs dat hij zich “steeds heeft verzet tegen 
essentialistische claims gereflecteerd in unitaire ervaringen van klasse en gender.”56   
Tegelijkertijd brengt hij hiertegen in dat de particuliere vormen van onderdrukking slechts 
betekenis krijgen binnen een meer universele vorm van onderdrukking: waar het modernisme 
het algemene boven het particuliere plaatst, en het postmodernisme dit omdraait, stelt Freire 
dat het universele en het particuliere van elkaar afhankelijk zijn voor hun bevattelijkheid. Hij 
plaatst met andere woorden het universele en het particuliere niet simpelweg tegenover 
elkaar: ze zijn voor hem met elkaar verstrengeld.   
Freire pleit voor een “eenheid in verscheidenheid”.  Het is in verschillen tussen mensen dat ze 
hun gezamenlijke ‘ontologische roeping’ vinden.  Tegenover de ‘devide and rule’ strategie 
van rechts (de onderdrukkers) houdt Freire een pleidooi voor eenheid.  Hij roept op tot de 
politieke vereniging van alle zogeheten ‘minderheden’, die, wanneer ze samenwerken, bijna 
steeds een meerderheid vormen.   
Freire komt op voor een ‘progressief postmodernisme’, wat voor hem bestaat uit een kritiek 
op de ‘overdreven zekerheid en arrogantie’ van bepaalde vormen van het moderne 
gedachtegoed.  Dit ‘progressief postmodernisme’ is volgens hem noodzakelijk als Marxisten 
hun ‘zelfvoldane zekerheid’ willen overstijgen.  Tezelfdertijd waarschuwt hij dat “excursions 
into the discourse of postmodern social theory are often purchased at the price of sacrificing 
narratives of freedom”.57  Freire wil met andere woorden ‘een beetje van de twee’.  Hij volgt 
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het postmoderne discours wanneer dit de historiciteit en de geconstrueerdheid van de 
samenleving blootlegt.  Hij heeft het evenwel zeer moeilijk met het onderkennen van 
diezelfde aard in verhalen van bevrijding en emancipatie.  Dit komt ook zeer duidelijk naar 
voor in zijn discours over kapitalisme en neoliberalisme.   

Freire ziet, vanuit zijn theorie over de ‘ontologische roeping’ van de mens om zijn 
menselijkheid te realiseren, het neoliberale kapitalisme als een pervertering van deze roeping.  
Immers, het geglobaliseerde neoliberale kapitalisme dient zich aan als een natuurlijke orde, 
waardoor ze haar eigen historiciteit ontkent.  Hierbij wordt de ‘ethiek van de markt’ als de 
‘natuurlijke ethiek’ voorgesteld, en wordt de vrijheid van de markt boven de vrijheid van de 
mens geplaatst.  Het kapitalisme bereikt zo, aldus Freire, in haar geglobaliseerde, neoliberale 
vorm, “the maximal efficacy of its intrinsically evil nature.”58 
 
Freires werk blijft, ondanks een aantal ‘postmoderne correcties’ (hij poogt waarheden te 
bieden eerder dan ‘de waarheid’ te claimen59), in essentie een modern project.  Dit is, naast in 
andere zaken, duidelijk te merken in zijn taal.  Hij spreekt over kapitalisme als een ‘intrinsiek 
kwaad’, pleit voor een Universele menselijke ethiek gebaseerd op humanisme, wat volgens 
Freire de ‘ontologische en historische roeping’ van de mensheid is.60  Freire blijft steevast 
spreken over de dominante ideologie en de dominante klasse.61  Zijn denken behoudt een 
sterk utopisch karakter, dat, in het licht van zijn ontologie, toch wel een essentialistische glans 
krijgt.   
Zijn ontologie lijkt op sommige momenten in contradictie te staan met de idee van een 
radicale openheid en maakbaarheid van de toekomst. Een te sterke focus op de ‘ontologische 
roeping’ van ‘de mensheid’ dreigt immers een instrumentele invulling te krijgen. Staat een 
‘ontologische roeping’ immers niet in tegenstrijd met de historiciteit die Freire zelf zo 
belangrijk achtte?   
Tenslotte nog dit: we mogen niet de vergissing maken Freires werk buiten zijn historische en 
sociale context te evalueren.  Zijn werk leent zich bovendien tot meerdere ‘lezingen’, waarvan 
de mijne er één is, die ook haar perspectief kent. 

  
2.4 De Amerikaanse kritische pedagogiek  

 
In wat volgt wil ik het programma bekijken van een aantal kritische pedagogen uit de 
Angelsaksische wereld.  Na een bespreking van de voornaamste concepten zal ik de 
onderzoeksthema’s en enkele typerende analyses bekijken van een aantal prominente 
vertegenwoordigers van de Amerikaanse kritische pedagogiek, verder de critical pedagogy, 
waarin hun discours wordt geïllustreerd.   
 
Taakstelling  
De critical pedagogy vertrekt vanuit een radicaal geëngageerd project: “critical educators 
argue that any worthwhile theory of schooling must be partisan.  That is, it must be 
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fundamentally tied to a struggle for a qualitative better life for all through the construction of 
a society based on nonexploitative relations and social justice.”62   

Om dit doel te bereiken vertrekt ze vanuit een specifiek perspectief op de werkelijkheid en 
een welbepaalde visie op kennis.  Het wereldbeeld van waaruit de critical pedagogy vertrekt 
wordt door McLaren gevat in het postulaat dat: ““men and woman are essentially unfree and 
inhabit a world rife with contradictions and asymmetries of power and privilege.”63  De 
kritische pedagogiek stelt zich dan ook tot doel deze contradicties en asymmetrische 
machtsverhoudingen te thematiseren en tot voorwerp te maken van discussie en verandering.  
Hiertoe wordt de werkelijkheid gezien als dialectisch.  Er wordt uitgegaan van een 
voortdurende wisselwerking tussen het individu en de samenleving64, waarbij het individu 
evenzeer door de samenleving wordt gevormd, als hij of zij zelf vorm geeft aan de 
samenleving.  Zo wordt het mogelijk de samenleving en pedagogische ruimten (c.q. de 
school) zowel te zien als ‘arena van socialisatie’ en als mogelijk terrein voor emancipatie en 
zelfbepaling.65   

Met deze dialectische kijk op de wereld gaat een specifieke kennisopvatting gepaard.  In de 
lijn van de kritische theorie en de epistemologie van Paulo Freire, wordt ook in de critical 
pedagogy het sociaal geconstrueerde karakter van kennis benadrukt.   

Gegeven het dialectische uitgangspunt van de critical pedagogy krijgt kennis, naast haar 
sociaal geconstrueerde, ook een belangrijk historisch en normatief karakter.  Mensen 
produceren, vanuit hun eigen perspectief – de werkelijkheid waarin ze worden gevormd - 
historische, waardegeladen kennis.  Deze kennis reflecteert een bepaald wereldbeeld waarin 
verschillende maatschappelijke groepen verschillende posities innemen, waarbij sommige 
groepen privileges hebben over andere groepen.  Vanuit deze sociale bepaaldheid geeft de 
mens vorm aan de samenleving, waarbij de verhoudingen tussen verschillende sociale 
groepen worden geïnstitutionaliseerd.  Het is er de kritische pedagogiek vervolgens om te 
doen om het normatieve karakter van de sociaal geconstrueerde kennis bloot te leggen en 
openlijk de vraag te stellen wiens belangen de geproduceerde kennis dient.66  Maar de taak die 
de critical pedagogy zich stelt gaat verder dan dit.  Als aangenomen wordt dat het 
maatschappelijke sociaal geconstrueerd wordt, kan dit ook sociaal worden gereconstrueerd.67  
Het gaat er dus om een perspectief te ontwikkelen waarin sociale verandering mogelijk 
wordt.68   
Het is in deze context dat Giroux de noodzaak van het creëren van een ‘taal van het 
mogelijke’ (language of possibility) plaatst: “A revitalized discourse of democracy should not 
be based exclusively on a language of critique […] As part of a radical political project, the 
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discourse of democracy also needs a language of possibility, one that combines a strategy of 
opposition with a strategy for constructing a new social order.”69   

De politieke taak van pedagogen, aldus Giroux, bestaat erin een vocabularium te ontwikkelen 
om theorie, kritiek, educatie en het ‘discours van het mogelijke’ aan elkaar te linken om de 
sociale omstandigheden te creëren waarin het produceren van een ‘realistische utopie’ 
mogelijk wordt.70   
 
Voornaamste concepten 
In functie van het politieke project dat de critical pedagogy zich tot doel stelt, ontwikkelde de 
verschillende vertegenwoordigers van deze stroming een conceptueel kader.  Ten dele is ze 
schatplichtig aan de kritische theorie van de Frankfurter Schule, zij het niet steeds in even 
grote mate.  Het werk van Paulo Freire en John Dewey hebben eveneens een significante 
impact gehad op de critical pedagogy.71  De laatste decennia is er eveneens een invloed 
merkbaar vanuit de postmoderne theorieën.72 
In wat volgt wil ik enkele concepten waarop veel van de studies uit de critical pedagogy 
steunen, belichten.  Ik zal hierbij niet op elk concept even diep ingaan, aangezien een deel 
ervan reeds behandeld zijn in de voorgaande delen van dit hoofdstuk.   
 
Sociaal constructivisme (versus essentialisme) 

Met sociaal constructivisme word gedoeld op het door (interactie tussen) mensen gemaakte 
karakter van kennis en van de werkelijkheid.   Sociaal constructivisme staat tegenover 
essentialisme, dat ervan uitgaat dat het wezen van de werkelijkheid kan gevat worden als iets 
dat los van de mens staat.  Essentialisme stelt dat categorieën als etniciteit, geslacht en 
seksualiteit gedetermineerd en vaststaand zijn, gegrond in de menselijke biologie of psyche, 
waardoor de grenzen binnen deze categorieën scherp te trekken zijn.73  Een sociaal 
constructivistische positie vertrekt vanuit de idee dat sociale en culturele factoren mediëren 
tussen onszelf en de realiteit, waardoor elk concept van de werkelijkheid een interpretatie, of 
een construct is.    
 
Historiciteit 

Samengaand met het sociaal constructivisme is er historiciteit.  Gezien het sociaal 
geconstrueerde karakter van de werkelijkheid, is deze historisch:  Dat wil zeggen dat ze het 
resultaat is van een proces van voortdurende verandering, al dan niet bewust gestuurd door 
menselijke activiteit.  Wanneer we de werkelijkheid historisch denken, kunnen we ze niet 
opvatten als een ‘natuurlijke staat’.  Ze is dan de uitkomst van menselijke interactie en 
constructie, die ook weer kan veranderen.   
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Ideologie 

Ideologie wordt in de critical pedagogy opgevat als de productie en representatie van ideeën, 
waarden, en overtuigingen en de wijze waarop ze worden uitgedrukt en beleeft door 
individuen en groepen.74  Ideologie is het kader waarbinnen de sociale en politieke wereld 
betekenis krijgt.75  Belangrijk is hierbij te benadrukken dat dit kader noodzakelijk is om enig 
begrip te krijgen van de wereld.  De keerzijde ervan is evenwel dat het onze perceptie en 
gedachten op een welbepaalde manier structureert.  Ideologie heeft dus in de critical 
pedagogy zowel een positieve als een negatieve functie.  De negatieve functie van ideologie 
linkt McLaren aan een theorie van dominantie.76  Dominantie doet zich voor als ongelijke 
machtsrelaties geïnstitutionaliseerd worden.  Thompson onderscheidt een viertal manieren 
waarop de negatieve functie van ideologie wordt geëffectueerd.  Deze zijn legitimatie, waarbij 
de dominantie wordt gepresenteerd als zijnde inherent rechtvaardig; dissimulatie, waarbij de 
dominantie wordt versluierd of ontkend; fragmentatie, waarbij bepaalde groepen in de 
samenleving tegenover elkaar worden geplaatst terwijl andere buiten de discussie worden 
geplaatst; en tenslotte reïficatie, waarbij de historische stand van zaken als natuurlijk of 
tijdloos wordt voorgesteld.77 

De dominante ideologie is dat patroon waarin de meerderheid van de mensen de wereld 
begrijpt – ook al gaat dit begrip tegen hun belang in.  Tegenideologieën zijn alternatieve 
begrippenkaders die via een ander perspectief op de wereld bepaalde stereotypen en 
contradicties van de dominante ideologie blootleggen, en bestaande sociale verhoudingen op 
hun legitimiteit bevragen.78   
 
Hegemonie 

Tegen de achtergrond van ideologie kunnen we het concept hegemonie plaatsen.  Hegemonie 
is een begrip dat komt van Gramsci:  Een klasse is volgens hem hegemonisch, wanneer ze 
haar eigen doelen poneert als de doelstellingen van de gehele samenleving.79  Hegemonie is 
de dominantie van een klasse over een andere klasse, niet op basis van dwang, maar door  
“het uitoefenen van controle via moreel en intellectueel leiderschap.”80  Bij hegemonie wordt 
de instemming van de ondergeschikten gewonnen, waarbij dezen zich niet bewust zijn dat dit 
proces tegen hun belangen ingaat.  Hegemonie wordt bewerkstelligd door het controleren van 
de media, het onderwijs, de kerk,… waarbij de cultuur zodanig wordt voorgestructureerd dat 
de waarden, normen en belangen van de dominante klasse als ‘natuurlijk’ en vaststaand 
worden voorgesteld.81   
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Wanneer hegemonie met succes wordt uitgeoefend, is het niet nodig om waarden met dwang 
op te leggen, aangezien de ondergeschikte klasse deze reeds mee onderschrijft.   
 
Taal van het mogelijke 

Naast het analyseren van de dominante ideologie en het blootleggen van de 
dominantiestructuren stelt de critical pedagogy zich tot doel de samenleving te veranderen in 
de richting van meer gelijkheid.  Hiertoe is het noodzakelijk een ‘taal van het mogelijke’ te 
ontwikkelen: “…the language of critique unites with the language of possibility. […] Which 
means working to create the ideological and material conditions in both schools and the 
larger society that give students the opportunity to become agents of civic courage, and 
therefore citizens who have the knowledge and courage to take seriously the need to make 
despair unconvincing and hope practical.”82 Deze ‘taal van het mogelijke’ moet leraren in 
staat stellen “het pedagogische meer politiek, en het politieke meer pedagogisch te maken.”83  
Deze taal moet toegewijd zijn aan “the creation of a citizenry capable of expressing political 
and ethical leadership in the wider society.”84 
 
Utopie 

Ondertussen zal reeds duidelijk geworden zijn dat het politieke project van de critical 
pedagogy een utopisch project is: ze is gericht op het verwezenlijken van een wereld waarin 
onrecht en ongelijkheid afwezig zijn.  In deze betrachting acht ze het utopische denken 
cruciaal, wat blijkt uit volgend citaat: “Hope as a form of militant utopialism is one of the 
preconditions for individual and social struggle, the ongoing practice of critical education in 
a wide variety of sites - the attempt to make a difference by being able to imagine otherwise in 
order to act in other ways.”85  Hierbij dient evenwel vermeld dat de utopie zich hier aandient 
als een open voorstelling van een andere wereld, en niet in de betekenis die Van Dale eraan 
geeft als zijnde een “onverwezenlijkbaar ontwerp van een volmaakte toestand.” Het zijn deze 
verschillende invullingen van utopie (open of gesloten) die een discours immers doen 
opvatten als al dan niet essentialistisch.  Ik kom hier nog op terug in het hoofdstuk over 
postmodernisme. 
 
Culturele politiek 

Cultuur is een essentieel begrip in de critical pedagogy.  Het begrip is uiteraard te veelzijdig 
om ongedefinieerd in een verhandeling te gebruiken.  Ik volg de definitie die McLaren geeft 
aan cultuur, aangezien ze me hier het meest bruikbaar lijkt.  Hij definieert cultuur als “a set of 
practices, ideologies, and values from which different groups draw to make sense of the 
world”.86  Cultuur wordt, vanwege haar sociaal geconstrueerde karakter, gezien als een  
terrein waar machtsrelaties op subtiele en indringende wijze spelen: het raakt individuen en 
groepen in hun identiteitsvorming en zelfbepaling.  De link tussen cultuur en macht is dan ook 
een druk bestudeerd voorwerp van onderzoek binnen de kritische sociale wetenschappen.  
Cultuur wordt binnen de critical pedagogy gethematiseerd als een domein van 
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maatschappelijke strijd over betekenis en kennis.87  Het is vanuit deze conceptualisering van 
cultuur als producent van symbolische betekenis – en dus als machtsinstrument – dat de 
cultural studies op brede schaal onderzoek verrichten naar hoe de representatie van bepaalde 
groepen in de media een impact heeft op de maatschappelijke positie van deze groepen.  Ik 
kom hier nog op terug in het deel over cultural studies.   
 
Kernthema’s 
Nu we de eigen taakstelling en de voornaamste conceptuele middelen van de critical 
pedagogy hebben bekeken, lijkt het me wenselijk na te gaan hoe deze concreet vorm krijgen 
in haar onderzoekspraktijk.  Met deze concepten gaan de vertegenwoordigers van de critical 
pedagogy immers maatschappelijke fenomenen te lijf.  Ik bespreek hier enkele van de 
onderzoeksthema’s die vaak terugkomen in hun publicaties: pedagogiek en sociale 
reproductie, kritiek op het kapitalisme en het neoliberalisme en culturele geletterdheid.  De 
eerste twee thema’s zijn voorbeelden van het discours van maatschappijkritiek, het laatste is 
een voorbeeld van hoe de critical pedagogy haar ‘language of possibility’ concreet ziet.  In 
veel publicaties komen deze thema’s ook gecombineerd aan bod, en worden ze ook aan elkaar 
gelinkt.  Voor de duidelijkheid bespreek ik ze hier evenwel apart.   
 
Pedagogiek en sociale reproductie 

De vraag naar de rol die de school dient te vervullen in de samenleving is waarschijnlijk even 
oud als de pedagogische discipline.  De klassieke rol die de school in de samenleving vervult 
is deze van sociale reproductie.  Ze helpen de bestaande samenleving in stand te houden.88   
Deze rol wordt ook gereflecteerd in de definiëring van opvoeding als “inleiden in de 
bestaande cultuur”. Deze visie op de rol van het onderwijs is evenwel niet zonder kritiek.  Zo 
stelde Bourdieu de legitimiteit van de functie van het onderwijs als sociaal bindmiddel in 
vraag: hij constateerde immers dat de school de ongelijke maatschappelijke verhoudingen 
reproduceert en legitimeert.89   
Onderwijs wordt dus ook reeds lang aangemoedigd een rol te spelen in sociale verandering en 
transformatie.   Het zal niemand verbazen dat ook de critical pedagogy zich op deze lijn 
bevindt.  Zo is de critical pedagogy – in de lijn van Freire – gekend voor haar gedetailleerde 
analyses van maatschappelijke reproductiemechanismen.90   Hierbij wordt de vraag gesteld 
welke factoren bijdragen tot de intergenerationele overdracht van sociale klassen en wat het 
aandeel van de school hierin is.  In hun publicaties wordt niet enkel gewezen op socio-
economische factoren zoals inkomen en sociale klasse, maar wordt ook het belang 
aangetoond van culturele en linguïstische factoren.91 Opmerkenswaardig in deze is verder dat 
de critical pedagogy hieromtrent niet slechts empirische gegevens verzamelt, maar zich 
voornamelijk concentreert op het ontwikkelen van verklaringsmodellen.  Het conceptueel 
kader van de critical pedagogy blijkt hiervoor een belangrijk fundament.   

                                                 
87 Idem, p. 74. 
88 Stanley, W. B. (2000) ‘Curriculum and the social order’, in D. W. Hurch en E. W. Ross (red.) Democratic 
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In haar onderzoeken naar het sociale reproducerende karakter van onderwijs hecht de critical 
pedagogy een bijzonder belang aan het curriculum.  Dit wordt – genomen het sociaal 
constructionistische karakter van de werkelijkheid – door de critical pedagogy opgevat als 
“the introduction to a particular form of life; it serves in part to prepare students for 
dominant or subordinate positions in the existing society”92  Hierbij reflecteert het curriculum 
een bepaalde voorkeur voor bepaalde vormen van kennis, en wordt er een bepaalde 
levensopvatting in voorondersteld.  Deze vaststelling heeft niet enkel de aandacht gevestigd 
op het verborgen curriculum, maar ook geleid naar een thematiseren van het curriculum als 
een vorm van culturele politiek.   

Het verborgen curriculum verwijst naar de onbedoelde effecten van het onderwijsproces: niet 
enkel via de inhoud van de leerstof, maar via de gehele context van het onderwijs ‘leren’ 
studenten.  De inhoud van dit verborgen curriculum hoeft niet noodzakelijk negatief te zijn.  
Wel is het zo dat een bewustzijn van het waardegeladen karakter van dit leerplan noodzakelijk 
is om ongewilde effecten te kunnen voorkomen. 

Het denken van het curriculum in termen van culturele politiek maakt niet enkel het verband 
tussen onderwijs en sociale reproductie duidelijk, maar biedt tevens de ruimte voor culturele 
actie.  Door het thematiseren van de discrepantie tussen de eigen cultuur en de schoolcultuur 
ontstaat immers de mogelijkheid om vanzelfsprekendheden in de sociale werkelijkheid op 
hun fundamenten te bevragen én te veranderen.  

Het laatste decennium is er vanuit de critical pedagogy een groeiende aandacht te merken 
voor de impact die het kapitalisme en het neoliberalisme hebben op onderwijs, en hoe de 
impact hiervan – sociale afbraak – leidt tot de reproductie van sociale ongelijkheid.  Dit 
brengt ons bij het volgende kernthema van de critical pedagogy: de kritiek op het kapitalisme 
en het neoliberalisme. 
 
Kritiek op het kapitalisme en het neoliberalisme 

Een quasi onvermijdelijk thema in het werk van elke zichzelf respecterende 
vertegenwoordiger van de critical pedagogy is een – op zijn minst – uiterst kritische houding 
ten aanzien van het kapitalisme en een waarschuwing tegen de kwalijke gevolgen van het 
neoliberalisme.   

Ze worden bekritiseerd om verschillende redenen: de kern van de kritiek is echter hoe het 
kapitalisme zich onder de neoliberale politiek als de ‘natuurlijke orde’ van de menselijke 
samenleving aandient.  Hierdoor vormt het een directe bedreiging voor een historisch, open 
en maakbaar begrip van de samenleving.  Immers, wanneer de markt de natuur van de mens 
weerspiegelt, is elke vraag naar haar legitimiteit overbodig: ze plaatst zich dan buiten elke 
politieke discussie en maakt zich op die manier immuun tegen kritiek.  Deze bedreiging, aldus 
de vertegenwoordigers van de critical pedagogy, staat in de huidige samenleving op een 
historisch hoogtepunt: “As crucial as the role of public schooling has been in U.S. history, 
this role is facing an unprecedented attack from proponents of market ideology who strongly 
advocate the unparalleled expansion of corporate culture.”93  De ideologie van de vrije markt 

                                                 
92 Idem, p. 86. 
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als natuurlijke orde, zo stelt men,  is een component van de hegemonie van de neoliberale 
politiek.  Deze hegemonie van het kapitalisme wordt gevestigd via een strijd op verschillende 
fronten: niet enkel de school is onderhevig aan de neoliberale politiek en de ‘ethiek van de 
markt’, ook de media en de populaire cultuur worden in verregaande mate ‘gekoloniseerd’ 
door marktcultuur.  Hierbij wordt het onderscheid tussen burgerschap en consumentisme – 
aldus Giroux – steeds vager.94   

Het fundamentele gevaar dat de critical pedagogy in deze evolutie signaleert, is dat het subject 
van zijn kritische vermogen tot reflectie wordt ontdaan en dat hij of zij zichzelf steeds minder 
(h)erkent als politieke actor.  Dit wordt treffend verwoord door Giroux, die stelt dat: “Within 
the prevailing discourse of neo-liberalism that has taken hold of the public imagination, there 
is no vocabulary for political or social transformation, no collective vision, no social agency 
[…] …the market-driven consumer juggernaut continues to mobilize desires in the interest of 
producing market identities and market relationships that ultimately appear, as Adorno once 
put it, nothing less than ‘a prohibition on thinking itself’”95 Hierdoor staan niet enkel 
basisrechten zoals betaalbaar, kwalitatief onderwijs voor iedereen, maar eveneens de 
fundamenten van de democratie op het spel.  Immers, “Democracy involves the public 
struggle over values.  The triumph of market language imposes a singular vision of the future 
and a singular set of values – namely, faith in capitalism.  When this happens, there is nothing 
left to discuss.”96 

Vanuit deze bekommernis voert de critical pedagogy een hevige ‘pennenstrijd’ tegen de 
kapitalistische kolonisering van de publieke sfeer.  Deze vindt zijn veruiterlijking in een 
uitgebreid gamma aan studies over de impact van de neoliberale politiek op het onderwijs97, 
de vermarkting en commercialisering van de publieke cultuur98, en de impact die dit laatste 
heeft op de identiteitsvorming en het wereldbeeld van kinderen en jongeren.99  

Op het vlak van de relatie tussen het onderwijs en de vrije markt wordt er door de critical 
pedagogy gewezen op de gevolgen voor de betekenis en de rol van het onderwijs.  Scholen 
worden door bedrijven gezien als potentiële afzetmarkten, waarbij de betekenis van onderwijs 
als middel tot sociale promotie aan kracht inboet.100   

De verdedigers van het neoliberale paradigma stellen openlijk de taak van de overheid als 
onderwijsverstrekkende instantie in vraag, en zijn van mening dat deze taak beter wordt 
uitgevoerd wanneer ze wordt overgelaten aan de private sector.  Scholen worden onder deze 
invloed in toenemende mate ‘gemanaged’ als bedrijven, waarbij ze worden aangespoord zich 
te concentreren op hun ‘core bussiness’: het toeleiden van jongeren naar de arbeidsmarkt.  De 
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critical pedagogy wijst in dit verband op de verschralende effecten die de vermarkting van het 
onderwijs met zich meebrengt: onderwijs wordt gezien als een functie voor de economie: 
curricula worden geïnstrumentaliseerd en kennis wordt ontdaan van zijn politieke en ethische 
potentie.101    

Maar het kapitalisme wordt om méér bekritiseerd dan enkel vanwege haar impact op het 
institutionele onderwijs.  De critical pedagogy plaatst haar kritiek uitdrukkelijk binnen een 
breder discours van protest tegen de kolonisering van publieke ruimte, de publieke sfeer en de 
cultuur.  Dit acht ze ook noodzakelijk, aangezien de ‘rechterzijde’ haar totaalvisie op de 
samenleving tracht te realiseren.  Dit doet ze op diverse terreinen, en niet zonder succes: “In 
essence, the new alliance has integrated education into a wider set of ideological 
commitments.  The objectives in education are the same as those which guide its economic 
and social welfare goals.  They include the dramatic expansion of that eloquent fiction, the 
free market; the drastic reduction of government responsibility for social needs; the 
reinforcement of intensely competitive structures of mobility both inside and outside the 
school; the lowering of people’s expectations for economic security; the “disciplining” of 
culture and the body; and the popularisation of what is clearly a form of social-Darwinist 
thinking, as the recent popularisation of the Bell Curve so obviously and distressingly 
indicates.”102  

De critical pedagogy ziet zichzelf dus verwikkeld in een strijd tegen sociale en politieke 
afbraak.  Hierbij werpt ze zich op als verdediger van de publieke sfeer en de publieke ruimten, 
waarbij de pedagogische sfeer zowel wordt gezien als een te verdedigen publieke ruimte, en 
tevens als een instrument waarmee deze ‘kolonisering van de leefwereld’ kan bestreden 
worden.  Dit plaatst de critical pedagogy evenwel in een contradictoire situatie.  Ik kom 
hierop later nog terug.   

 
Culturele geletterdheid 

Gezien de centrale plaats van cultuur in de critical pedagogy, en haar aanname van de stelling 
dat cultuur zowel een product is van de mens als omgekeerd, ligt het voor de hand dat ze een 
groot belang hecht aan culturele geletterdheid: het kunnen lezen, begrijpen én creëren van 
culturele codes en cultuurproducten.  Sinds de versplintering van het begrip ‘geletterdheid’ 
ten gevolge van de postmoderne conditie (zie hoofdstuk 3), is ook de hegemonische kracht 
van het geschreven woord afgenomen en in belangrijke mate overgeheveld naar andere 
vormen van culturele codering.  Kellner omschrijft ‘literacy’ als “gaining competencies 
involved in effectively using socially constructed forms of communication and 
representation.”103 Genomen de impact van de huidige technologische ontwikkelingen op 
communicatie en representatie, ontstaat de noodzaak tot het ontwikkelen van nieuwe 
vaardigheden die jongeren in staat moeten stellen met deze nieuwe realiteit om te gaan.   
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De groeiende betekenis van beeldcultuur en beeldmedia creëert het belang voor het aanleren 
van mediageletterdheid.  De redenering hierachter is dat de media zelf een vorm van culturele 
pedagogiek zijn, en dat deze aangevuld dient te worden met een kritische mediageletterdheid.  
Hierbij ligt het accent niet enkel op het duiden van het construerende karakter van media, 
maar ook op het actief zelf construeren, waardoor de ‘macht’ tot het creëren van culturele 
representaties gedecentraliseerd wordt.  Het accent ligt dus enerzijds op een discoursanalyse 
van de media, anderzijds ook op het leren aanwenden van media “as modes of self-expression 
and social activism.”104  Zo benadrukt Kellner – rekening houdende met de multicultureler 
wordende samenleving en de bedreiging van de globale biosfeer – ook de noodzaak voor het 
ontwikkelen van social literacies en ecoliteracies.  

Maar we mogen niet kritiekloos euforisch worden over nieuwe technologie.  Het heeft 
ongetwijfeld enorme potenties, maar kan ook een bron zijn van een nieuw dualisme in de 
samenleving.  Nieuwe technologie is kostelijk, en tot hiertoe is de toegang tot technologie 
voornamelijk voorbestemd voor een bepaalde elite.  En alhoewel men terecht stelt dat het 
‘verbannen’ of ‘negeren’ van nieuwe technologie geen zin heeft, staat of valt het alternatief – 
het ermee leren omgaan – met het al dan niet welslagen van een reële democratisering van de 
nodige middelen hiertoe.  
 
Cultural studies 

Binnen de kritische traditie ontstond omstreeks midden jaren’60 de ‘cultural studies’.105  Deze 
stroming, waarvoor de kritische pedagogiek eveneens een inspiratiebron is geweest, richt zich 
op de studie van de populaire cultuur.  Een centrale figuur die de critical pedagogy linkt aan 
de cultural studies is de reeds eerder vermelde Henry Giroux.   

In Giroux’s werk wordt een centrale plaats toegekend aan de (populaire) cultuur in de 
vorming van identiteit, betekenis en waarden.  Cultuur is niet in de eerste plaats reflexief, dan 
wel constitutief106.  Daarom pleit Giroux voor een pedagogische thematisering van populaire 
cultuurproducten: ze zijn immers, veel meer dan doorgaans wordt onderkend, vormgevers van 
de referentiekaders waarmee we de wereld betekenis geven.  Hierdoor krijgen ze ook een 
politieke betekenis.  Het is belangrijk hier te benadrukken dat deze overdrachten niet op een 
lineaire, simplistische manier gebeuren: “Media representations that are not obviously 
political play to our emotions on a level that engages our political perspectives.”107  Het 
krachtige van deze culturele politiek is dat ze zich aandient in de orde van het 
vanzelfsprekende.  Niet slechts wat er gezegd of getoond wordt is in deze van belang, net zo 
fundamenteel is wat aan dit gezegde voorondersteld wordt.  Het is dit vooronderstelde dat 
vaak de grootste impact heeft.  

De pedagogische functie van de populaire cultuur ernstig nemend maakte Giroux een 
indrukwekkend aantal representatieanalyses van populaire films waaronder River’s Edge, My 
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Own Private Idaho, Slackers, Kids, Pulp Fiction en Trainspotting.   In “The mouse That 
roared: disney and the end of innocence” analyseert hij de bekendste Disneyfilms en schetst 
hij hoe Disney zichzelf een ahistorisch aureool van onschuld en vertrouwdheid aanmeet.   
In zijn analyses van Disney’s animatiefilms stelt hij zich de vraag ‘wat kinderen van Disney 
leren’.108  Zo vindt hij rolpatroonbevestigende suggesties in The lion king, The little mermaid, 
Pocahontas en Mulan.  Racistische stereotypen vindt hij in Aladdin en The Lion King.  
Hoewel bepaalden van zijn analyses zeker steek houden, zijn andere – waarschijnlijk mede 
door zijn gefixeerdheid – weinig overtuigend.  Dit maakt ook dat Giroux’s werk niet zonder 
kritiek is gebleven.  Vanuit pedagogische hoek kreeg hij het verwijt dat hij te weinig rekening 
houdt met de actieve rol van het subject in het verlenen van betekenis.   Hoewel dit punt van 
kritiek belangrijk is, en zeker ten dele een terechte correctie is op een al te rigide interpretatie 
van Giroux’s werk, denk ik dat deze kritieken vaak te weinig recht doen aan wat Giroux 
probeert duidelijk te maken.  Hijzelf heeft overigens nooit ontkend dat ook zijn perspectief 
ideologisch is en dat er andere ‘lezingen’ mogelijk zijn.109  “Disney is not a self-contained 
system of unchanging formal conventions.  Disney culture, like all cultural formations, is 
riddled with contradictions […]”110   

Het zou echter onverstandig zijn de actieve rol van het subject te verabsoluteren en te doen 
alsof er niets van waarheid in Giroux’s analyses zit.  In feite gaat de discussie terug naar de 
vraag van de autonomie van het subject.  In een gelijkaardige context stelt Paul Willis dat: 
“People make their own culture, but to paraphrase Marx, they do it under conditions and with 
materials not of their own making. […] These are now overwhelmingly, especially for the 
popular classes, commoditized materials.” 111 
Hoewel de mens een actieve betekenisverlener en vormgever is van zijn cultuur, houdt het 
vorige in dat hij bij het vervullen van deze actieve rol ook steeds bepaald is door zijn culturele 
context.  De vrijheid van het subject is dus steeds relatief.  Vandaar dat de analyse van de 
componenten die de menselijke identiteit vorm geven (de discoursen en culturele aspecten), 
mijns inziens zeker niet irrelevant of overbodig is.   

 
2.5 Kritiek op de kritische pedagogiek 
 
Tot slot van dit overzicht van de kritische pedagogiek wil ik een persoonlijke waardering 
geven en een aantal kritische bedenkingen plaatsen bij dit paradigma.   

Bij de verdiensten van de kritische pedagogiek kan ik allereerst het thematiseren en aantonen 
van de politieke aard van elk pedagogisch handelen plaatsen.  Hiertoe zijn ook de inzichten 
van de kritische theorie belangrijk.  Vanuit deze politieke thematisering wordt een 
legitimeringsgrond geschapen voor een geëngageerde pedagogiek: een pedagogiek die 
vertrekt vanuit de vaststelling dat de samenleving sociaal geconstrueerd is, en dus ook zo kan 
worden gereconstrueerd.  Pedagogiek kan niet gereduceerd worden tot een technische, 
systeemgerichte, methodische wetenschap of praktijk.  Hoe ze in de wereld staat, hoe ze zich 
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tegenover de wereld positioneert, welke zaken ze overneemt, negeert of in vraag stelt: het zijn 
allemaal vragen waarbij waarden in het spel zijn.   
Hierdoor krijgt de leraar – en de pedagogische wetenschapper – eveneens een plaats in de 
wereld: hij heeft een actieve rol.  Giroux spreekt in dit verband over pedagogisch handelen 
niet als een beroep, maar als een civic duty – een burgerplicht.112 

Mijn kritische bedenkingen betreffen de concrete doelstellingen die de kritische pedagogiek 
aan haar maatschappijkritische functie koppelt.  Zo ben ik van mening dat het model van 
“countersocialisation” dat we in bepaalde discoursen van de kritische pedagogiek kunnen 
terugvinden, een aantal fundamentele problemen oplevert.  De critical pedagogy steunt, in de 
lijn van Paulo Freire, sterk op de these van Marx die de mens zag als vervreemd van zijn 
natuur.  De taak van de pedagogiek wordt dan de mens terug naar zijn ‘ware zelf’ te brengen: 
naar het ‘juiste’ bewustzijn.  Evidentie voor dit denken vinden we bijvoorbeeld teug in het 
discours van de feministische pedagoge Kathleen Weiler die stelt dat “While the starting 
point of counter-hegemonic work is the world of students, […] it must move beyond that point 
to provide more democratic relationships, an alternative value system and a critique of 
existing society”113 
Sterker vinden we dit nog terug bij McLaren, die het aldus verwoordt: “What the left needs is 
not a republic of dreamers isolated from class struggle, but a […] pedagogy […] capable of 
forging new tactical possibilities for pressing forward the project of social democracy and 
setting limits to the reign of capital.”114   

Wat opvalt aan deze citaten is dat er gesproken wordt over een specifiek doel waartoe de 
pedagogiek zich moet verbinden, wat zodoende tot een sterk instrumentele functie van de 
pedagogiek leidt.  Maar nog frappanter is het statische karakter waarin het democratische 
ideaal hier verschijnt: democratie wordt opgevat als een functie voor het realiseren van een 
utopie, een alternatief waardesysteem, of een indijking van de neoliberale politiek.  Er wordt 
als het ware een doel geprojecteerd waar de democratie moet toe leiden.  In een dergelijke 
opvatting heeft kritiek een plaats, zolang deze in de richting wijst van het geprojecteerde 
ideaal: kritiek verliest in deze haar kritische functie.  Of zoals Stanley het uitdrukt: “[…]to 
attempt to impose some fixed view of a new social order is to short-circuit the very 
competence students require to create social change for human betterment.”115 

Hierbij hoort echter onmiddellijk een woord van nuancering.  Doet een dergelijke lezing van 
de critical pedagogy wel recht aan de posities die de betrokken auteurs innemen? Streven zij 
werkelijk een ‘gesloten’ vorm van democratie na? Zouden zij zichzelf niet bewust zijn van dit 
gevaar?  Het spreekt voor zich dat hierop geen eenduidig en sluitend antwoord te geven valt.  
De auteurs in kwestie zouden zich waarschijnlijk niet in deze interpretaties van hun 
discoursen kunnen vinden.   

Toch blijft deze kwestie interessant, en wel om de volgende reden: wanneer het er de critical 
pedagogy werkelijk om gaat een verschil te maken, wanneer de auteurs bekommerd zijn om 
het realiseren van een open, meer uitgewerkte democratie – iets waar ik niet aan twijfel – 
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114 McLaren, P. (1999) ‘Introduction; Traumatizing capital: oppositional pedagogies in the age of consent’, in M. 

Castells et al. Critical education in the new information age, Lanham, Rowman & Littlefield. p. 33. 
115 Stanley, W. B. o.c., p. 72. 
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zouden ze er beter aan doen deze openheid centraler in hun discours te plaatsen.  Ik ben het 
met de critical pedagogy eens dat het nodig is om kritisch te zijn ten aanzien van het 
kapitalisme en het neoliberalisme, en dat de impact die dit heeft op de samenleving, 
onderwijs, en het menselijk bewustzijn een meer indringend maatschappelijk debat verdient.  
De bedenking die hierbij gemaakt kan worden is evenwel dat het controversiële karakter van 
dit thema zou moeten nopen tot sereniteit en sterk beargumenteerde kritiek, en niet tot 
polemiek.  Strijdbaarheid mag niet ten koste gaan van gezonde nuance.  Quasi-gratuite 
uitspraken als “Global capitalism continues to serve as a Malthusian plague upon the planet, 
eating away the very flesh of democracy[…]”116 lijken me niet echt constructief in de zin dat 
ze niet overtuigend overkomen, en het gehele discours een sterke tendentieuze aanschijn 
geven.  Ik zou deze bedenking dan ook willen afsluiten met de wijze woorden van Michael 
Apple die zegt dat “it would be foolish to substitute rhetorical slogans for the fuller analysis 
that is undoubtedly required if we are to be successful.”117 

 
2.6 Besluit  
 
Dit hoofdstuk handelde over kritische pedagogiek en hoe hierin het politieke wordt 
geconceptualiseerd.   

Hiertoe werd eerst de historische voedingsbodem van de kritische pedagogiek geschetst: de 
kritische theorie. In de kritische theorie werden drie fasen onderscheiden, die telkens 
verschillende accenten legden op hoe maatschappelijke verandering gedacht kan worden.  Het 
historisch-maakbare karakter van de werkelijkheid, het gevaar van het doel-middeldenken en 
het belang van het communicatieve handelen als basis voor maatschappelijke verandering zijn 
perspectieven aangereikt door de kritische theorie, waar de kritische pedagogiek dankbaar 
gebruik heeft van gemaakt.   

Na kort de overgang geschetst te hebben van de kritische theorie naar de kritische pedagogiek 
bespraken we het werk van de Braziliaanse pedagoog Paulo Freire, die in zijn radicale 
kritische pedagogiek de praxis als ‘ware roeping’ van de mens centraal stelde.  Met deze 
ontologie dient het werk van Freire gelezen te worden als een utopische filosofie, die de 
opheffing van de tegenstelling tussen onderdrukten en onderdrukkers nastreeft, met als 
resultaat een meer humane samenleving.   

Vervolgens werden de taakstelling, de voornaamste concepten en de kernthema’s van de 
Amerikaanse critical pedagogy toegelicht.  Hierbij zijn de parallellen met de kritische theorie 
en het werk van Freire duidelijk.  Ook de actualiteit van Marcuses maatschappijanalyse valt 
op.   

Het hoofdstuk werd tenslotte afgesloten met een kritische bedenking ten aanzien van het 
politieke programma van de kritische pedagogiek. Opmerkenswaardig is hoe door het 
projecteren van een doelstelling van de democratische opvoeding het kind of de jongere quasi 
van het toneel verdwijnt.  De pedagogiek wordt hier immers ten dienste gesteld van een 
utopie, waarvan zij voor de realisering moeten instaan.  De vraag kan evenwel gesteld worden 
of een uitweg uit deze contradictie überhaupt mogelijk is.  Pedagogisch handelen betreft 

                                                 
116 McLaren, P. o.c., p. 2. 
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immers het inleiden in betekenissen die steeds normatief zijn: dit dilemma is gevat in de term 
‘pedagogische paradox’.  Wat hieruit in elk geval blijkt, is dat een gezonde dosis 
pedagogische bescheidenheid niet overbodig, maar noodzakelijk is. 

Het is vanuit deze laatste gedachte dat ik op zoek wil gaan naar een meer ‘open’ concept van 
geëngageerde pedagogiek: een concept dat niet steunt op een teleologisch doel, maar voor 
haar afloop afhankelijk is van het ongedachte.   
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Hoofdstuk 3: Pedagogiek & Postmodernisme 
 
 
 

n dit hoofdstuk bespreek ik hoe het postmoderne denken het politieke karakter van de 
pedagogiek helpt duiden en hoe er vanuit een postmodern denkkader kan worden mee 

omgegaan.  Hoewel het vorige hoofdstuk beëindigd werd met een kritiek ten aanzien van het 
teleologische karakter van de kritische pedagogiek, is het niet mijn bedoeling om het 
postmoderne denken tegenover het denken van de kritische theorie en de kritische pedagogiek 
te plaatsen.  Eerder dan de verschillen wil ik de gelijkenissen tussen deze denkrichtingen 
benadrukken, zowel op vlak van thematiek als wat betreft hun kritiek op het modernisme.  
Hoewel waarschijnlijk niet iedereen hierin zal volgen, liggen ze mijns inziens beiden in 
dezelfde traditie.  Zo zijn beiden gefundeerd in een scherpe kritiek op het Verlichtingsproject 
van het modernisme.  Het postmodernisme heeft deze twijfel echter radicaler doorgetrokken 
dan de kritische theorie: dit komt duidelijk tot uiting in Habermas’ kritiek op het 
postmodernisme.1   

Het postmoderne denken bevat een aantal duidingen die het inherente politieke karakter van 
de pedagogische theorievorming én praktijk helpen vatten, zoals de problematisering van het 
onderscheid tussen feiten en interpretaties en de problematisering van de relatie tussen taal en 
werkelijkheid.2 

Ik hoop met de aanvullingen van het postmodernisme een open concept van geëngageerde 
pedagogiek te kunnen vinden, dat niet terugvalt op ontologische zekerheden.   

 
3.1 Postmodernisme: een korte inleiding 

 
De postmoderne conditie en het postmoderne denken 
Daar er grote begripsverwarring bestaat omtrent het concept ‘postmodern’, lijkt enige 
uitklaring hier wel op zijn plaats.  Eerst en vooral wil ik het onderscheid duidelijk stellen 
tussen de postmoderne conditie en het postmoderne denken.  Het eerste – de postmoderne 
conditie – verwijst naar een maatschappelijke toestand, een socio-economische en culturele 
‘conditie’.  Het tweede – het postmoderne denken – is het cultureel-filosofische antwoord op 
de postmoderne conditie.  Het is belangrijk deze twee termen niet door elkaar te gebruiken: 
postmodernisme is immers slechts één stem in de postmoderniteit, niet alle discoursen die 
meespelen in de postmoderne conditie zijn noodzakelijkerwijs postmodern.3  In het vervolg 
van deze verhandeling zal ik naar de postmoderne conditie verwijzen met de term 
‘postmoderniteit’, en naar het postmoderne denken refereren met het woord 
‘postmodernisme’. 
                                                 
1 Pensky, M. (1998) ‘Third generation critical theory’, in S. Critchley en W. R. Schrouder (red.) A companion to 
continental philosophy, Oxford: Blackwell. p. 410. 
2 Usher, R. en Edwards, C. (1994) Postmodernism and education, London: Routledge. p.14 
3 Idem, p. 12. 

I



 PEDAGOGIEK & POSTMODERNISME   

  | 34 

 
Modernisme & postmodernisme 
Een definitie formuleren die recht doet aan de complexiteit van de begrippen 
‘postmoderniteit’ en ‘postmodernisme’ zou een onderwerp voor een thesis kunnen zijn.  Een 
poging tot zulk een omvattendheid lijkt me hier dan ook niet echt op zijn plaats.  Ik zal in 
plaats daarvan een pragmatische omschrijving geven van wat in deze scriptie onder deze 
termen verstaan wordt, of welke zaken ermee geassocieerd worden.     

De postmoderniteit wordt in alledaagse termen vaak omschreven als ‘het einde van de grote 
verhalen’.  Deze omschrijving gaat terug op de typering uit Lyotards La condition 
postmoderne.4  Aan de basis van dit wegvallen van, of het ongeloof in deze metaverhalen 
staat een radicalisering van de twijfel aan het project van de Verlichting.5  Een radicalisering, 
want – en het is belangrijk dit te benadrukken – de twijfel aan het verlichtingsproject is niet 
nieuw.  We vonden een soortgelijke onzekerheid reeds bij onder andere Nietzsche en de leden 
van de Frankfurter Schule (zie Hoofdstuk 2).  Als gevolg van het wegvallen van een 
transcendent referentiekader, blijft er enkel een enorme diversiteit aan perspectieven op de 
werkelijkheid over.   

Een andere typering van de postmoderniteit wordt gegeven door Jameson, die ze omschrijft 
als de conditie onder de logica van het late kapitalisme6, waarbij het accent in de 
identiteitsvorming is verschoven van productie naar consumptie.  De kapitalistische logica 
heeft het stadium bereikt waarop ze de cultuur heeft omgevormd tot een ‘consumptiecultuur’.  
De essentie van de postmoderne conditie is voor hem dan ook de sterke nadruk op 
consumeren, steeds verder voorbij de materiële nood.  ‘Beleving’ wordt in deze logica 
gereduceerd tot consumptie.7  De politieke implicatie hiervan is dat door deze nadruk op 
consumptie de solidariteit en identiteit die samengingen met het accent op productie, worden 
ondermijnd.   

De postmoderne conditie heeft de nood gecreëerd voor het scheppen van nieuwe denkwijzen 
om de realiteit te kunnen plaatsen.  Aldus ontstond het postmoderne denken, dat reflecteert op 
het leven in de postmoderne conditie.   

Als de postmoderniteit moeilijk te definiëren valt, geldt dit zeker voor het postmodernisme.  
In zekere zin kan men stellen dat de idee van postmodernisme zelf zich verzet tegen een vaste 
conceptualisering: dit zou in contradictie staan met de afwijzing van ‘totaliteit’ die zo centraal 
staat  in het postmoderne denken.  Usher & Edwards omschrijven postmodernisme als ‘a state 
of mind’: een kritische ingesteldheid, een andere manier van kijken en handelen, eerder dan 
een duidelijk uitgewerkte kritische methode.8 

We kunnen het postmodernisme misschien het best omschrijven door het te plaatsen 
tegenover het moderne denken.  Het modernisme wordt gekenmerkt door een sterk geloof in 
rationaliteit en wetenschap en de belofte die deze inhouden voor een onstuitbare vooruitgang 

                                                 
4 Peters, M. en Lankshear, C. (1996) ‘Postmodern counternarratives’, in H. A. Giroux et al. Counternarratives: 
cultural studies and critical pedagogies in postmodern spaces, New York: Routledge. p. 3.  
5 Smeyers, P. (2002) ‘Pedagogiek en postmodernisme’ in P. Smeyers en B. Levering (red.) Grondslagen van de 
wetenschappelijke pedagogiek: modern en postmodern.  Amsterdam: Boom. p. 153. 
6 Peters, M. en Lankshear, C. o.c., p. 23. 
7 Usher, R. en Edwards, C. o.c., p. 188. 
8 Idem, p. 2. 
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van het menselijke.  Het failliet van deze belofte is volgens Lyotard onthuld in de holocaust, 
die volgens hem de ‘triomf van de rationaliteit’ belichaamde.9   

De twijfel die de postmoderniteit kenmerkt heeft zijn impact op allerhande facetten van de 
menselijke samenleving.  Op het epistemologische vlak wordt de wetenschappelijke methode 
niet meer erkend als een bron van waardevrije en ‘ware’ kennis.  Alle kennis wordt nu gezien 
als tijdelijk, lokaal en specifiek, eerder dan universeel en ahistorisch.   

Ook onze taal wordt hierbij niet langer opgevat als een spiegel van de werkelijkheid, maar  
eerder als een bron van betekenisverlening.  Hiertoe wordt de relatie tussen de betekenaar (het 
woord, de taal) en het betekende (het object, de werkelijkheid) geproblematiseerd.  Deze 
wordt niet gezien als vaststaand, maar als variabel.  En precies door deze variabiliteit creëren 
de betekenaars een ‘eigen’ realiteit.   

Het spreekt voor zich dat deze radicale historiciteit van kennis en taal een enorme impact 
heeft op de legitimatie van culturele waarden en van onze instituties.  Het noopt ons tot een 
perspectivisme waarbij de culturele bepaaldheid van onze kennis en onze waarden worden 
erkend, waarbij er buiten de mens geen ‘laatste criterium’ meer is om deze in te grondvesten.     

Ook het subject krijgt in deze een andere betekenis.  Het subject staat niet langer centraal in 
zijn identiteitsvorming, maar wordt ‘geconstrueerd’ in zijn of haar confrontatie met de 
pluriforme werkelijkheid. Dit houdt evenwel niet in dat het subject geen betekenis meer heeft. 
Peters stelt in dit verband, Derrida volgend, dat het poststructuralisme (i.e. de linguïstische 
basis van het postmodernisme) het subject “rehabiliteert en herpositioneert, in zijn volle 
historisch-culturele complexiteit”.10  Eerder dan een subjectbegrip dat vanuit een innerlijk 
gestuurde kracht tot bewustzijn en emancipatie komt tegenover de wereld, wordt het subject 
in het postmodernisme begrepen als gevormd door de wereld: de mens is een historisch 
wezen.   

Tot slot is het belangrijk erop te wijzen dat de fundamentele onzekerheid, de afwezigheid van 
een externe, metafysische ‘waarheid’ die ons handelen betekenis geeft, in het postmodernisme 
niet per definitie als iets negatiefs wordt ervaren.11  De mens is op zichzelf teruggeworpen, en 
is zelf verantwoordelijk voor hoe hij de wereld en zijn leven vorm geeft.  Het is hierbij 
belangrijk te benadrukken dat dit geen normloosheid impliceert: “In the postmodern, the 
claim is not that there are no norms, but that they are not to be found in foundations”.12    

 

3.2 Pedagogiek en het postmoderne denken 
 
Het is duidelijk dat het postmodernisme de centrale fundamenten van de pedagogiek betreft.  
Het heeft immers een impact op de opvattingen over kennis, ethiek en de bepaaldheid van het 
subject, wat toch als centrale ingrediënten van de pedagogiek beschouwd kunnen worden.  
Toch – of misschien juist daarom - is de impact van het postmodernisme op de pedagogiek 
redelijk beperkt gebleven.  Pedagogiek is, aldus Usher & Edwards, “very much the dutiful 

                                                 
9 Idem, p. 10. 
10 Peters, M. (2003) ‘Derrida, Pedagogy and the calculation of the subject’, Educational philosopy and theory, 
35, 3: 313-32. p. 313. 
11 Usher, R. en Edwards, C. o.c., p. 10. 
12 Idem, p. 27 
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child of Enlightenment and, as such, tends to uncritically accept a set of assumptions deriving 
from Enlightenment thought.”13  In zekere zin kunnen we stellen dat pedagogiek de 
veruiterlijking is van de rationele maakbaarheidsidee.  Het is dan ook begrijpelijk dat ze niet 
echt stond te wachten op een filosofische stroming die deze idee in vraag stelt, en dat er 
meestal hooguit een lippendienst wordt bewezen aan de postmoderne twijfel  (een 
uitzondering hierop vormen de kritische en de feministische pedagogiek, waar er meer 
aandacht was voor het postmodernisme.14) Het postmoderne terrein betreden impliceert 
immers dat de ‘comfortabele zekerheden’ van het modernisme niet langer als vaste 
fundamenten kunnen dienen.  Met name voor de empirisch-analytisch georiënteerde 
pedagogiek vormt dit een legitimatieprobleem.   

Dit scepticisme ten aanzien van het postmoderne discours wordt vertaald in kritieken als zou 
het een radicaal relativisme prediken dat recht naar nihilisme leidt – niets is zeker dus alles 
kan en mag – en dit zowel uit conservatieve als uit progressieve hoek.15  Het is nog maar de 
vraag of deze conclusie recht doet aan de posities die ingenomen worden door de 
postmoderne auteurs.  In dit verband stelt Fox, volgens mij terecht, dat “what postmodernism 
and poststructuralism have disclosed is not their own lack of ethical and political allegiances, 
but a failure of modernism to generate a morality which does not reflect partial, political 
interests.”16 De legitimatieproblemen, zo kunnen we stellen, worden niet veroorzaakt door het 
postmoderne denken, maar zijn het gevolg van de postmoderne conditie.  Het komt er dus op 
aan de politieke component van kennis ernstig te nemen, en niet te vervallen in een 
dogmatische polemiek waarbij relativisme verabsoluteerd wordt.   

Alvorens dieper in te gaan op de uitdagingen die het postmodernisme stelt aan de 
epistemologie en het subjectbegrip, wil ik eerst de impact van de postmoderne conditie op 
opvoeding en onderwijs bekijken.  Ik maak hiervoor gebruik van Lyotards analyse van de 
performante sturing van de samenleving onder de postmoderne conditie. 

 
Pedagogiek in de postmoderniteit: van emancipatie naar performativiteit 
 

In a world where success means gaining time, thinking has a single but 
irredeemable fault: it’s a waste of time.17  

 
In La condition postmoderne omschrijft Lyotard hoe de maatschappelijke georiënteerdheid op 
‘metaverhalen’ verdwijnt en hoe deze plaats wordt opgevuld door ‘taalspelen.’ Een taalspel is 
een kader dat aan de werkelijkheid wordt opgelegd en waarin ze betekenis krijgt.  Lyotard 
onderscheidt verschillende taalspelen, die ‘incommensurabel’ – onvergelijkbaar – zijn.18  De 
taalspelen zijn op te delen in denotieve, prescriptieve en technische taalspelen.  Hierbij gaat 
het in het denotieve taalspel om waarheid, bij het prescriptieve taalspel over ethiek, 

                                                 
13 Idem, p. 24 
14 Idem, p. 1. 
15 Giroux, H. A. (1999) 'Border youth, difference, and postmodern education’, in M. Castells et al. Critical 
education in the new information age, Lanham: Rowman &Littlefield. p. 93-113. 
16 Fox, N. J. (2003) in Usher, R. en Edwards, C. (1994) Postmodernism and education, London: Routledge. p.27 
17 Lyotard, J. F. geciteerd in:  Usher, R. en Edwards, o.c., p.176. 
18 Standish, P. en Dhillon, P. A. (red.) (2000) Lyotard: Just education, New York: Routledge. p. 3. 
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rechtvaardigheid,… Het technische taalspel draait om effectiviteit en efficiëntie, of kortom  
om performativiteit.19   
Lyotard stelt nu dat de toenemende dominantie van het technische taalspel zowel het resultaat 
is van, als de voorwaarde vormt voor, het wegebben van de grote verhalen in de postmoderne 
conditie.20    
Het performativiteitsprincipe, met haar technologische logica, dreigt evenwel alle taalspelen 
in deze logica te incorporeren en af te meten aan de criteria van effectiviteit en efficiëntie.  
Het technische taalspel is immers gericht op het be-grijpen en beheersen van de 
werkelijkheid: het wordt het leidende criterium waaraan het denotieve en het prescriptieve 
taalspel ondergeschikt zijn.   
Het grote verschil met de grote leidende principes van vroeger – Lyotard noemt in dit verband 
het grote verhaal van de emancipatie – is evenwel dat performativiteit geen teleologisch 
concept is; het systeem wordt opgedreven tot een maximale efficiëntie,  maar waarop dit 
gericht is, is niet meer duidelijk.  Zo wordt de performativiteit verheven tot de ‘natuurlijke 
logica’ van het systeem, dat buiten elke discussie staat.  Hierdoor is enkel datgene wat de 
effectiviteit en de efficiëntie van het systeem kan verhogen, waardevol.  Lyotard duidt deze 
performatieve logica aan als een vorm van terreur: wees commensurabel, wees operationeel, 
of verdwijn.21 

Het performativiteitssysteem van het onderwijs is verbonden aan dat van het sociaal systeem; 
het wordt, binnen het technische taalspel, opgevat als een ‘subsysteem’ van het sociale 
systeem.  De rol van het onderwijs – en van opvoeding – is hier, op zo efficiënt mogelijke 
wijze, het individu te voorzien van de nodige kennis en vaardigheden om optimaal in het 
systeem te kunnen  functioneren.22  Dit heeft duidelijke implicaties voor de functie en het 
statuut van kennis. De waarde van kennis wordt in deze bepaald door de mate waarin het kan 
bijdragen tot de efficiëntie van het systeem.  Kennis wordt op deze manier een goed, iets dat 
geproduceerd en verhandeld kan worden.23  In dit verband kunnen ook concepten als 
‘levenslang leren’ als een uiting gezien worden van de eisen die deze performatieve logica 
stelt: “In our daily lives, we are increasingly faced with the complexity of the world, a 
complexity which bears on our sensibilities. […] Transmission of knowledge en bloc to young 
people is seen to be in need of replacement by an a la carte menu of continuing education 
from which adults choose according to their circumstances and requirements.”24 Opvallend is 
dat hierbij vooral de noden van het (economische) systeem, eerder dan de mens centraal staat.  

Een ander voorbeeld dat vaak wordt vernoemd in het kader van performativiteit is het 
‘rangschikken’ van scholen volgens hun behaalde scores op nationale examens.25  Steunend 
op de gedachte van ‘accountability’, worden scholen hierbij aangespoord hun ‘productiviteit 
op te drijven’, waarbij ouders en leerlingen kunnen ‘shoppen’ naar de beste (lees: meest 
performante) school.  De macht over hoe onderwijs vormgegeven wordt, verschuift hierbij 
niet zozeer naar de ouders en studenten, dan wel naar zij die de macht hebben het beste 
                                                 
19 Usher, R. en Edwards, C. o.c., p.165. 
20 Ibidem. 
21 Peters, M. & Lankshear, C. o.c., p. 11.  
22 Usher, R. en Edwards, C. o.c., p.175. 
23 Jehaes, J. en Simons, M. (2002) ‘Performativiteit in Opvoeding en Onderwijs’,  in P. Smeyers en B. Levering 
(red.) Grondslagen van de wetenschappelijke pedagogiek: modern en postmodern.  Amsterdam: Boom. p.293. 
24 Usher, R. en Edwards, C. o.c., p.178. 
25 Zie o.a. Jehaes, J. en Simons, M. o.c.; Blake, N. et al. (1998) Thinking Again: education after postmodernism, 
Westport: Bergin & Garvey. 
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‘beeld’ op te hangen van wat de ‘consument’ verwacht.  “This creates the education heritage 
experience, a team park like the ones where actors tell you what it’s like working in a factory 
[…] All must attend to how they appear, not how they are, and that distinction itself comes to 
be problematic.  For is it not, precisely, a certain kind of image that the consumer is shopping 
for?”26   

Het grote gevaar dat in heel deze evolutie schuilt, is dat het meetbare zulk een obsessie wordt, 
dat al wat niet meetbaar is niet slechts onbelangrijk, maar simpelweg vergeten wordt.   

Hierbij presenteert de postmoderne realiteit zich als een totaal systeem, dat onder de vorm van 
het triumviraat ‘kapitalisme, neoliberalisme & parlementaire democratie’, en met behulp van 
wetenschap en techniek het einde van de geschiedenis en het einde van de ideologie inluidt.  
Hierdoor, aldus Lyotard “staat emancipatie niet meer als alternatief tegenover de 
werkelijkheid, […] ze is eerder een van de doelen geworden die het systeem zelf nastreeft op 
gebieden als arbeid, belasting, markt, gezin, seksualiteit, ‘ras’, school, cultuur of 
communicatie”27 De keerzijde van dit allesomvattende systeem is evenwel dat niemand er 
‘onvervangbaar’ is, wat het in zekere zin onmenselijk maakt.     

Tegen de onmenselijkheid van dit systeem is er volgens Lyotard slechts één vorm van verzet 
mogelijk: de onbepaaldheid, de onmenselijkheid van de kindertijd die niet in de logica van het 
systeem kan gevat worden.28  Kindertijd refereert hier niet naar een leeftijd of een 
ontwikkelingsstadium, maar naar een onuitwisbare onbepaaldheid of wildheid.  Met het kind 
dient zich het volledige nieuwe aan; “Childhood introduces to us a time in which the future is 
not the consequence of a past.”29 We zijn als mens tot opvoeding veroordeeld: slechts in het 
sociale van de opvoeding realiseren we ons mens-zijn.  Deze onbepaaldheid wordt dus in de 
opvoeding ingevuld, maar dit lukt nooit volledig: het kind-zijn blijft voortduren in de 
volwassenheid.   
Dit houdt een pleidooi in voor een openheid naar dit onbepaalde dat zich in het kind aandient; 
een denken dat vertrekt vanuit de vraag hoe men recht kan doen aan dit onbepaalde, in de 
wetenschap dat men hier nooit ten volle in zal slagen.  Men zal immers steeds verplicht zijn 
de afweging te maken tussen de socialisatie, die een noodzakelijke voorwaarde vormt voor 
menswording, en de ruimte die nodig is opdat de potentie, die met het onbepaalde gegeven is, 
de kans heeft zich te ontluiken.   
 
Postmodernisme, het subject en de kennis/macht relatie: uitdagingen voor de 
pedagogiek 
 
Zoals uit de analyse van Lyotard al bleek, heeft de postmoderne conditie een significante 
impact op het statuut van kennis, die niet langer als een objectieve, los van de werkelijkheid 
staande waarheid kan worden beschouwd, maar die geconstrueerd wordt in taalspelen.  
Wanneer het statuut van kennis wijzigt, wijzigt ook het statuut van het subject.  Immers, wie 
we zijn, wie we in onze eigen biografie geworden zijn, wordt bepaald door wat tegen en over 

                                                 
26 Blake, N. et al. o.c., p. 4.  
27 Lyotard, J. F. geciteerd in Jehaes, J. en Simons, M. o.c., p. 299. 
28 Smeyers, P. en Masschelein, J. (2000) ‘L’enfance, education, politics of meaning’, in P. Standish en P. A. 
Dhillon (red.) Lyotard: Just education, New York: Routledge. p. 149. 
29 Lyotard, J. F. geciteerd in Smeyers, P. en Masschelein, J. o.c., p. 149. 
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ons wordt gezegd. Slechts in dit aangesproken worden, worden we iemand.30 Deze 
decentralisering van de kennis en van het subject hebben implicaties voor de pedagogiek en 
haar intrinsieke waardegeladen karakter. In wat volgt zal ik de inzichten bespreken die 
Foucault en Derrida ons verschaffen over de kennis/macht relatie en het hieruit 
voortvloeiende subjectbegrip.   
 
In het modernisme wordt aan het pedagogische handelen doorgaans een emanciperende rol 
toegekend.  Onderwijs en opvoeding sturen het subject via redelijkheid naar autonomie.  Deze 
progressieve visie op de pedagogische realiteit werd door de kritische traditie betwist.  
Onderwijs, zo heette het, werkt niet zozeer emanciperend, maar normerend.   

Het is precies deze laatste intuïtie die door Foucault is geradicaliseerd.  De metafoor die 
Foucault gebruikt, is die van het panopticon.  Het panopticon is een gevangenisconstructie 
waarbij alle cellen zijn gebouwd rond een centraal observatiepunt.  De individuen in het 
panopticon zijn gescheiden van elkaar en zijn het voorwerp van de permanente mogelijkheid 
tot controle.  Ze weten evenwel zelf niet wanneer ze gecontroleerd worden.  Doch de 
mogelijkheid gecontroleerd te kunnen worden is voor de individuen voldoende om het 
gewenste gedrag te stellen.  Kortom: de gevangenen ‘bewaken’ zichzelf.31   

Hoe betrekt Foucault deze analyse nu op de pedagogiek? 

Het pedagogische handelen, zo kunnen we stellen, is gericht op autonomie.  Om autonoom te 
worden, dienen we ons evenwel te onderwerpen aan de logica van de rede.  Door het 
interioriseren van redelijk gedrag controleert het subject zichzelf, en onderdrukt het zijn 
spontaniteit.  De plaatsen bij uitstek waar dit proces zich voltrekt zijn de pedagogische 
ruimten, met de school als typevoorbeeld.  Het bijzondere aan het pedagogische proces is dus 
dat het subject wordt geëmancipeerd binnen het sociale referentiekader.32   

De vraag of een bepaalde vorm van pedagogisch handelen nu emanciperend of 
onderdrukkend is, krijgt in het licht van bovenstaande conceptualisering een andere betekenis.  
De klassieke dualiteit tussen normalisatie en emancipatie is immers opgeheven: het is niet het 
ene of het andere, het zijn ze allebei.   

Met Derrida kunnen we in het pedagogische proces nog een andere machtsrelatie 
onderkennen.  Het betreft het proces waarbij de betekenis van de symbolische werkelijkheid 
wordt vastgelegd: de werkelijkheid is intrinsiek chaotisch, maar wordt door de mens een 
structuur opgelegd.  Deze structuur van betekenaars staat evenwel niet in rechtstreeks verband 
met hun betekende.  Het verband tussen taal en werkelijkheid is, zoals we reeds eerder 
aanhaalden, vatbaar voor verandering.  Het is in dit proces van substitutie en 
vertegenwoordiging dat de betekenaars ‘geconstrueerd’ worden en zelf een ‘betekende’ 
worden.  De betekenis van de talige structuur is dus niet afgeleid van de werkelijkheid, maar 
van het proces van differentie waarin betekenis geconstrueerd wordt.   
In de school wordt de betekenis van de symbolen vastgelegd.  Hierbij wordt het proces van 
actieve betekenisverlening gesloten: de differentie, waarbij betekenis wordt geconstrueerd 
door een oneindig proces van substitutie, wordt ontkend, de betekenis wordt als ‘natuurlijk’ 
voorgesteld. Terzelfdetijd (h)erkent Derrida evenwel het potentieel van de pedagogiek om 

                                                 
30 Smeyers, P. o.c., p.155. 
31 Usher, R. en Edwards, C. o.c., p.102. 
32 Idem, p.137. 
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tegen deze sluiting in te gaan, om betekenissen te wijzigen: ze draagt steeds het potentieel in 
zich om dominante kennis te bevragen en haar mythe van ‘natuurlijkheid’ te doorprikken. 33  
Het pedagogische proces is dus steeds onderhevig aan het proces van differentie van 
betekenis, en is tegelijkertijd steeds het object van pogingen om betekenis vast te leggen en te 
sluiten.34   
 
Het is in dit verband dat we het concept ‘hegemonie’ kunnen plaatsen.  De stabiliteit van de 
sociale orde steunt niet slechts op dwang, maar wordt in grote mate gerealiseerd door het 
sturen van de opinies, waarden en noden van het subject.  In het bewerkstelligen van deze 
hegemonie spelen, zoals reeds eerder aangehaald, pedagogische contexten een significante 
rol.  Of het pedagogische proces nu gericht is op domesticering of op autonomie, feit is dat 
het subject wordt gevormd in een welbepaalde zin, die functioneel is voor de bestaande orde.  

Het is precies hierin dat het gevaar van “counter-hegemony” schuilt.  Hegemonie steunt op 
het verheffen van het sociaal geconstrueerde tot het ‘natuurlijke’. Wanneer we de ene ‘natuur’ 
door de andere willen vervangen, vallen we opnieuw terug op een systeem van geslotenheid.  
Critchley stelt in dit verband dat elke samenleving hegemonisch is, maar dat in een 
waarachtige democratische samenleving de burgers bewust zijn van deze hegemonie. 
“Democracy is thus the name for that form of society that makes explicit the contingency of 
its foundations and operations”35. 

Het postmodernisme noopt ons met andere woorden tot een erkenning van ons eigen 
perspectief.  Het is niet voldoende een kritische houding aan te nemen ten aanzien van andere 
discoursen: aangezien kennis en macht gerelateerde begrippen zijn, heeft elk kennissysteem 
zijn machtseffecten.  Eerder dan enkel te streven naar een concrete utopie wordt er vanuit het 
postmodernisme gepleit voor een ‘open houden’ van de sociale werkelijkheid: “niet het 
denken van wat is maar van wat kan zijn is de inzet van vorming”36. 

 
3.3 Naar een ‘postmoderne’ kritische pedagogiek? 
 
Na de beschouwing van het postmoderne denken en wat het kan betekenen voor de 
pedagogiek, wil ik de relatie belichten tussen de kritische pedagogiek en het postmoderne 
denken.  Zoals reeds aangehaald in het begin van dit hoofdstuk is er, in tegenstelling tot bij 
vele andere stromingen in de pedagogiek, bij de kritische pedagogiek wel degelijk aandacht 
en interesse voor het postmoderne denken.  Dit wil niet zeggen dat de relatie tussen beiden 
eenduidig is, integendeel.  Het postmodernisme wordt door de vertegenwoordigers van de 
kritische pedagogiek op verschillende manieren onthaalt, en dit om uiteenlopende redenen.  In 
wat volgt zal ik een aantal standpunten van vertegenwoordigers van de kritische pedagogiek 
proberen te reconstrueren, en vervolgens trachten na te gaan hoe de inzichten van het 
postmoderne denken zich in de kritische pedagogiek manifesteren. 

Hoewel er vanuit de critical pedagogy een duidelijke interesse is voor het postmoderne 
discours, wordt deze zeker niet door al haar vertegenwoordigers even enthousiast onthaald.  
                                                 
33 Idem, p.139. 
34 Idem, p.140. 
35 Critchley, S. (2002) ‘Ethics, politics and radical democracy: the history of a disagreement’, Culture Machine 
[on line] Op: http://www.culturemachine.tees.ac.uk/frm_f1.htm. 
36 Hellemans, M. (1994) geciteerd in Smeyers, P. o.c., p.152. 
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Sterker nog, we zouden kunnen stellen dat het ‘postmodernismedebat’ een bron van polemiek 
is binnen de progressieve pedagogiek.  Deze tegenstroom is het meest helder beschreven door 
Giroux die zelf een enthousiaste, doch niet ongereserveerde houding aanneemt ten aanzien 
van het postmoderne discours.  In zijn artikel Border Youth, Difference, and Postmodern 
education37 geeft hij onder de veelzeggende subtitel Welcome to the Postmodern Backlash 
een  overzicht van een aantal radicale kritieken. In de kritieken wordt het postmodernisme 
bestempeld als “a world in which language swallows up everything”, “stylish nihilism” en 
“soft fascism”. Giroux duidt – mijns inziens terecht – aan dat deze kritieken het debat 
polariseren tussen “Postmodern fictions” aan de ene kant en politieke correcte 
vrijheidsstrijders aan de andere kant.  Dit afkraken van een stroman-postmodernisme is 
overigens een tamelijk uitgebreid fenomeen, dat mijns inziens zowel bijdraagt tot, als te 
wijten is aan, de onduidelijkheid van hetgene waarvoor het postmodernisme eigenlijk staat.   
Ook bij Peter McLaren, die tot voor een decennium een belangrijk vertegenwoordiger was 
van het postmoderne denken binnen de critical pedagogy38, heeft zich de laatste jaren 
opvallend kritisch uitgelaten over het postmoderne denken en lijkt er zich zelf expliciet van af 
te keren om terug te vallen op marxistische theorieën.39  Evidentie hiervoor is te vinden in de 
latere publicaties van McLaren, met veelbetekenende titels als Marxism against 
Postmodernism in educational theory40, en Reconsidering Marx in Post-Marxist Times: A 
Requiem for Postmodernism?41  In dit laatste artikel houdt McLaren een vurig pleidooi om 
terug te keren naar het Marxistische discours waar klassenstrijd centraal staat en dat een 
stevige basis geeft om onderdrukking te veroordelen.42 Zekerheden moeten missen wordt voor 
sommigen duidelijk onhoudbaar.   

Ook Habermas heeft zich, zoals reeds eerder vermeld, steeds blijven verzetten tegen het 
postmoderne discours.  Hij benadrukt dat “[…] a theory of rationality, however weak [is] 
necessary to prevent normative criticism of existing institutions and practices from lapsing 
into groundless and discrete critical episodes, or a ‘performative contradiction’ where a 
critical intervention cannot exempt itself from the same pervasive structures of power and 
domination it attacks.”43   

Maar er zijn ook andere houdingen ten aanzien van het postmodernisme binnen de kritische 
pedagogiek.  Zo zijn er binnen deze stroming auteurs die gepoogd hebben aspecten van het 
postmodernisme een plaats te geven binnen hun eigen theorieën.  Tot de enthousiastelingen 
kunnen we o.a. Peters, Lankshear, Trifonas en Giroux rekenen.  Zelfs Freire heeft in zijn 
latere werken elementen van het postmoderne denken trachten te incorporeren, waarbij hij een  
pleidooi hield voor een ‘progressief postmodernisme’.44   

                                                 
37 Giroux, H. A. o.c., p. 93-113. 
38 Zie o.a. McLaren, P. (1988) ‘Schooling and the postmodern body: critical pedagogy and the politics of 
enfleshment’, Journal of education, 170, 3: 53-83;  McLaren, P. (1991) ‘Postmodernism, postcolonialism and 
pedagogy’, Education and Society, 9, 1: 3-22. 
39 Gur-ze’ev, I. (2001) ‘Challenging the deception of leftist emancipatory education’, Pedagogy, culture and 
society, 9, 2: 279-88. p. 287 
40 Hill, D., McLaren, P., Cole, M. en Rikowski, G. (2003) Marxism against postmodernism in educational 
theory, Lanham: Rowman & Littlefield. 
41 McLaren, P. & Farahmandpur , R. (2000) ‘Reconsidering Marx in post-marxist times: A requiem for 
postmodernism?’, Educational Researcher, 27, 3: 25-33. 
42 Idem, p. 28. 
43 Pensky, M. o.c., p. 410. 
44 Roberts, P. o.c., p. 451. 
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Wat is nu de relevantie van dit alles voor deze verhandeling?  Kan het postmodernisme 
bijdragen om de zwakten van het politieke project van de kritische theorie te helpen 
overkomen?  

Op het einde van het vorige hoofdstuk zagen we hoe het discours dat binnen de critical 
pedagogy gehanteerd wordt de neiging heeft een ‘counter-hegemony’ naar voren te schuiven, 
waarbij het vervaarlijk dicht komt bij een nieuwe ‘sluiting’  van de doelstellingen.  Het is 
precies vanwege dit kenmerk dat ze door het postmodernisme wordt bekritiseerd.  In de lijn 
van Lyotard kan immers opgemerkt worden dat: “The prospect for justice is not to be sought 
in any ‘alternative’ to the present system, for […] it would be vulnerable to the same fate: it 
would end up resembling the system it was meant to replace.”45  Een ernstige 
integratiepoging moet dus mijns inziens precies op dit knelpunt een antwoord trachten te 
formuleren.   

De meest uitgewerkte poging om het politieke project van de critical pedagogy te verzoenen 
met het postmoderne denken vinden we terug bij Giroux, die, in tegenstelling tot McLaren, de 
laatste jaren meer toenadering heeft gezocht bij het postmodernisme. De kwestie van 
‘openhouden’ komt bij hem dan ook expliciet, alhoewel niet eenduidig, aan bod. Een 
overzicht.   

In zijn analyses van de laatste jaren concentreert Giroux zich op het onder de aandacht 
brengen van hoe het neoliberalisme – vooral in de VS – een gevaar vormt voor de publieke 
sfeer en op deze manier ook voor het democratisch bestel.  Hierbij redeneert hij dat onder de 
neoliberale hegemonie de discoursruimte steeds kleiner wordt.  De publieke sferen, aldus 
Giroux:  “seem no longer to be animating concepts for making visible the contradiction and 
tension between the reality of existing democracy and the promise of a more fully realised 
democracy.”46   
De taak van de pedagogiek bestaat er voor Giroux in om een ‘taal van het mogelijke’ te 
ontwikkelen, die de realiteit vat in politieke termen.  Dat deze taal mensen in staat moet 
stellen de wereld als veranderbaar te kunnen zien, is duidelijk.  Om welke verandering het 
precies gaat is vooral in zijn latere publicaties opvallend dubbelzinnig.   

In de eerder vermelde publicatie Border Youth, Difference, and Postmodern education47 
neemt Giroux nog een tamelijk gereserveerde houding aan ten aanzien van het 
postmodernisme.  Hij erkent de maatschappelijke veranderingen, die hij typeert als zijnde 
kenmerken van de postmoderniteit, en spreekt over een ‘postmodern pedagogy’48 Anderzijds 
benadrukt hij uitdrukkelijk dat: “ […] the legacy of a critical modernism becomes valuable in 
that it reminds us of the importance of the language of public life, democratic struggle, and 
the imperatives of liberty, equality, and justice.”49 En hij voegt hier voor alle duidelijkheid op 
het einde ook nog aan toe dat “Postmodern pedagogy needs to confront history as more than 
simulacrum and ethics as something other than the casualty of incommensurable language 
games”50. Dit is een duidelijke positionering ten aanzien van Lyotard.  Giroux pleit hier voor 

                                                 
45 Standish, P. en Dhillon, P. A. (red.) (2000) Lyotard: Just education, New York: Routledge, p. 4. 
46 Giroux, H. A. (2003) ‘Dystopian nightmares and educated hopes: the return of the pedagogical and the 
promise of democracy’, Policy futures in education, 1, 3: 467-87. p. 473.   
47 Giroux, H. A. Border youth… 
48 Idem, p. 109.  
49 Idem, p. 110.  
50 Idem, p. 112. 
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een dialectische relatie tussen modernisme en postmodernisme, waarbij de sterke kanten van 
beide tradities worden gecombineerd.   

Deze toonzetting is, zoals reeds eerder gesteld, in de laatste jaren enigszins veranderd.  Toch 
zijn de sporen van zijn eerdere discours ook in zijn recentere publicaties nog merkbaar.  Zo 
spreekt hij in zijn artikel Dystopian nightmares and educated hopes eerst over een 
‘transformatie van ondergeschiktheids- en onderdrukkingsrelaties’, vervolgens over ‘het 
breken van de continuiteit van het gezond verstand’51 en tenslotte gaat het erom “[…] to 
rethink the very meaning of the political so that it can provide a sense of directions but no 
longer be used to provide complete answers”52   
Hieruit blijkt dat Giroux’s positie moeilijk vast te pinnen valt; zijn eigen opinies zijn duidelijk 
gegrond in het ‘grote verhaal’ van de emancipatie, al wil hij dit niet meer met zoveel woorden 
gezegd hebben.  Dat blijkt ook op andere plaatsen in de tekst, waar hij eerst kritiek levert op 
‘zij die utopische denkers willen reduceren tot gevaarlijke ideologen’53, om vervolgens op de 
noodzaak te wijzen ‘oplettend te blijven voor die krachten die pogen de utopische hoop in een 
nieuwe slogan vast te pinnen.’54  Hoewel Giroux dus niet is afgestapt van zijn utopische hoop, 
heeft deze wel een andere status gekregen: “Utopian thinking in this view is neither a 
blueprint for the future nor a form of social engineering, but a belief that different futures are 
possible.  Utopian thinking rejects a politics of certainty and holds open matters of 
contingency, context, and indeterminacy as central to any notion of agency and the future.”55  
Giroux linkt dit ‘open’ concept van utopie aan de notie democratie zoals het door Derrida 
wordt geconceptualiseerd.  Dit bestaat erin de vooronderstelling te ondermijnen als zou er 
geen alternatief voor de bestaande orde mogelijk zijn, en gelijktijdig de nadruk te leggen op 
het onvoltooide karakter van de democratie.  

Met de aandacht die Giroux geeft aan de openheid van de postmoderne twijfel, creëert hij 
meteen ook ruimte voor het nieuwe en het ‘onbepaalde’ dat een essentiële component vormt 
van de pedagogische werkelijkheid.  Dit roept ook onmiddellijk de vraag op hoe zowel aan de 
maatschappijkritische component als aan de onbepaaldheid recht kan worden gedaan.  Of met 
andere woorden, welke vorm een kritische pedagogiek nog kan aannemen na het postmoderne 
‘moment’.  Ik spreek hier bewust van een ‘moment’, om aan te geven dat men, uitgaande van 
het gegeven en de essentiële postmoderne correcties op de aard van de situatie, verder moet 
gaan.  (Dit inzicht ligt ook besloten in de titel van het boek Thinking Again: education after 
postmodernism56)  Deze uitdaging is geen geringe: het vereist immers dat we in ons 
pedagogisch handelen engagementen verdedigen vanuit ons eigen mens-zijn.  Ik kom hier 
verder nog op terug.   
 
3.4 Besluit 
 
In dit hoofdstuk heb ik de relevantie van een aantal postmoderne gedachten geschetst voor de 
pedagogiek en meer in het bijzonder voor het begrijpen en conceptualiseren van het politieke 
karakter in de pedagogiek.   
                                                 
51 Eigen vertaling, in Giroux, H. A. (2003) Dystopian nightmares…, p. 473.   
52 Idem, p. 474.   
53 Eigen vertaling, Idem, p. 475.   
54 Eigen vertaling, Idem, p. 477. 
55 Idem, 479. 
56 Blake, N. et al. o.c. 
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In een eerste deel heb ik toegelicht wat er met de term ‘postmodern’ wordt bedoeld.  Ik 
maakte hierbij eerst een onderscheid tussen de postmoderniteit en het postmoderne denken.  
Vervolgens plaatste ik het postmodernisme tegenover het modernisme.  Centraal in het 
postmodernisme staat een twijfel aan het verlichtingsproject en belangrijke gevolgen zijn de 
decentralisering van kennis, macht en van het subject. 

In een daaropvolgende deel besprak ik de gevolgen van de postmoderniteit en het 
postmoderne denken voor de pedagogiek.  Hierbij constateerde ik dat de invloed van het 
postmodernisme op de pedagogiek vrij beperkt is gebleven: dit heeft wellicht te maken met 
het sterk moderne karakter van de pedagogiek.   
Met Lyotard besprak ik de impact van de postmoderne conditie op de samenleving en het 
onderwijs.  Het wegvallen van de grote verhalen heeft geleid tot de dominantie van het 
technische taalspel en de opkomst van performativiteit als centraal beslissingscriterium.  
Lyotard zag in dit systeem een terreureffect door de onmogelijkheid de performante logica 
van het systeem zelf in vraag te stellen.  Hiertegenover stelde hij de onbepaaldheid van het 
kind die niet door het systeem kan worden be-grepen en dus ook niet kan worden 
geïncorporeerd.   

Vanuit het werk van Foucault en Derrida besprak ik vervolgens de relatie tussen kennis en 
macht, en de positie van het subject.  De tegenstelling tussen onderwerping en emancipatie 
wordt in het postmodernisme opgeheven in de normalisatietheorie: door zijn autonomie te 
realiseren onderwerpt de mens zichzelf.  Emancipatie maakt dus deel uit van het proces van 
hegemonie.   

Macht wordt ook uitgeoefend door het vastpinnen van betekenissen en deze te verheffen tot 
het statuut van het ‘natuurlijke’.  Derrida pleit voor een ‘openhouden’ van betekenis als 
voorwaarde voor het ‘openhouden’ van de toekomst. 

Dit bracht ons bij de vraag naar de relevantie van het postmoderne denken voor de kritische 
pedagogiek. De vraag naar het overkomen van de instrumentalisering vormde hier de 
voornaamste bekommernis.  Hiertoe ben ik op zoek gegaan naar een ‘open’ concept van een 
kritische pedagogiek in het werk van Giroux.  Hij presenteert een dergelijk concept op basis 
van Derrida’s inzichten over het onafgewerkte karakter van de democratie.  

Postmodernisme dwingt ons tot bescheidenheid.  ““No longer and not yet” is where we find 
ourselves as educators.” 57  Dit riep de vraag op welke plaats een kritische pedagogiek nog 
heeft in het postmodernisme.  En hoe kan dit worden uitgespeeld zonder geweld te doen aan 
de openheid die het onbepaalde verdient? 

Wanneer kennis en expertise relatief zijn geworden, en het subject in het zijn wordt bepaald 
door discours, komt de persoon op de voorgrond.  Het komt er op aan te erkennen dat we als 
pedagogisch handelend persoon ook steeds iemand zijn.  Want schuilt de mogelijkheid tot 
kritische reflectie niet precies in het geraakt worden door het integere gedrag van de andere?  
Of in de woorden van Smeyers: “De opvoeder moet wellicht om integer gedrag uit te lokken 
aangeven waarom hij of zij ergens voor staat. Slechts in de aanduiding van de zwakte van de 
eigen positie kan het engagement bij de educantus opgeroepen worden.”58 

 

                                                 
57 Standish, P. en Dhillon, P. A. (red.) o.c., p. 2. 
58 Smeyers, P. o.c., p. 166. 
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Hoofdstuk 4: Persoonlijke visie & reflecties 
 
 
 

n de voorgaande delen van deze verhandeling heb ik twee stromingen verkent die de relatie 
tussen het politieke en het pedagogische hebben gethematiseerd en besproken: de kritische 

pedagogiek en de postmoderne pedagogiek.  Beide stromingen werden niet zozeer tegenover, 
maar in elkaars verlengde geplaatst.  In dit laatste hoofdstuk wil ik mijn positie ten aanzien 
van deze stromingen – die reeds impliciet doorschemerde in mijn bespreking – expliciet 
maken.  Op deze manier wil ik mijn visie geven omtrent de wenselijkheid en vorm van het 
thematiseren van het politieke in het pedagogische.   
Om mijn mening op een gestructureerde wijze weer te geven zal ik de chronologie van de 
verhandeling volgen.  Ik geef eerst een persoonlijke appreciatie van de kritische pedagogiek, 
waarna ik mijn evaluatie van de postmoderne pedagogiek weergeef.  Tot slot formuleer ik ook 
hierbij enkele vragen. 
 
4.1 De kritische pedagogiek: persoonlijke bedenkingen 
 
Het feit dat ik in deze scriptie ruime aandacht wijd aan de kritische pedagogiek suggereert 
reeds mijn interesse voor deze stroming.  De kritische pedagogiek heeft mijns inziens een 
aantal duidelijke verdiensten.  Dit wil niet zeggen dat mijn positie ten aanzien van de kritische 
pedagogiek eenduidig is, integendeel.  Ondanks het feit dat de kritische pedagogiek een aantal 
zeer terechte vragen opwerpt met betrekking tot de rol en de functie van de pedagogiek ten 
aanzien van de ruimere samenleving, slaagt ze er mijns inziens niet in deze te vertalen in een 
project dat verder gaat dan haar eigen ideologie.   

De grote verdienste van de kritische pedagogiek ligt volgens mij in de vertaling en toepassing 
van de inzichten van de kritische theorie op de pedagogiek.  Ik heb een grote appreciatie en 
bewondering voor de pogingen van de kritische pedagogiek om het politieke te thematiseren 
en voor hun verdienstelijk en zeer bruikbaar conceptueel kader om de politieke werking van 
de pedagogiek te vatten.  Hiertoe reken ik de nadruk op historiciteit en de dialectische 
verhouding tussen maatschappijbestendiging en maatschappijverandering.  Deze inzichten 
leveren de mijns inziens broodnodige correcties op het ahistorische karakter van vooral het 
empirisch-analytische pedagogische paradigma.  Ik volg de vertegenwoordigers van de 
kritische pedagogiek in hun kritieken op dit ahistorische en eerder statische wereldbeeld dat 
het laatste decennium (sinds het uiteenvallen van het oostblok) steeds dominanter is  
geworden.  Een goed besef van de sociaal geconstrueerde oorsprong van de werkelijkheid 
lijkt me een noodzakelijke voorwaarde om het actief streven naar een betere wereld als zinvol 
te kunnen zien.  Dit streven heeft immers slechts zin in een wereld die door menselijk 
handelen kan veranderen.  Belangrijk hierbij is dat dit veranderingspotentieel niet slechts 
binnen de als vanzelfsprekend ervaren context wordt gezien, maar dat ook de context zelf als 
veranderbaar wordt gezien.  In dit verband zijn de concepten ‘ideologie’ en ‘hegemonie’ 

I
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bijzonder nuttig om de mechanismen, die in elke samenleving werkzaam zijn om het sociaal 
geconstrueerde te verheffen tot het natuurlijke, te detecteren.   
Een tweede verdienste die ik aan de kritische pedagogiek toeschrijf, is dat ze via haar 
conceptueel kader een legitimatie levert voor een geëngageerde pedagogiek.  Door het 
pedagogische op te vatten als een maatschappijbestendigende of -veranderende praktijk, toont 
ze aan dat waardegeladenheid onvermijdelijk is.  Elk pedagogisch handelen draagt 
opvattingen over mens en maatschappij in zich.  Dit inzicht geeft ons niet enkel het recht, 
maar zelfs de plicht bewust met deze waardegeladenheid om te gaan.  De vraag die hieruit 
volgt is uiteraard wat deze ‘bewuste omgang’ concreet betekent.    

Het is precies op dit punt dat ik afstand neem van (bepaalde invullingen van) de kritische 
pedagogiek.  Eerder dan te blijven focussen op mechanismen die de hegemonie van het 
status-quo bewerkstelligen, hebben de vertegenwoordigers van de kritische pedagogiek de 
neiging het accent te verschuiven naar het ontwikkelen van counterhegemonie.  Hierbij staat 
het veranderen, eerder dan het begrijpen, van de machtsstructuren centraal.  Dit accent lijkt 
me vanuit pedagogisch oogpunt eerder verrassend, en op een bepaalde manier zelfs 
contradictoir.  Immers, wanneer de kritische pedagogiek haar waarde wil behouden, mag  ze 
niet hegemonisch worden.  Op dat ogenblik is haar kritische waarde immers voorbij.    

Evidentie voor deze ‘neiging tot sluiting’ bij de kritische pedagogiek vinden we onder andere 
in Freires discours over de ‘ontologische bestemming’ van ‘de mensheid’ en McLarens 
terugkeer naar het Marxisme.  In dit discours krijgen de analyses van hegemonie en 
maatschappelijke reproductie al snel de aanschijn van complottheorieën, die dreigen voorbij 
te gaan aan het feit dat elk discours zijn eigen waarheid vertelt en andere perspectieven 
geweld aandoet.  Dit geldt in het bijzonder voor elk perspectief dat zichzelf als het 
‘natuurlijke’ opwerpt en zich boven discussie verheft.  Geëngageerde pedagogiek moet mijns 
inziens dus gepaard gaan met een gezonde dosis zelfkritiek en ruimte voor twijfel.  Het is 
deze nadruk op relativiteit, particulariteit en tijdelijkheid die me op zoek heeft doen gaan naar 
andere vormen van kritiek, waarbij ik terecht ben gekomen bij het postmodernisme.  
 
4.2 Postmodernisme & pedagogiek: persoonlijke 
bedenkingen 
 
Een ‘correctie’ op de ‘zekerheden’ van de kritische pedagogiek vind ik terug bij postmoderne 
theorieën.  De grote uitdaging waarvoor het postmodernisme ons stelt is een pedagogiek te 
ontwikkelen die voor haar legitimiteit niet terugvalt op ontologische zekerheden of ‘grote 
verhalen’, een pedagogiek die geen gezag ontleent aan een laatste criterium buiten de mens.  
Dergelijke teleologische zekerheden en grote verhalen kunnen immers aangewend worden om 
ongelijkheid te rechtvaardigen en bepaalde perspectieven bij voorbaat uit te sluiten.  In de 
plaats hiervan dienen we om te leren gaan met een radicale openheid: contextualiteit primeert 
boven universaliteit.  Een dergelijk uitgangspunt noopt ons tot bescheidenheid én 
verantwoordelijkheid.  Bescheidenheid, omdat het postmodernisme ons leert dat al onze 
kennis over de wereld gekleurd is.  Dat zelfs onze taal, die ons in staat stelt op de wereld en 
op ons eigen handelen te reflecteren, zélf een constructie is die niet samenvalt met de 
werkelijkheid.  Dat, met andere woorden, onze primaire referentiekaders – taal en 
waarneming – sociaal gevormd worden, en als menselijke creaties per definitie nooit perfect 
zijn.  Deze vaststelling kan, maar hoeft evenwel geen problemen op te leveren; het maakt ons 
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enkel bewust van ons eigen perspectief, dat slechts één van de vele mogelijke is.  Dit hoeft an 
sich echter geen probleem te zijn.  Integendeel: ons perspectief maakt dat we de wereld 
kunnen  vatten en begrijpen, en dat we onszelf kunnen realiseren.  Het is eigen aan de mens 
dat hij een perspectief op de wereld kan innemen en hierop kan reflecteren. Zonder een 
perspectief zou de wereld één chaos zijn, onvatbaar, onmaakbaar en onmenselijk.  Aan de 
andere kant zijn we door dit perspectief ook ‘blind’ voor andere mogelijke structuren in de 
werkelijkheid; we moeten dus steeds de bestaande structuren bevragen, maar tegelijkertijd 
beseffen dat we er ons niet kunnen ‘bovenstellen’.  Wel kan het bewustzijn van het eigen 
perspectief een opstap zijn naar andere perspectieven.  Op deze manier kan het postmoderne 
denken antwoorden bieden op pedagogische vraagstukken die vanuit klassieke theorieën en 
modellen niet mogelijk zijn.  Zo is het bijvoorbeeld binnen een postmodern denkkader voor 
de hand liggend om ‘personen met een handicap’ als een sociaal geconstrueerde realiteit te 
zien.  Het ‘andere’ of het ‘probleem’ wordt dan niet meer (in de eerste plaats) de fysieke 
conditie van de persoon, maar welke structuur wij (via taal) aan de werkelijkheid opleggen, en 
in welke categorieën we mensen hierbij opdelen.  Een dergelijke kijk op personen met een 
handicap is vanuit het medisch model quasi ondenkbaar.   

Het postmoderne denken dwingt ons naast bescheidenheid ook tot verantwoordelijkheid.  We 
kunnen ons in ons pedagogisch handelen niet zonder meer beroepen op een waarheidsgezag 
dat uitgaat van wetenschap of van een maatschappijleer.  Dit houdt onder andere in dat we 
zelf instaan voor de realisatie van de idealen die we als maatschappij belangrijk achten.   In 
dit verband is het interessant om volgende uitspraak uit Hannah Arendts The Origins of 
Totalitarianism even te bekijken. “Equality […] is not given us, but is the result of human 
organization[…] We are not born equal.”1  De idee van de fundamentele gelijkwaardigheid 
van eenieder is één van de heilige koeien van het Westen.  Het is een a-priori, een postulaat 
van het mensenrechtenparadigma.  Arendt doorprikt in dit citaat de illusie van het 
essentialisme:  Gelijkwaardigheid is een ideaal.  Er bestaat niet zoiets als natuurlijke 
gelijkwaardigheid; de realiteit leert ons immers dat in de natuur veeleer het recht van de 
sterkste geldt.   Wil dit inzicht nu zeggen dat gelijkwaardigheid triviaal is en op geen manier 
te verdedigen valt?  Zet dit inzicht het hele mensenrechtenparadigma op losse schroeven?  
Natuurlijk niet.  Maar hetgene wat we hieruit wél leren, is dat de menselijke droom van 
gelijkwaardigheid is wat hij is: een droom.  En dat wanneer we willen dat deze 
gelijkwaardigheidsdroom iets betekent, we deze zelf zullen moeten realiseren.  
Gelijkwaardigheid is niet iets dat vanuit de hemel op ons neervalt, noch een of andere 
ontologische bestemming.  Gelijkwaardigheid bestaat slechts bij gratie van mensen die bereid 
zijn zich hiervoor in te zetten.   

Wat leert dit alles ons nu over het pedagogisch handelen? Wat moeten we hier nu mee 
aanvangen?  Voor mezelf kan ik twee zaken aanduiden die ik uit dit debat afleid.  Een eerste 
gevolg is mijns inziens dat twijfel en onzekerheid een centrale plaats verdienen in elke 
pedagogische context.  Volwassenheid als opvoedingsdoel mag niet worden opgevat als een 
stadium waarin men ‘zeker’ in het leven staat.  Dit suggereert immers een ‘eindtoestand’, (een 
ontologische bestemming)? die een sluiting van mens en maatschappij impliceert.  Twijfel is 
een essentiële component van het leven – ook van het volwassen leven, iets wat in een steeds 
complexer wordende samenleving niet zo snel zal veranderen.  Eerder dan twijfel voor te 
stellen als een tijdelijk probleem, potentieel oplosbaar door het verwerven van welbepaalde 
                                                 
1 Arendt, H. (1951) The Origins of Totalitarianism, New York: Harcourt. p.53.  
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kennis of vaardigheden, doen we er dan ook beter aan duidelijk aan te geven dat twijfel eerder 
normaal dan afwijkend is.  In concrete termen betekent dit dat onzekerheid en twijfel – ook 
bij kinderen en jongeren – ook als teken van redelijkheid, en niet enkel van immaturiteit 
kunnen opgevat worden.  Dit wil niet zeggen dat we nooit een ‘vaste grond’ mogen bieden: 
net zoals de zekerheid, moeten we ook de onzekerheid niet radicaliseren.  We zullen in de 
praktijk immers steeds ideologische uitgangspunten moeten aanvaarden, die we niet steeds 
rationeel zullen kunnen rechtvaardigen.  Wat wel van belang is, is dat deze ‘maatschappelijke 
zekerheden’ worden gekaderd binnen een ‘metadiscours’ dat de sociale realiteit opvat als een 
menselijk – en daardoor blijvend onaf – constructieproces.  

Een tweede punt dat ik onthoud is het belang om te handelen vanuit een bewust 
waardegeladen visie.  In een samenleving die gekenmerkt wordt door een verregaande 
secularisering, onttovering en depolitisering wordt ‘performativiteit’ het laatste criterium  om 
ons handelen aan af te meten, aldus Lyotard.  Zoals ik reeds eerder stelde onderschrijf ik deze 
kritiek op de depolitiserende samenleving volledig.  De hegemonie van het triumviraat 
kapitalisme – liberalisme – parlementaire democratie is zo sterk dat ze geen propaganda 
behoeft: het systeem is een norm die zichzelf propageert.  Dat de bestaande samenleving 
structurele ongelijkheid produceert is een cliché dat haast iedereen kent én onderschrijft.  
Toch blijft radicale kritiek op het systeem een marginale uitzondering.  Het lijkt alsof men 
genoegen neemt met het idee te leven onder de heerschappij van het systeem dat ‘het einde 
van de geschiedenis’ kenmerkt, zonder zich af te vragen of dit systeem haar beloften inlost.  
Om dit chronocentrisme te doorbreken heeft de pedagogiek meer nood aan een 
leefwereldbenadering dan aan een systeembenadering, waarbij niet zozeer vanuit de logica 
van het bestaande, maar meer vanuit het verlangen naar het andere wordt gedacht.  We mogen 
er met andere woorden niet voor terugschrikken onze eigen visies en verlangens een plaats te 
geven in ons pedagogisch handelen.  Enkel vanuit oprechte gedrevenheid gaat immers 
verbeeldingskracht uit, wat volgens mij een noodzakelijk ingrediënt is van een positief 
maatschappijveranderend project.   
 
Tot slot wil ik nog even ingaan op de verschillende rol en betekenis die de utopie en het 
utopisch denken krijgen in respectievelijk de kritische en de postmoderne pedagogiek.  Zoals 
in deze verhandeling is gebleken onderscheidt het postmoderne pedagogische denken zich 
van de kritische pedagogiek onder andere in het feit dat deze eerste weigert een concrete 
invulling te formuleren van het utopische verlangen naar het andere en betere.  Dit terwijl de 
tweede dit wel doet, met de besproken instrumentalisering tot gevolg.  Ik heb hierbij evenwel 
de volgende bedenking: de weigering van de postmoderne pedagogiek om een concreet 
engagement te koppelen aan het utopisch denken mag hen dan wel vrijwaren van de 
instrumentalisering waaraan de kritische pedagogiek ten prooi valt, maar ze moet uitkijken 
dat ze hiervoor niet de prijs betaalt van de onmogelijkheid om iets op te bouwen.  Want zoals 
Miedema in dit verband terecht stelt, is kritiek die deze mogelijkheid niet laat, eveneens 
conservatief.2  Opmerkenswaardig is in dit verband dat Usher en Edwards spreken over een 
‘postmodern moment’. Het idee van het postmoderne moment suggereert dat het hierna niet 
gedaan is.  Het postmoderne moment is een ogenblik van reflectie, een noodzakelijke kritiek, 
waarna men weer verder moet.  De ‘open utopie’ die het postmoderne denken onderschrijft 

                                                 
2 Miedema, S. (1997) ‘Kritische pedagogiek’ In Miedema, S. (red.) Pedagogiek in meervoud. Houten: Bohn 
Stafleu van loghum. p. 139. 
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houdt dus niet in dat men er geen invulling aan mag geven, maar eerder dat deze invulling 
steeds tijdelijk is, en nooit ‘het ideaal’ belichaamt.  Na het postmoderne moment moet men 
dus verder, maar kan men niet meer op dezelfde manier denken als voorheen.  Dit gezegd 
zijnde denk ik dat de pedagogiek steeds vervlochten zal blijven met het verlichtingsdenken 
waaraan ze haar bestaansreden ontleent.  Ik wens dan ook geen keuze te maken voor een van 
de hier besproken perspectieven ten nadele van het andere.  Ik geloof immers dat beide elkaar 
als correctie nodig hebben.  De vraag die zich hier opdringt is volgens mij dus niet zozeer of 
we het verlichtingsideaal nog blijven onderschrijven – want wat betekent pedagogiek zonder 
geloof in de maakbaarheid van de samenleving? – maar eerder hoe we deze maakbaarheid 
aanwenden om een betere samenleving te creëren, zonder dat dit open ideaal in het proces van 
haar creatie verloren gaat.  En het is precies op deze vraag dat deze scriptie een antwoord 
heeft trachten te formuleren.  
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Besluit 
 
 
 

n deze thesis heb ik willen nagaan hoe recht kan worden gedaan aan de politieke 
component van de pedagogiek. Deze uiterst complexe vraag kan op duizend en één 

manieren worden opgevat en aangepakt.  De weg die ik in deze thesis heb gevolgd is er 
slechts één.  Onvermijdelijk houdt het schrijven van een thesis een strenge selectie in, die nu 
eens bewust, en dan weer uiterst triviaal tot stand komt.  Ik heb mijn best gedaan deze selectie 
zo boeiend mogelijk te maken, maar onvermijdelijk zijn er zaken die onterecht onderbelicht 
zijn gebleven.   

In een eerste stap om mijn doel te bereiken heb ik de stelling beargumenteerd dat pedagogiek 
een waardegeladen wetenschap is die nooit neutraal kan zijn.  Vervolgens ben ik op zoek 
gegaan naar pedagogische stromingen die deze waardegeladenheid hebben gethematiseerd.  Ik 
heb hierbij de pragmatische keuze gemaakt te starten bij de kritische pedagogiek.   

Na een verkenning en bespreking van de filosofische onderbouw van de kritische pedagogiek 
– de kritische theorie – ben ik dieper ingegaan op haar belangrijkste uitgangspunten en 
kernthema’s.  Kenmerkend is hoe ‘pedagogiek’ in de kritische pedagogiek wordt opgevat als 
een maatschappijbestendigende of –transformerende praktijk.  Hierbij wordt naast een analyse 
van de mechanismen die dit bewerkstelligen, ook een voorstelling geprojecteerd van hetgene 
waartoe het pedagogische project moet leiden.  Pedagogiek krijgt hierdoor niet slechts een 
tendentieuze aanschijn, maar vooral ook een sterk instrumentele invulling: pedagogiek wordt 
immers een middel tot het realiseren van een utopisch ideaal.    

Het vinden van een alternatief voor een dergelijke instrumentalisering die evenwel geen 
afbreuk doet aan de openlijke kritische intenties, vereist een radicale afwijzing van 
totaaloplossingen.  Zo kwam ik al gauw bij het postmodernisme terecht.  De nood aan een 
maatschappijkritische pedagogiek in een postmoderne samenleving besprak ik aan de hand 
van Lyotard’s kritiek op de ‘terreureffecten’ van de sterke nadruk op effectiviteit en 
efficiëntie.  Verder ging ik dieper in op de uitdagingen die het postmodernisme stelt voor de 
status van kennis en van het subject, en hoe dit ons tot bescheidenheid dwingt in het 
pedagogisch handelen.  Opmerkelijk was ook het grote belang dat in deze theorieën werd 
gehecht aan de uniciteit van het individu en het grote geloof in de pedagogische kracht van 
deze uniciteit: opvoeder en opvoedeling worden vooral als persoon door elkaar geraakt, en 
niet zozeer door de rol die ze in deze relatie spelen.   

Het huwelijk tussen het utopisme van de moderne kritische pedagogiek en het scepticisme 
van het postmodernisme mondt uit in een open utopie.  Deze open utopie laat zich kenmerken 
door de erkenning dat elke oplossing slechts tijdelijk voor stabiliteit zorgt; vroeg of laat dreigt 
immers ook het nieuwe discours hegemonisch te worden, en is het tijd voor nieuwe 
veranderingen.  Het komt er dan ook op aan dit ‘sceptisch bewustzijn’ aan te nemen als een 
alertheid voor alle facetten – ook de duistere kantjes – van elk discours dat vrijheid, 
rechtvaardigheid en emancipatie predikt.   

I
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Dit alles mag ons evenwel niet beletten te handelen: dat alle waarden door mensen gecreëerd 
zijn, maakt waarden menselijk.  Dit betekent ook dat we niet moeten terugschrikken op te 
komen voor datgene dat ons werkelijk raakt.  Ook en vooral voor de pedagogiek, als 
bemiddelaar tussen individu en maatschappij, is in deze een belangrijke taak weggelegd.  
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