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Wat is dé waarheid in ons 
onderwijs?
Er wordt vaak gezegd dat leerlingen en studenten moeten leren nadenken. Tegelijk is 
het onderwijssysteem zo ingericht dat op elke vraag slechts één antwoord mogelijk  
is. Deze 'cultuur van dé waarheid' staat volgens Delnooz innovatief denken in de weg.

Op school leer je wat je wordt verteld. Leerlingen en studenten 
leren uit hun hoofd wat docenten vertellen en maken vervol-
gens een proefwerk of tentamen waarmee ze aantonen dat ze 
de kennis kunnen reproduceren. Kenmerkend is dat op elke 
vraag slechts één goed antwoord mogelijk is: de cultuur dé 
waarheid. Dat is een cultuur die leerlingen en studenten het 
idee geeft dat ze het antwoord leren op opdrachten en vraag-
stukken. Het is daarmee tevens een cultuur die innovatief denken 
in de weg staat. Als je immers gelooft dat het antwoord op  
allerlei vraagstukken al gevonden is, zal het niet snel in je hoofd 
opkomen om op zoek te gaan naar betere oplossingen.
Willen we deze passieve houding doorbreken, dan lijkt eerder 
de omgekeerde weg voor de hand te liggen: doceer geen  
zekerheden, maar twijfels en leer studenten te leren dat het 
antwoord niet bestaat.

Geen zekerheden
Uit experimenten die ik vier jaar achter elkaar heb herhaald 
voor mijn proefschrift (Delnooz, 2008) komt naar voren dat 
deze aanpak inderdaad effectief is. In dit onderzoek werd expli-
ciet geprobeerd om vierdejaars studenten afkomstig uit diverse 
hbo-opleidingen te leren dat er geen zekerheden zijn. Daarvoor 
werd een speciaal lesprogramma ontwikkeld waarbij studenten 
werkten aan de oplossing van een praktisch vraagstuk. Uit de 
evaluatie van dit lesprogramma bleek dat zij een actieve hou-
ding hadden, dat hun analytische vaardigheden toenamen en 
dat ze in staat waren om innovatieve oplossingen voor prakti-
sche vraagstukken te bedenken. 
Daarmee komt de vraag naar boven hoe het mogelijk is dat we 
bij studenten een actieve houding en innovatief denken willen 
bevorderen, terwijl ons onderwijssysteem eerder het tegendeel 
in de hand werkt. Vanuit historisch perspectief is dit begrijpe-
lijk. Ons onderwijs is van oudsher sterk gebaseerd op de RDD-
gedachte: Research Development Diffusion. Dit wil zeggen dat 
onderzoekers objectieve en generaliseerbare kennis ontwikke-
len die vervolgens binnen lerarenopleidingen en pedagogische 
centra wordt vertaald in pasklare procedures en producten 

voor het onderwijs (Lunenberg e.a., 2006). Er vindt met andere 
woorden een proces plaats waarbij de twijfel verdwijnt die  
wetenschappers over (hun) kennis hebben. 

Verstoren
Hoe diep is deze cultuur van dé waarheid geworteld en is dat  
inzichtelijk te maken? Daarvoor kan een voorbeeld worden  
genomen aan Garfinkel (RUU, 1982), die de kracht van een cul-
tuur inzichtelijk maakt door deze te verstoren en vervolgens  
de reacties daarop in kaart te brengen. Verschuren (2002) heeft 
hiernaar onderzoek gedaan onder wo-studenten. Hij stelt dat 
ze zeer teleurgesteld zijn, of het eenvoudigweg niet geloven, 
als hen wordt verteld dat er slechts weinig zekerheden zijn. 
Volgens Verschuren willen studenten maar één waarheid horen 
en nemen zij het de docent kwalijk als deze een standpunt in 
twijfel trekt of een contraire visie heeft. Docenten die dit doen 
kunnen bij studentevaluaties steevast rekenen op kwalificaties 
als onzeker of onkundig. Deze ervaringen doen vermoeden dat 
studenten zélf onzeker worden als hen wordt verteld dat er 
maar weinig zekerheden zijn. Daardoor voelen ze zich minder 
op hun gemak tijdens de colleges, wat vervolgens leidt tot een 
lagere waardering voor de docent – en het vak als geheel.
Deze hypothese is getoetst in een kleinschalig evaluatieonder-
zoek dat door de Hogeschool Leiden is verricht (2008). Daar 
namen elf Pabo-studenten deel aan een pilot waarin expliciet 
werd gepoogd om hen bij te brengen dat er discussie bestaat 
over de wijze waarop het beste kan worden omgegaan met  
kinderen. De studenten werd gevraagd om hun waardering voor 
de cursus uit te spreken en om aan te geven in welke mate deze 
onzekerheid had veroorzaakt. De analyse van deze gegevens 
maakte duidelijk dat de waardering voor de cursus hoger is naar- 
mate de onzekerheid die hierdoor wordt veroorzaakt lager is.

 Weerbarstig
Ook uit de door mij uitgevoerde experimenten blijkt hoe  
weerbarstig de cultuur van dé waarheid is. De reacties op deze 
lessen zijn elk jaar identiek. Van ‘Waarom is dit nooit eerder  
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verteld?’, tot ‘Als er geen waarheden zijn, als alles kan worden 
gefalsificeerd, wat is dan nog het nut van onderzoek?’. Pas als 
deze zaken zijn besproken met de studenten, pas als ze hierop 
hebben gereflecteerd tijdens de colleges en pas als ze hebben 
geoefend in het ter discussie stellen van allerlei waarheden die 
ze hebben geleerd, wordt stilaan geaccepteerd dat er geen on-
omstotelijke waarheden bestaan.

Herprogrammeren
De grootte van de weerstand blijkt ook uit de emoties die deze 
experimenten oproepen en de lange tijdsperiode die nodig is 
om studenten te herprogrammeren. Zo lopen elk jaar enkele 
studenten wanhopig huilend de klas uit omdat ze hun eigen  
zekerheden kwijtraken doordat de docent geen zekerheden 
biedt en van hen juist verwacht dat ze zekerheden ter discussie 
stellen.
De praktijk leert overigens dat óók veel docenten vast zitten  
in de cultuur van dé waarheid. Zo kreeg ik een aantal jaren  
geleden het verzoek een gastcollege over wetenschapsfilosofie 
te geven aan propedeusestudenten, die kwamen luisteren 
onder het toeziend oog van een tiental collega’s. Het resultaat 
was verbijsterend. Ik was expliciet uitgenodigd voor dit gast- 
college om studenten aan het denken te zetten, maar na afloop 
waren de collega’s op één na allemaal diep geschokt, beledigd 
en boos. Door mijn college zou hun deskundigheid in twijfel 
getrokken zijn en zouden studenten in twijfel worden gebracht 
waardoor hun motivatie voor de studie zou afnemen. Dezelfde 
weerstand komt naar voren uit verhalen van studenten. Zij ver-
tellen elk jaar opnieuw dat docenten het over het algemeen 
niet op prijs stellen als ze worden tegengesproken. Sterker nog, 
ze vertellen dat er soms studenten uit de les worden verwijderd 
die een theorie of model openlijk ter discussie durven stellen.

Vraagtekens
De cultuur van dé waarheid zit blijkbaar diep geworteld. En 
hoewel dat begrijpelijk is vanuit historisch perspectief kunnen 
er diverse vraagtekens bij worden geplaatst.
Ten eerste is er het onderwijskundige perspectief. Zoals hiervoor 
aangegeven is het effectiever om studenten twijfel te bieden. 
Dat bevordert een actieve houding, alsmede het analytische en 
creatieve vermogen om tot innovaties te komen.
Ten tweede is er het wetenschappelijke perspectief. 
Wetenschappers als Kuhn (1962), Feyerabend (1975), Habermas 
(1982) en Glasersfeld (1989) hebben reeds decennia geleden de 
wereld ervan weten te overtuigen dat er meerdere waarheden 
zijn. Waarom is deze opvatting na al deze decennia nog steeds 
niet doorgedrongen in ons onderwijs?
Ten derde is er het democratisch perspectief. Waarom hebben 
docenten niet expliciet tot taak om studenten bij elke les te ver-
tellen dat er ook andere visies op dé werkelijkheid zijn?

Ten vierde is er het maatschappelijk perspectief. Het versterken 
van de grondhouding dat er meerdere waarheden zijn vergroot 
de acceptatie van andersdenkenden.
De moraal van dit verhaal is evident. We willen groeien in de 
richting van een innovatieve kennismaatschappij, maar vanuit 
historisch perspectief zitten we nog vast aan de cultuur van dé 
waarheid. Dit is een weerbarstige cultuur en het doorbreken 
hiervan impliceert een verdere democratisering van onze samen- 
leving: leerkrachten die leerlingen en studenten er telkens weer 
op wijzen dat bij onze kennis vraagtekens kunnen worden 
gezet, hen telkens laten zien dat er ook andere waarheden zijn 
en hen de geestelijke vrijheid bieden om hier zelf een keuze uit 
te maken. Als we deze weg in het onderwijs gaan bewandelen, 
voorzie ik een reuzenstap in de goede richting.
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