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NEDERLANDSE SAMENVATTING (DUTCH SUMMARY) 
 

OMGAAN MET EPISTEMISCHE ONZEKERHEID: KEN-
MERKEN, MOGELIJKHEDEN EN BEPERKINGEN VAN EEN 

DISCURSIEF-CONTEXTUALISTISCHE BENADERING VAN DE 
OPVOEDINGSFILOSOFIE 

 
I. Inleiding: een korte reconstructie van de ontwikkeling van de 
opvoedingsfilosofie als academische discipline. 
Twijfels over de 'grote verhalen' die van oudsher werden ingezet om de 
taken en werkwijzen van de opvoedingsfilosofie te legitimeren, hebben 
ook de discussie doen oplaaien over de mogelijke bijdrage die dit vak-
gebied zou kunnen leveren aan het pedagogisch denken. Hoe de onzeker-
heid die met deze twijfels samenhangt kan worden begrepen en welke 
consequenties hieraan kunnen worden verbonden voor de taken en 
mogelijkheden van de opvoedingsfilosofie is het centrale onderwerp van 
dit proefschrift. Omdat de discussie hieromtrent binnen de opvoedings-
filosofie voor een belangrijk deel gevoerd wordt op grond van epistemo-
logische overwegingen, zal ook de beantwoording van de gestelde vragen 
voor een belangrijk deel plaatsvinden tegen de achtergrond van de recep-
tie van recente epistemologische inzichten binnen de opvoedingsfilosofie. 
 In het eerste hoofdstuk ga ik in op de ontwikkeling van de opvoe-
dingsfilosofie als academische discipline. Het wordt duidelijk dat het 
bevragen van haar eigen taakstelling niet nieuw is voor de opvoedings-
filosofie, maar dat het haar al typeert vanaf het moment dat ze zich 
vormde tot een onafhankelijk vakgebied. Beginnend vanuit een voorna-
melijk levensbeschouwelijke oriëntatie ontwikkelde de opvoedingsfilo-
sofie zich in de loop van de twintigste eeuw, veelal in lijn met bredere 
bewegingen binnen de (wetenschaps)filosofie, tot een eigen academische 
discipline. Hoofdstuk één behandelt verschillende stromingen en pers-
pectieven die in de loop van de tijd binnen deze discipline ontstonden, elk 
met een eigen idee over hoe invulling gegeven zou moeten worden aan de 
opvoedingsfilosofie en wat dat zou moeten opleveren voor het peda-
gogisch denken. 
 De opvoedingsfilosofie kenmerkte zich dus altijd al door discus-
sies over haar invulling. Aan het einde van de twintigste eeuw leek het de-
bat echter een meer radicale wending te nemen. Een steeds grotere groep 
opvoedingsfilosofen omarmde het idee dat er eigenlijk in algemene zin 
helemaal niets te zeggen valt over de richting waarin de opvoedings-filo-
sofie zich zou moeten ontwikkelen, waardoor de opvoedingsfilosofie zich 
maar beter neer zou kunnen leggen bij het idee dat we overgeleverd zijn 
aan een onverenigbare pluraliteit aan mogelijke perspectieven. Hoewel dit 
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idee van meet af aan ook fel bestreden is door andere opvoedings-
filosofen, hebben de radicale twijfels aan de mogelijkheid van een over-
koepelende benadering die werden geopperd wel de vraag opgeroepen wat 
er nog verwacht kan worden van een toekomstige opvoedingsfilosofie. 
 Tegen deze achtergrond stel ik drie centrale vragen die als een 
rode draad door het proefschrift heenlopen. Hoe kunnen we de – voor-
namelijk epistemologische – kwesties die aan de basis lijken te liggen van 
de recente discussies over de invulling van de opvoedingsfilosofie begrij-
pen? Welke consequenties voor de taakstelling van de opvoedingsfiloso-
fie kunnen verbonden worden met de ontwikkelde inzichten? En wat 
betekent dit alles voor de mogelijke bijdrage die de opvoedingsfilosofie 
kan leveren aan het pedagogisch denken? Hoewel het proefschrift gezien 
kan worden als een doorlopend verhaal waarin wordt gezocht naar 
antwoorden op bovengenoemde vragen, zijn hoofdstukken twee, vier, zes 
en acht ook zelfstandig te lezen, omdat ze zijn geschreven als op zichzelf 
staande onderzoeksartikelen.  
 
II. Voorbij fundamenten – tekenen van een nieuwe normativiteit in de 
opvoedingsfilosofie (gepubliceerd in: Educational Theory, 54(2), 173-
192)  
In hoofdstuk twee betoog ik dat de onzekerheid die een gedeelte van de 
recente opvoedingsfilosofie kenmerkt voor de belangrijk deel voortkomt 
uit de afwijzing van het zogenaamde fundationalistische model voor de 
rechtvaardiging van kennisaanspraken. Ik onderzoek voorts hoe de afwij-
zing van het fundationalistische rechtvaardigingsmodel is ontvangen 
binnen opvoedingsfilosofische publicaties. Omdat de praktische relevantie 
van de opvoedingsfilosofie – van oudsher zeer belangrijk voor deze 
discipline – in het verleden veelal begrepen werd vanuit een fundatio-
nalistisch perspectief, onderzoek ik ook hoe die praktische relevantie 
volgens de auteurs van de onderzochte publicaties met de afwijzing van 
het fundationalistische model is aangetast. Vervolgens ga ik na welke 
alternatieve benaderingen van rechtvaardiging van uitspraken deze 
opvoedingsfilosofen dan hanteren en welke consequenties zij daaraan 
verbinden voor de praktische relevantie van het vak.  
 Het belangrijkste bezwaar tegen het fundationalistische recht-
vaardigingsmodel van de groep onderzochte auteurs blijkt betrekking te 
hebben op het epistemologisch privilege dat binnen dit model wordt 
toegekend aan rechtvaardigingsgronden, dan wel rechtvaardigings-
procedures. Als belangrijkste verlies voor de praktische relevantie van de 
opvoedingsfilosofie wordt daarbij met name een verlies aan prescriptief 
vermogen aangemerkt, een vermogen dat – althans volgens de onder-
zochte auteurs – blijkt te staan of vallen met de genoemde vormen van 
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epistemologisch privilege. De alternatieve benaderingen van rechtvaar-
diging die de onderzochte auteurs voorstellen blijken allemaal de vorm te 
hebben van wat ik een ‘radicaal-contextualisme’ noem. Rechtvaardiging 
van beweringen verschijnt daarbinnen als een contextgebonden proces 
met een lokaal én momentaan karakter. 

In lijn hiermee blijken de onderzochte opvoedingsfilosofische 
auteurs de praktische relevantie van de opvoedingsfilosofie ook niet 
langer te zoeken in het doen van inhoudelijke aanbevelingen. Zij zien de 
praktische relevantie van het vak vooral in het bestrijden, of ten minste 
aan het licht brengen, van processen van uitsluiting, door het beperkende 
– en daardoor uitsluitende – karakter van pedagogische uitspraken onder 
de aandacht te brengen. Deze visie op praktische relevantie kwalificeer ik 
als een ‘nieuwe normativiteit’, die zich onderscheidt van de traditionele 
normativiteit binnen de opvoedingsfilosofie doordat men afziet van 
inhoudelijke prescripties en zich beperkt tot het aanwijzen van contextuele 
restricties. Uiteindelijk verraadt deze benadering echter mijns inziens toch 
een – zij het meer impliciet – inhoudelijk engagement met zoiets als 
‘inclusie’.  
 Het is in dit verband van belang om op te merken dat de door deze 
auteurs gedeelde intentie om uitsluiting te bestrijden hier geen dienst doet 
als nieuwe als vanzelfsprekend gehanteerde uiteindelijke rechtvaardi-
gingsgrond – oftewel als nieuw epistemologisch fundament – voor andere 
beweringen. Het moet begrepen worden als een attitude die zijn status niet 
ontleent aan enig epistemologisch kenmerk, maar die wordt voorgesteld 
als reactie op de praktische consequenties van het primair stellen van de 
epistemologie, te weten: het in de hand werken van verschillende vormen 
van uitsluiting. Deze auteurs ontwikkelen anders gezegd visies op de 
opvoedingsfilosofie waarin het ‘primaat van de epistemologie’ is 
vervangen door een 'primaat van engagement', omdat een basaal praktisch 
engagement richtinggevend wordt bevonden voor de invulling van de 
opvoedingsfilosofie. Deze reactie op de vermeende tekortkomingen van 
een fundationalistische opvoedingsfilosofie, lijkt blijk te geven van een 
vooronderstelde visie van de opvoedingsfilosofie als vakgebied waarvan 
de praktische relevantie koste wat het kost overeind gehouden dient te 
worden. 
 
III. Epistemologische inzichten en consequenties voor de 
opvoedingsfilosofie I: fundationalisme, fallibalisme en contextualisme 
De antifundationalistische auteurs die zijn onderzocht in hoofdstuk twee 
zijn niet de enige opvoedingsfilosofen die het idee onderschrijven dat 
kennis onvermijdelijk in een bepaalde mate begrensd is, een idee dat 
kenmerkend lijkt voor de hedendaagse epistemologie. Er is een grote 
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groep opvoedingsfilosofische auteurs die ook uitgaat van de onover-
komelijke feilbaarheid van kennisaanspraken, maar die er op een andere, 
meer gematigde, manier mee omgaat. In mijn poging te komen tot een in 
filosofische zin acceptabele interpretatie van het onzekere karakter van 
kennisaanspraken voor de opvoedingsfilosofie, is het van belang om ook 
de opvattingen van deze auteurs nader onder de loep te nemen. In 
hoofdstuk drie laat ik zien dat het zogenaamde 'fallibalisme' in de 
opvoedingsfilosofie ook het 'oude' fundationalistische idee van in zichzelf 
gerechtvaardigde fundamenten als uiteindelijke grond voor de rechtvaar-
diging van kennisaanspraken verwerpt, waarmee ze ook het idee omarmen 
dat er bij kennis altijd sprake is van een bepaalde mate van onzekerheid. 
Het fallibalisme houdt echter – in tegenstelling tot het antifundationalisme 
– vast aan het idee dat bepaalde overtuigingen nog altijd aangemerkt 
kunnen worden als in epistemologische zin 'meer zeker' dan andere. Zulke 
overtuigingen kunnen volgens deze auteurs toch dienen als uiteindelijke 
rechtvaardigingsgronden die dan misschien wel feilbaar zijn, maar 
waaraan toch een algemene geldigheid kan worden toegekend, omdat het 
de best mogelijke gronden betreft die ons op dit moment ter beschikking 
staan. 
 Gebruik makend van twee voorbeelden van het fallibalisme in de 
opvoedingsfilosofie – ontleend aan Siegel en Carr – laat ik zien dat het 
fallibalisme twee krachtige kenmerken heeft. Door de onderkenning van 
de feilbaarheid van die overtuigingen die kunnen dienen als uiteindelijke 
rechtvaardigingsgronden zal het fallibalisme deze overtuigingen van tijd 
tot tijd aan een nader kritisch onderzoek blijven onderwerpen, en ze indien 
nodig vervangen of bijstellen, hetgeen het kritisch-reflectief vermogen 
van een fallibalistische opvoedingsfilosofie verhoogt. Daarenboven maakt 
het fallibalisme het mogelijk om theoretische opvoedingsfilosofische 
claims met kracht te verdedigen, waardoor een specifieke inhoudelijke 
bijdrage kan worden geleverd aan pedagogische debatten – een vermogen 
dat de antifundationalistische opvoedingsfilosofie lijkt te ontberen. Ik 
beargumenteer echter verder dat het fallibalisme ook vragen oproept. Ik 
betoog enerzijds dat het epistemologisch privilege dat binnen het 
fallibalisme nog altijd wordt toegekend aan rechtvaardigingsgronden in 
filosofische zin eigenlijk niet goed verdedigd kan worden. Anderzijds 
betoog ik dat het idee van feilbare rechtvaardigingsgronden niet goed 
verenigbaar is met de claim op algemene geldigheid die binnen het falli-
balisme wordt gedaan, waardoor de toekenning van deze algemene 
geldigheid wel eens eerder zou kunnen getuigen van etnocentrisme dan 
van epistemologische legitimiteit. 
 De vragen die het fallibalisme oproept zetten me aan om toch 
verder te zoeken naar een epistemologische benadering die mij misschien 
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beter in staat stelt om op een acceptabele wijze met epistemische 
onzekerheid om te gaan. Gezien het feit dat de gediagnostiseerde 
problemen vooral verbonden lijken met de hiërarchische – of verticale – 
voorstelling van de relatie tussen kennisclaims en rechtaardigingsgronden 
lijkt het zinvol om een contextualistische benadering, waarin kennis en 
rechtvaardiging worden beschouwd als verankerd in een horizontaal 
geordend netwerk van gelijkwaardige, onderling gerelateerde overtui-
gingen – zoals gehanteerd door veel antifundationalistische opvoedings-
filosofen –, nader op haar merites te onderzoeken. Zo'n contextualistische 
benadering ziet in elk geval af van het toekennen van epistemologisch 
privilege en houdt ook niet vast aan de pretentie van algemene geldigheid. 
De vraag is echter of het contextualisme ons niet met nog een groter 
probleem opzadelt, te weten: relativisme. 
 
IV. De vruchten van ironie: inzicht verwerven in hoe we betekenis 
verlenen aan de wereld (gepubliceerd in: Studies in Philosophy of 
Education, 25(6), 479-496) 
Het vierde hoofdstuk vloeit op twee punten voort uit het voorgaande. 
Allereerst vertrekt het vanuit het idee van epistemologische onzekerheid 
dat kenmerkend is gebleken voor de hedendaagse opvoedingsfilosofie. 
Het gaat uit van de uiteindelijke onbeslisbaarheid van opvoedings-
filosofische kwesties die met deze onzekerheid in verband wordt gebracht 
– bijv. door de antifundationalistische auteurs die zijn onderzocht in 
hoofdstuk twee. Ik probeer te achterhalen hoe binnen de opvoedings-
filosofie met een dergelijke onbeslisbaarheid op een verantwoorde, maar 
ook inhoudelijk constructieve manier kan worden omgegaan. Ik 
concentreer me hierbij in het bijzonder op de ironie als een opmerkelijk 
instrument dat filosofen op verschillende momenten hebben ingezet 
wanneer zij zich geconfronteerd zagen met vormen van filosofische 
onzekerheid of onbeslisbaarheid. De vraag die ik me hierbij heb gesteld is: 
wat valt te verwachten van het inzetten van ironie als filosofisch 
instrument in relatie tot onbeslisbaarheid en welke consequenties volgen 
daaruit voor de potentiële praktische relevantie van de opvoedings-
filosofie? Het hoofdstuk sluit verder aan bij het voorgaande, omdat 
uitgebreid wordt ingegaan op het idee van horizontaal geordende 
rechtvaardigingscontexten zoals dat naar voren komt in Rorty's 
interpretatie van ironie als filosofisch instrument. Van daaruit levert 
hoofdstuk vier ook inzichten op die van belang zijn voor mijn doorgaande 
epistemologische zoektocht. 
 In het algemeen wordt duidelijk dat ‘ironische’ filosofen, onder 
wie Schlegel en Kierkegaard, aangeven dat ironie eerder vragen oproept, 
dan dat het antwoorden oplevert. Juist in de vragen die de ironie oproept 
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schuilt volgens deze auteurs het inzicht dat met het inzetten van ironie 
wordt gegenereerd. Gebaseerd op enkele recente benaderingen van ironie 
ontwikkel ik een eigen interpretatie, waarbij ironie een inzicht genereert in 
de onherleidbare wisselwerking tussen de informatieve inhoud van een 
bewering en de vooronderstelde communicatieve context waarin deze 
uitspraak wordt gedaan. Meta-ironische reflectie laat overigens zien dat 
deze benadering van ironie – evenals andere benaderingen – op haar beurt 
ook alleen als informatief begrepen kan worden tegen de achtergrond van 
een specifieke vooronderstelling over de manier waarop menselijke 
betekenisverlening tot stand komt. Voor de opvoedingsfilosofie levert dit 
een werkwijze op waarbij beweringen worden geanalyseerd als amen-
dementen op communicatieve contexten zoals voorondersteld door 
sprekers dan wel auteurs. Ik illustreer deze werkwijze aan de hand van 
discussies over de problematiek rond ‘students at risk’ – het probleem van 
groepen leerlingen die het risico lopen structureel achterop te raken op het 
gebied van het behalen van leerresultaten; in het Nederlands ook wel 
aangeduid als ‘onderwijsachterstandenproblematiek’. Hoewel de ‘werke-
lijke’ context waarin de uitspraak werd gedaan nooit met zekerheid valt te 
reconstrueren – en dus evenmin de ‘werkelijke’ informatieve inhoud van 
de bewering –, resulteert een dergelijke analyse in een inzicht in de 
wisselwerking van contextuele (bij het gehoor vooronderstelde opvat-
tingen over ‘students at risk’) en informatieve (suggesties over het defini-
ëren en/of omgaan met ‘students at risk’) dimensies van beweringen en 
hun aanvaardbaarheid. 
 
V. Epistemologische inzichten en consequenties voor de opvoedings-
filosofie II: relativisme, willekeur en dynamisch-discursieve contexten 
In hoofdstuk vijf vervolg ik mijn exploratie van het contextualisme als 
mogelijke acceptabele epistemologische benadering voor de opvoedings-
filosofie waarin de onvermijdelijke epistemische onzekerheid van kennis-
claims kan worden verdisconteerd. Mijn eerste vraag is hoe het idee van 
rechtvaardigingscontexten verder geconcretiseerd kan worden. Allereerst 
ga ik nader in op Rorty's idee van 'vocabulaires' als rechtvaardigings-
contexten, zoals naar voren gekomen in de bespreking van diens 
interpretatie van ironie in hoofdstuk vier. Het wordt duidelijk dat Rorty's 
interpretatie van communicatieve rechtvaardigingscontexten aan de ene 
kant bruikbare inzichten oplevert, omdat hij ons toont hoe de recht-
vaardiging, evaluatie en modificatie van onze manieren van spreken over 
de wereld begrepen kan worden, los van hoe de wereld is. Aan de andere 
kant slaagt Rorty er niet goed in duidelijk te maken hoe we enerzijds 
gebonden zijn aan vocabulaires, maar anderzijds vocabulaires kunnen 
ontstijgen, bijv. door nieuwe vocabulaires te creëren. Omdat Rorty niet 
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goed inzichtelijk maakt hoe de transformatie, of vernieuwing van 
rechtvaardigingscontexten – in zijn geval begrepen als ‘vocabulaires’ - 
begrepen kan worden, blijft zijn interpretatie ook vatbaar voor het verwijt 
van relativisme.  
 Vervolgens wordt een dynamisch-discursieve contextbegrip ont-
leend aan hoofdstuk vier, dat  me in staat stelt te verklaren hoe sprekers in 
communicatieve processen aan de ene kant gebonden zijn aan recht-
vaardigingscontexten, maar deze contexten op het zelfde moment 
transformeren, waarmee ook direct aan het relativismeverwijt ontkomen 
kan worden. Het idee van dynamisch-discursieve contexten roept een 
beeld op van rechtvaardiging dat overeen komt met de wijze waarop we in 
alledaagse gesprekken omgaan met rechtvaardiging, maar waarvan ik 
betoog dat het ook gebruikt kan worden om een meer academisch-
intellectueel georiënteerde epistemologie te ontwikkelen. Aldus ben ik 
aangekomen bij een epistemologie die ik 'discursief' noem, omdat de 
rechtvaardiging en ontwikkeling van kennis erbinnen wordt beschouwd 
als volledig afhankelijk van de voortgaande uitwisseling van claims, 
argumenten en bezwaren (of tegenargumenten) tussen participanten aan 
een communicatief proces. 
 Met betrekking tot de consequenties van zo'n discursieve 
epistemologische benadering voor de taken van de opvoedingsfilosofie 
concludeer ik in hoofdstuk vijf dat er in elk geval geen directe episte-
mologische reden meer is voor het hebben van prescriptieve pretenties, 
zoals uitgedragen door fallibalistische opvoedingsfilosofen. Het bepleiten 
van een opvoedingsfilosofie die zich beperkt tot het onder de aandacht 
brengen van contextuele restricties, zoals we dat tegenkomen bij de 
onderzochte antifundationalistische auteurs, lijkt echter ook niet 
vruchtbaar: in de eerste plaats vanwege het normatieve gehalte van het 
pleidooi, waardoor het zelf op zijn minst de schijn heeft van prescrip-
tiviteit; ten tweede omdat zo'n pleidooi uiteindelijk zelf niet als echt con-
textualistisch kan worden beschouwd is. Het idee van restricties die 
onvermijdelijk verbonden zijn met rechtvaardiging fungeert bij deze 
auteurs feitelijk als een pseudo-fundament ter rechtvaardiging van een 
specifieke interpretatie van de opvoedingsfilosofie. Naar mijn idee benut 
het door deze auteurs voorgestelde model om die reden onvoldoende de 
mogelijkheden die worden geboden door een contextualistische bena-
dering van de opvoedingsfilosofie. 
 
 
 
 
 



FACING EPISTEMIC UNCERTAINTY 

 
176 
 

 VI. De wereld in onderhandeling: filosofische overwegingen bij het 
omgaan met achterstanden in de ontwikkeling van schooltaalvaar-
digheid (gepubliceerd in: Educational Philosophy and Theory, 40(5), 652-
665) 
Hoofdstuk zes biedt een verdere uiteenzetting van het idee van dyna-
misch-discursieve rechtvaardigingscontexten, waarbij speciale aandacht 
wordt besteed aan de activiteit van de individuele participant aan de 
communicatie. Deze speciale aandacht is nodig om verder te kunnen 
onderzoeken of de voorgestelde discursieve epistemologie niet noodza-
kelijk conventionalisme impliceert. De activiteit van de individuele taal-
gebruiker wordt onderzocht in het licht van de vraag wat het betekent voor 
een subject om een taal te leren gebruiken. Met het oog op de potentiële 
relevantie van de opvoedingsfilosofie voor bredere pedago-gische de-
batten, wordt bekeken of het beantwoorden van deze vraag ons kan  
helpen om een idee te vormen over hoe in het onderwijs het beste om-
gegaan kan worden met wat men in het Engels aanduidt als 'differential 
academic language proficiency' (vergelijkbaar met het Nederlandse debat 
over 'taalachterstanden in het onderwijs'), een onderwerp dat sterk samen-
hangt met het vraagstuk rond 'students at risk' dat in hoofdstuk zes al aan 
de orde is geweest.  
 Het onderzoek in dit hoofdstuk resulteert in het inzicht dat het 
leren gebruiken van een taal het beste begrepen kan worden als actieve 
participatie aan het proces van praktijkgerelateerde communicatie 
(onderhandeling) over hoe de wereld geacht wordt in elkaar te zitten, een 
proces dat als ‘worldmaking’ is aangeduid. Verschillen in ‘(academic) 
language proficiency’ verschijnen dan niet als verschillen in vaardigheden 
in het hanteren van een linguïstisch instrumentarium, maar eerder als 
verschillen in expertise waar het gaat om participatie aan dit proces van 
‘worldmaking’. Zo bezien lijkt het aannemelijk om in het omgaan met 
‘differential academic language proficiency' in het onderwijs een meer 
substantiële rol toe te bedelen aan de gezamenlijke omgang met en 
communicatie over probleemsituaties – waarin dus ruimte is voor geza-
menlijke betekenisconstructie –, dan tot nu toe veelal het geval is.  
 
VII. Epistemologische inzichten en consequenties voor de opvoedings-
filosofie III: discursieve epistemologie en de groei van kennis 
Voortbordurend op de inzichten uit hoofdstuk zes wordt het idee van een 
discursieve epistemologie verder ontwikkeld in hoofdstuk zeven. Er wordt 
duidelijk gemaakt hoe communicatieve processen beschouwd kunnen 
worden als praktijkgerelateerde onderhandeling over hoe wereld is. In die 
onderhandeling speelt elke participant aan de communicatie zowel de rol 
van initiator van de transformatie van de praktijkgerelateerde vooronder-
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stellingen over de hoe wereld in elkaar zit, als de conservator van – een 
ander deel van – die verzameling van vooronderstelling. Dit beeld toont 
onmiddellijk dat deze benadering geen conservatief conventionalisme kan 
inhouden. 
 In een discursieve benadering van de epistemologie verschijnt de 
ontwikkeling van kennis als resultante van een kritisch-discursief proces 
waarin zelfs de meest basaal geachte vooronderstellingen op elk moment 
dat er aanleiding toe wordt gezien in de communicatie ter discussie ge-
steld kunnen worden. Aan de andere kant kunnen bepaalde vooron-
derstellingen het een zeer lange tijd uithouden, wanneer zij in de ogen van 
de participanten aan de communicatie blijven voldoen. In zo'n geval kan 
gesproken worden van een toestand van 'reflective equilibrium'. Echter, 
ook in een staat van – relatieve –  stabiliteit wordt de rechtvaardigings-
context voortdurend geëvalueerd, aangevuld en getransformeerd, en de 
mogelijkheid blijft voortdurend aanwezig dat het evenwicht onverwacht 
verstoord wordt, omdat sommige van de vooronderstellingen, waarvan we 
dachten dat ze misschien wel onbetwijfelbaar waren, onder vuur zijn 
komen te liggen. 
 Met betrekking tot de vraag naar de mogelijkheid van weten-
schappelijke vooruitgang binnen een dergelijke discursieve benadering 
van kennis wordt verder betoogd dat van zo'n vooruitgang alleen 
gesproken kan worden in het licht van specifieke criteria die worden ge-
hanteerd binnen een bepaalde wetenschappelijke communicatieve 
praktijk. Deze criteria zijn daarbij zelf ook gewoon onderdeel zijn van het 
voortgaande debat – het gaat immers om vooronderstelde aanvaard-
baarheidsnormen, waardoor deze ook zelf op enig moment in het debat ter 
discussie kunnen worden gesteld. Met betrekking tot de rol die afzon-
derlijke wetenschappers spelen binnen de wetenschappelijke com-
municatieve praktijk wordt in dit verband geconcludeerd dat wetenschap-
pelijke expertise niet alleen verwijst naar het vermogen om goed onder-
zoek te doen in lijn met de algemeen geldende normen van 'goede 
wetenschap', maar ook om succesvol bij te dragen aan de voortdurende 
kritische discussie over uitgangspunten die met zo'n idee van 'goede 
wetenschap' zijn voorondersteld en die doorgaans misschien worden 
beschouwd als deel uitmakend van de kern van ons actuele begrip van wat 
‘wetenschap’ inhoudt.  
 
VIII. Het primaat van engagement binnen de opvoedingsfilosofie 
Hoofdstuk twee liet eerder zien dat waar het rechtvaardiging van 
opvoedingsfilosofische uitspraken betreft, hedendaagse antifundationa-
listische opvoedingsfilosofen uitgaan van een ‘primaat van engagement’. 
Bij deze auteurs houdt dit in dat de wijze waarop zij inrichting geven aan 
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de opvoedingsfilosofie onmiddellijk samenhangt met een praktisch 
engagement met het bestrijden van uitsluiting. In hoofdstuk acht 
onderwerp ik dit idee aan een nader onderzoek. Ik betoog in de eerste 
plaats dat de afwijzing van het fundationalistische rechtvaardigingsmodel 
inderdaad een ‘primaat van engagement’ impliceert met betrekking tot 
rechtvaardiging in het algemeen. Als het onmogelijk is om ook maar een 
relatief zekere – algemeen geldende – epistemologische basis voor recht-
vaardiging te formuleren, dan is de opvoedingsfilosoof – evenals enige 
andere wetenschapper, of welke spreker dan ook – uiteindelijk altijd te-
ruggeworpen op bepaalde voorkeuren, overtuigingen en affiniteiten. Ik 
onderzoek verder wat zo’n ‘primaat van engagement’ precies in kan 
houden en wat voor consequenties voor de taken en mogelijkheden van de 
opvoedingsfilosofie ermee verbonden zijn, waarbij ik in het bijzonder ook 
inga op haar praktische relevantie.  
 Ik kom tot de conclusie dat wijze waarop het 'primaat van 
engagement' wordt begrepen door de onderzochte antifundationalistische 
auteurs problematisch is, omdat ze de oorsprong van het engagement 
uiteindelijk toch buiten de communicatie plaatsen; dan wel in een pre-talig 
affect, dan wel in gedeelde conventies. Gebruik makend van de eerder 
verworven inzichten over rechtvaardiging binnen dynamische commu-
nicatieve contexten betoog ik dat het ‘primaat van engagement’ het beste 
begrepen kan worden als het idee dat de ontwikkeling en rechtvaardiging 
van kennis uiteindelijk is te herleiden tot een proces waarin een 
geëngageerde proponent een claim formuleert en bereid is te verdedigen 
ten overstaan van een specifiek gehoor, zoals door deze proponent waar-
genomen of voorgesteld. En het is in de bereidheid van de proponent om 
deze specifieke claim uit te dragen en te verdedigen waarin het enga-
gement schuilgaat. 
 Deze interpretatie van het 'primaat van engagement' vraagt ook 
om een andere benadering van de vraag hoe uitsluiting bestreden kan wor-
den, die blijkbaar een belangrijke rol speelt in hedendaagse opvoedings-
filosofische debatten. Bezien vanuit de hier ontwikkelde benadering kan 
het bestrijden van uitsluiting het beste begrepen worden in termen van het 
ter discussie stellen van praktijkgerelateerde normen die reguleren wie al 
dan niet wordt geaccepteerd als actieve participant aan de communicatie. 
 
IX. Samenvattende en concluderende opmerkingen: engagement en 
academische striktheid in de opvoedingsfilosofie 
In dit laatste hoofdstuk van het proefschrift geef ik eerst een samenvatting 
van de belangrijkste inzichten uit de voorgaande zeven hoofdstukken 
(hoofdstuk 2 t/m 8), om vervolgens in te gaan op de drie onderzoeks- 
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vragen die in hoofdstuk één zijn geformuleerd en die richtinggevend zijn 
geweest voor de doorgaande argumentatieve lijn binnen dit proefschrift. 
 Met betrekking tot de vraag hoe we het idee van de zogenaamde 
'onzekerheid van kennis' kunnen verdisconteren in een filosofisch accep-
tabele epistemologische benadering concludeer ik dat deze te vinden is in 
wat ik een 'discursieve' benadering van de epistemologie heb genoemd. 
Binnen zo'n benadering wordt het in epistemische zin gerechtigd zijn een 
bepaalde claim te doen – oftewel, het aanspraak kunnen maken op 'kennis' 
– begrepen in termen van de acceptatie van een communicatieve bijdrage 
van een spreker door een bepaald publiek. Van zo'n situatie kan alleen 
sprake kan zijn als het publiek ook denkt dat de spreker ook voldoende 
goede redenen heeft voor het doen van deze claim. Zo niet, dan zal de 
spreker gevraagd worden zijn claim verder te onderbouwen, of zal de 
claim zelfs direct verworpen worden. Kennis verschijnt zo als de praktijk-
gebonden vooronderstelde 'common ground' – de communicatieve context 
– waarop in een communicatief proces een beroep moet worden gedaan 
om communicatie überhaupt mogelijk te maken, maar die ook met het 
doen van elke communicatieve bijdrage, althans delen ervan, ter discussie 
wordt gesteld.  
 Wetenschap wordt zo bezien niet geacht een exclusieve, of in 
enigerlei wijze geprivilegieerde toegang te hebben tot kennis over de 
wereld, hetgeen overigens geenszins impliceert dat aan wetenschap geen 
speciale status toegekend kan worden als kennisautoriteit. Of dit zo is, 
hangt af van de waarde die binnen een gemeenschap aan wetenschap 
wordt toegekend. De opvoedingsfilosofie kan tegen deze achtergrond 
beschouwd worden als onderscheiden wetenschappelijke communicatieve 
praktijk met eigen kennisaanspraken en eigen kenniscriteria, waarbij die 
criteria zelf ook direct onderwerp zijn van het opvoedingsfilosofische 
debat. 
 Waar het de vraag naar de taakstelling van de opvoedingsfilosofie 
betreft, kom ik tot de conclusie dat er geen directe epistemologische 
aanleiding is voor de opvoedingsfilosofie om zich louter te beperken tot 
kritiek in de vorm van het onder de aandacht brengen van contextuele 
restricties aan rechtvaardiging– zoals werd gesuggereerd door anti-
fundationalistische opvoedings-filosofen. Mijn ironische analyse van 
wetenschappelijke publicaties over het omgaan met 'students at risk' in 
hoofdstuk vier heeft echter laten zien dat het reconstrueren van contex-
tuele restricties wel degelijk waardevol kan zijn, enerzijds omdat het een 
bijdrage levert aan het kritisch-reflectieve vermogen van de opvoedings-
filosofie en anderzijds omdat het een inzicht genereert in de wijze waarop 
we betekenis verlenen aan de wereld – in dit geval de wereld van opvoe-
ding en onderwijs. Mijn interpretatie van het leren gebruiken van een taal 
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door een subject als een actieve participatie aan een voortgaande praktijk-
gebonden onderhandeling over de wereld toont verder dat ook een 
theoretisch-inhoudelijke bijdrage van de opvoedingsfilosofie verwacht 
kan worden, ook al wordt er geen beroep gedaan op het toekennen van 
epistemologisch privilege en wordt de pretentie van algemene geldigheid 
losgelaten. Wel ligt het in dat licht voor de hand om terughoudendheid te 
betrachten waar het prescriptieve pretenties betreft. 
 Terugkijkend op het proefschrift als een voorbeeld van een (col-
lectie van) bijdrage(n) aan de opvoedingsfilosofische communicatieve 
praktijk, wordt duidelijk gemaakt dat een scala aan taken voorstelbaar is 
voor een opvoedingsfilosofie die zich rekenschap geeft van het feit dat 
kennis altijd tot een bepaalde hoogte onzeker is. Hoe de opvoedings-
filosofie zich ontwikkelt, zo wordt tot slot betoogd, zal uiteindelijk te 
herleiden zijn tot het engagement van de participanten aan het opvoe-
dingsfilosofisch debat. Daarbij wordt onmiddellijk geruststellend gecon-
cludeerd dat een dergelijk 'primaat van engagement' in de opvoedings-
filosofie de wetenschappelijke strengheid van de discipline geenszins aan-
tast, sterker nog: ze is vormt er een voorwaarde voor. 
 Dit brengt ons bij de vraag naar de mogelijke praktische relevantie 
die te verwachten valt van de opvoedingsfilosofie. Hoewel een mogelijke 
impact van opvoedingsfilosofische inzichten op meer praktische discus-
sies over opvoeding en onderwijs zeker tot de mogelijkheden behoort, 
wordt wel duidelijk gemaakt dat het bezien vanuit mijn discursieve 
benadering volledig buiten de invloedssfeer van de opvoedingsfilosofie 
zelf ligt óf van zo'n impact sprake zal zijn en wat die impact dan zou 
moeten zijn. Tegen die achtergrond wordt betoogd dat een opvoedings-
filosofie die haar eigen bestaan (mede) legitimeert in termen van haar 
praktische relevantie problematisch is.  
 




