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STELLINGEN 
Behorende bij het proefschrift 

 
‘FACING EPISTEMIC UNCERTAINTY: CHARACTERISTICS, POSSIBILITIES, AND LIMITATIONS OF A DISCURSIVE 

CONTEXTUALIST APPROACH TO PHILOSOPHY OF EDUCATION’ 
 

Roel van Goor 
 

I. In de theoretisch-inhoudelijk tegenstrijdige pleidooien van antifundationalistische en fallibalistische 
opvoedingsfilosofen toont zich een eenzelfde praktisch engagement met inclusiebevordering (dit 
proefschrift: hoofdstukken 2 en 3). 

 
II. Het in de wetenschap breed gehanteerde beeld van kennis als een op zichzelf staand bouwwerk van 

onderling samenhangende uitspraken over de werkelijkheid is even adequaat als een beeld van 
muziek als een verzameling met elkaar verbonden noten; het negeert ook net zozeer de passie, 
bekwaamheid en inzet die nodig is om het voort te brengen, of de veelheid aan betekenissen en 
waarderingen die eraan gegeven kunnen worden door een publiek (dit proefschrift: hoofdstukken 7 
en 8). 

 
III. De manier waarop kinderen een beroep doen op kennis in spel (bijv. een voetbalspel waarbij 

iedereen weet dat de twee jassen doelpalen zijn) en de manier waarop deze kennis zich ontwikkelt 
(bijv. ‘vanaf nu zijn deze takken de doelpalen, want dan kunnen we beter zien wanneer het ‘paal’ is’) 
is vergelijkbaar met de manier waarop kennis in de wetenschap wordt gebruikt en ontwikkeld, met 
als belangrijk verschil dat kinderen doorgaans beter inzien dat de geldigheid van de kennis waarop ze 
een beroep doen beperkt is, omdat hij direct samenhangt met de praktijk waaraan ze deelnemen (dit 
proefschrift: hoofdstuk 7). 

 
IV. De opvoedingsfilosofie doet er goed aan de overmoedige pretentie van algemene geldigheid en de 

hardnekkige eis van praktische relevantie los te laten en zich te richten op de voortgang eerder dan 
de uitkomst van het denken (dit proefschrift: hoofdstuk 9). 

 
V. Waar wetenschappelijk pedagogische discussies rond onderwijsachterstanden op dit moment louter 

lijken te gaan over de vraag welke vroegkinderlijke interventies het meest effectief zijn om 
dergelijke achterstanden te bestrijden, zou minstens ook bediscussieerd moeten worden of het denken 
in termen van ‘onderwijsachterstanden’ überhaupt wel wenselijk is (dit proefschrift: hoofdstuk 4). 

 
VI. Het uit de klas halen van leerlingen in het basisonderwijs voor extra taalondersteuning als middel om 

een opgelopen taalachterstand weg te werken laat zich moeilijk verenigen met de in dit proefschrift 
ontwikkelde idee van taallerende individuen als actieve participanten aan praktijkgebonden 
onderhandelingsprocessen (dit proefschrift: hoofdstuk 6). 

 
VII. Waar het in filosofische zin alleen problematisch is om te spreken over de objectiviteit, of algemene 

geldigheid van waarden, is het in praktische zin onzinnig en zelfs uiterst kwalijk, omdat het niet veel 
meer oplevert dan een scherpe scheiding tussen mensen die de waarde wel onderschrijven (de 
‘goeien’) en zij die hem niet onderschrijven (de ‘slechten’ of ‘onwetenden’) (dit proefschrift: hoofd-
stuk 5). 



 
 
VIII. De eis aan praktijkgerichte professionals om hun handelen theoretisch te rechtvaardigen gaat veelal 

gepaard met: 
- een gebrek aan duidelijkheid over wat wordt verstaan onder ‘theoretisch’; 
- een veronachtzaming van het normatieve karakter van handelen; 
- het als vanzelfsprekend hanteren van de problematische vooronderstelling dat op wetenschap-

pelijke inzichten gebaseerd handelen waardevoller is dan bijvoorbeeld intuïtief handelen; 
- een miskenning van het complexe karakter van situationele professionele oordeelsvorming. 

 
IX. Het is belangrijk dat aankomend praktijkgerichte professionals leren begrijpen in welke zin weten-

schappelijke inzichten waardevol kunnen zijn voor praktijkgericht professioneel handelen.  
 
X. De pedagogisch wetenschapper – en daarmee ook de opvoedingsfilosoof – is net zozeer een 

praktijk-gericht professional als de pedagoog die werkzaam is in de opvoedingspraktijk, alleen dan 
gericht op een andere – namelijk wetenschappelijke – praktijk (dit proefschrift: hoofdstuk 9).  

 
XI. Kant’s nog altijd waardevolle oproep aan de mensheid ‘Durf te denken!’ wordt bevestigd en mooier 

verwoord in de uitspraak ‘Emancipate yourselves from mental slavery!’ van Bob Marley (uit: 
Redemption song). 

 
XII. Het is veelzeggend dat slogans als ‘ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen succes’ vooral worden 

gebezigd in succesvolle kringen.  
  


