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assimileren, emanciperen
ofparticiperen?
De Wetenschappe lijke Ra ad voor het Regeringsbeleid

radicale hervorm ing van de leerom gevin g op school. En als

ond erscheidt in een rapport uit 2007 dr ie opvoedkun -

we het t och proberen, richt en w e mi sschien schade aan.

dige ste lsels: assimilat ie (gericht op aanpassing aan het

Zoals t rekken aan het gras om het harder te laten g roeien.

bestaande). emancipatie (gericht op ontp looi in g van het

M oeten we dan niets doen? Zeker niet. Zolang het

individu ) en part icipati e (gericht op deelnam e aan de

systeem leerli ngen dwi ngt om vroege, vèrst rekkende

same nleving) . De geschiedeni s laat volgens de WRReen

keuzen t e make n, moeten we hen daar bij onderste unen.

sli nge rbeweging zien. Na de Tw eede Wereldoor log sto nd

Zeker moeten we hen een leerom gevi ng biede n die hun

assimi latie voo rop, het invoegen van jongeren in de

ontwikkeling stimuleert. De drie genoemde dime nsies

bestaa nde, als stabiel geziene werel d van de volwasse-

(praktijkgericht, dialogisch en vraaggestuurd) bieden

nen.ln de jaren zestig van de vorige eeuw verschoof het

daarvoor een inspirerend kader. De concretisering moet

accent naar ema ncipatie , de ontwikkeling van potenties

echter passen bij het ontwikkelingsniveau van leerlingen,

en autonomie. In het begin van de

21e

eeuw is de nadruk

onderwijsorgan isatie en docenten . De ambities moeten

kome n te liggen op meedoen, gelijkwaa rdig heid en dia-

realist isch zijn, anders is frustratie aan alle kanten onver-

loog t ussen jongeren en volw assenen.

mijde lijk . Ook ged uld is nod ig. Hoe goed we ons we rk ook

Deze laatstgenoemde benaderin g herkennen we in de

doen, we zullen erin moete n beru sten dat j ongeren vaak

act ueel vigerende t heori e en prakti jk van Loopbaanori ën-

'verkeerde keuzen' maken en op hun t wint igste nog lang

tatie en -begeleiding. Aan alle kante n w ordt gepoogd het

niet loopb aancompete nt zij n.

ond erwij s prakt ijkgericht, dialogi sch en vraaggestu urd

Opvoeden moet volgens de WRReen t w eezijdig, ge-

t e maken . Leerlingen lat en m eedoen bij het oplossen van

coregu leerd, adapt ief proces zij n. Ik denk daarbij aan de

levensecht e prob lemen, een gelijkwaardige dialoog met

wee rsta nd van leerlingen te gen refl ecti eopdrachten . Die

hen voeren over hun ervarin gen en henzelf hun leer-

moet serieus genomen worden. Ik heb geen bewij s,maar

route laten bepalen. De th eorie belooft, dat als we daarin

ik vermoed dat een te vroege confro nt at ie met levens-

slagen, het onderwi js loopbaancom pete nte abit uriënt en

vragen tot piekeren kan leiden. Daarna ast kan refl ecti e

m et een arbeidsident ite it zal aflevere n. Ee n aant rekkelijk

met als doel een realistisch zelfbee ld negati ef uitwerken.

perspect ief, want 'verkeerde keuzen' kosten de samenle-

Jongeren worden gest imu leerd om conclusies t e t rekken

ving hand envol geld en de ar beidsmarkt heeft behoefte

uit hun ervaringe n, maa r die bieden daarvoor een nog t e

aan werkende n die we te n wat ze kunnen en wi llen en

smalle basis.Tevroege conclusies over hun capacitei t en en

die zelf koersvast hun loopbaan kunnen sturen. In die zin

motieven van dat moment, zetten een rem op de ontwik-

is de huidige benadering ook assimilerend .

keling van hun mogelijkheden. De beelden die zij hebben

Tot nu toe lukt het nog niet zo goed. Volgens de theorie

van zichzelf, zijn nog meer dan op hun nog smalle erva-

moet dat liggen aan een tekort aan t ransformerend

ringen gebaseerd op de m eningen van anderen.Als deze

leidersc hap waa rdoo r de beoogd e leerom gevin g nog

zelfbeelden hun toeko mst bepalen, gaan er veel poten t ies

niet t ot stand komt. Of aan de docent en die nog geen

verloren. Potenties die hard nodig zij n in de t urbulente

goede di aloog kunnen voeren. Nog harder trekken aan de

maatsc happij van de t oekomst. Korto m: assimi lat ie w erkte

on derw ijshe rvorm ingen is het logi sche antwoord .

alleen goed in een stab iele maat schappij en part icipatie is

Er is nog een andere mogelijke verklaring voor de proble-

t e opt imist isch om dat jon geren zich eerst moeten ontwik-

men bij de uitvoe ring van de th eorie, nam elij k dat deze

kelen. Gaat de sli nger w eer t erug naar em ancipat ie?

jongeren t e veel als volwa ssenen beschouwt. Voor de

sche rij ping van de hersenen en tijd voor het opdoen van
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levenservaring en. Dit kun nen we niet fo rceren met een
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ont w ikkeli ng van zelf kennis en het vermo gen om evenw ichtige keuzen te maken is t ijd nodig. Tij d voor bio logi-
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