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LOB:
assimileren, emanciperen

ofparticiperen?
De Wetenschappe lijke Ra ad voor het Regeringsbeleid

ond erscheidt in een rapport uit 2007 dr ie opvoedkun 

dige stelsels: assimilat ie (gericht op aanpassing aan het

bestaande). emancipatie (gericht op ontp looi ing van het

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

samenleving) . De geschiedenis laat volgens de WRReen

slingerbeweging zien. Na de Tw eede Wereldoor log sto nd

assimi latie voorop, het invoegen van jongeren in de

bestaande, als stabiel geziene werel d van de volwasse

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

accent naar ema ncipatie , de ontwikkeling van potenties

en autonomie. In het begin van de 21e eeuw is de nadruk

komen te liggen op meedoen, gelijkwaardig heid en dia

loog t ussen jongeren en volwassenen.

Deze laatstgenoemde benadering herkennen we in de

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

tatie en -begeleiding. Aan alle kante n wordt gepoogd het

ond erwij s prakt ijkgericht, dialogisch en vraaggestu urd

t e maken . Leerlingen lat en meedoen bij het oplossen van

levensechte prob lemen, een gelijkwaardige dialoog met

hen voeren over hun ervarin gen en henzelf hun leer

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

slagen, het onderwi js loopbaancompete nte abit uriënt en

met een arbeidsident ite it zal aflevere n. Een aant rekkelijk

perspect ief, want 'verkeerde keuzen' kosten de samenle

ving handenvol geld en de arbeidsmarkt heeft behoefte

aan werkenden die wete n wat ze kunnen en wi llen en

die zelf koersvast hun loopbaan kunnen sturen. In die zin

is de huidige benadering ook assimilerend.

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

moet dat liggen aan een tekort aan t ransformerend

leidersc hap waa rdoo r de beoogde leerom geving nog

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

goede dialoog kunnen voeren. Nog harder trekken aan de

onderw ijshe rvormingen is het logische antwoord.

Er is nog een andere mogelijke verklaring voor de proble

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

jongeren t e veel als volwassenen beschouwt. Voor de

ontw ikkeling van zelf kennis en het vermo gen om even

w ichtige keuzen te maken is t ijd nodig.Tij d voor bio logi

sche rij ping van de hersenen en tijd voor het opdoen van

levenservaring en. Dit kunnen we niet fo rceren met een

radicale hervorm ing van de leeromgeving op school. Enals

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

Zoals t rekken aan het gras om het harder te laten groeien.

Moeten we dan niets doen?Zeker niet. Zolang het

systeem leerlingen dwi ngt om vroege, vèrst rekkende

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

Zeker moeten we hen een leerom geving bieden die hun

ontwikkeling stimuleert. De drie genoemde dimensies

(praktijkgericht, dialogisch en vraaggestuurd) bieden

daarvoor een inspirerend kader.De concret isering moet

echter passen bij het ontwikkelingsniveau van leerlingen,

onderwijsorganisatie en docenten . De ambities moeten

realist isch zijn, anders is frustratie aan alle kanten onver

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

doen, we zullen erin moete n berusten dat jongeren vaak

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

niet loopb aancompetent zij n.

Opvoeden moet volgens de WRReen tweezijdig,ge

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

weersta nd van leerlingen tegen reflecti eopdrachten . Die

moet serieus genomen worden. Ik heb geen bewijs,maar

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

vragen tot piekeren kan leiden. Daarnaast kan reflecti e

met als doel een realistisch zelfbee ld negatief uitwerken.

Jongeren worden gest imu leerd om conclusies t e t rekken

uit hun ervaringe n, maar die bieden daarvoor een nog te

smalle basis.Tevroege conclusies over hun capacitei ten en

motieven van dat moment, zetten een rem op de ontwik

keling van hun mogelijkheden. De beelden die zij hebben

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

ringen gebaseerd op de meningen van anderen.Als deze

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

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

maatschappij van de t oekomst. Korto m: assimi lat ie werkte

alleen goed in een stab iele maatschappij en part icipatie is

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

kelen.Gaat de slinger weer terug naar emancipat ie?
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