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Titel:  Onderwijs doet deugd 

MacIntyre’s Neo-Aristotelische deugdenleer als filosofisch fundament voor het 

 onderwijs.  

Hoofdstuk 1  Inleiding en onderzoeksvraag 

In het eerste hoofdstuk van deze scriptie wordt eerst kort de context van de filosofie 

van het onderwijs uiteengezet, om duidelijk te maken vanuit welk perspectief dit 

onderzoek wordt gedaan. Dan volgt een schets van de hedendaagse onderwijscrisis, 

zoals voorgesteld door invloedrijke denkers op dit gebied: cultuurcriticus Frank Furedi 

en filosoof Martha Nussbaum. Deze denkers vertegenwoordigen de partijen die min of 

meer tegenover elkaar staan in de discussie naar de vraag wat goed onderwijs is. 

Deze discussie is de aanleiding van dit onderzoek en geeft tegelijk ook de 

maatschappelijke relevantie ervan aan. Het pleit is nog niet beslecht en beide partijen 

staan in veel opzichten lijnrecht tegenover elkaar. Furedi stelt bijvoorbeeld het belang 

van hoge cultuur centraal in het onderwijs en Nussbaum het belang van de democratie. 

Om uit deze crisis te geraken, moet het onderwijs het belang van jongeren wellicht 

duidelijker vooropstellen. Een beschouwing vanuit het midden in plaats van uit het ene 

of het andere uiterste punt is daarom een verkenning waard.  

In het op zoek zijn naar dit ‘midden’, is het filosofisch gezien voordehandliggend 

om terug te grijpen naar Aristoteles. Hij stelt het kunnen bepalen van het juiste midden 

centraal in zijn politieke, antropologische en ethische visie.1 Het is Alasdair MacIntyre 

die deze verkenning van Aristoteles’ gedachtegoed is gestart in de moraalfilosofie. 

Later heeft dit gedachtegoed ook haar weg gevonden in de filosofie van het onderwijs. 

De voorgestelde deelvragen in paragraaf 1.3 laten de weg zien die uitmondt bij de 

uiteindelijke hoofdvraag van dit onderzoek: hoe biedt MacIntyre’s Neo-Aristotelische 

deugdenleer een filosofisch fundament voor het onderwijs? Vervolgens wordt in 

paragraaf 1.4 een overzicht gegeven van een aantal belangrijke inzichten die andere 

filosofen met hun onderzoek naar de betekenis van MacIntyre’s Neo-Aristotelisme voor 

het onderwijs hebben geleverd. Tot slot zal in paragraaf 1.5 worden geëxpliciteerd, wat 

de wetenschappelijke bijdrage is van dit onderzoek naar MacIntyre’s Aristotelische 

deugdenleer en de betekenis ervan voor de filosofie van het onderwijs.  

 

 
1 Aristoteles, Ethica Nicomachea, vert. C. Pannier en J. Verhaeghe (1999) aldaar 57.  
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§ 1.1 Een korte uiteenzetting van de filosofie van het onderwijs 

Dit onderzoek betreft onderwijs in een filosofische context. Onderwijs is een onderdeel 

van de opvoeding en kan worden beschouwd als een noodzakelijk cultuurelement.2 

Volgens de Oude Grieken kon de mens zichzelf verheffen boven de natuurtoestand 

door zich te bezigen met kunst, wetenschap en morele vorming. Plato en Aristoteles 

beschreven opvoeding of beschaving (paideia) als een belangrijke waarde en als een 

serieuze taak van volwassenen om de welgeordende samenleving in stand te houden.3 

In de loop der eeuwen voorstonden veel filosofen in navolging van de Oude Grieken, 

een vorm van beschaving door opvoeding en scholing. Kant en Rousseau schreven 

beiden expliciet over opvoeding en aan het begin van de twintigste eeuw kunnen we 

John Dewey aanwijzen als een van de grondleggers van de moderne onderwijskunde. 

Naast Dewey waren er nog meer denkers met controversiële ideeën over goed 

onderwijs. Zeker in de traditionalistische context waarin ze leefden, zoals Freire, Fröbel 

en Montessori.4 Het traditionele onderwijs dat wordt gekenmerkt door een frontale 

manier van lesgegeven en de nadruk op kennisoverdracht, heeft nog steeds de 

overhand. Wel is het gedachtegoed van de genoemde controversiële denkers van 

grote invloed geweest op de wijze waarop er in het onderwijs gedacht wordt.5  

Onderwijs is een georganiseerde vorm van opvoeding. Door onderwijs worden 

kennis, vaardigheden en attitudes aangeleerd op basis van vastgelegde doelen. 

Volwassenen voeden jongeren op in een wereld van bestaande betekenissen. Deze 

jongeren kunnen die meegegeven betekeniswereld bijschaven en uitbreiden, om 

vervolgens dezelfde taak op zich te nemen, namelijk de opvoeding. Maar wat is de 

opvoeding die jongeren nodig hebben ter voorbereiding op de samenleving van de 

eenentwintigste eeuw? Wat is daarbij passend en goed onderwijs? En wat zijn de 

noodzakelijke voorwaarden voor dit onderwijs? Dit zijn de vragen die centraal staan in 

de filosofie van het onderwijs. Een vrij jonge discipline die is voortgekomen uit de 

voornamelijk Engelstalige wereld van de analytische filosofie.6 Concepten die door 

 
2 R. Aerts, ‘Prometheus en Pandora. Een inleiding tot cultuurkritiek en cultuurpessimisme’ in: R. Aerts en K. van 
Berkel ed., De pijn van Prometheus (Groningen 1996) 19. 
3 Ibidem. 
4 M. Nussbaum, Niet voor de winst. Waarom de democratie de geesteswetenschappen nodig heeft, vert. R. van 
Kappel (Amsterdam 2010) 35. 
5 A. O’hear, ‘Thoughts on the Philosophy of Education’, in: lezing 2019 Conference Chavagnes International College 
(Chavanges 2019). 
6 D.C. Phillips, ‘Philosophy of Education’, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Plato.stanford (2008) 
https://plato.stanford.edu/archives/spr2009/entries/education-philosophy/, laatst geraadpleegd 9 april 2021.  

http://plato.stanford.edu/archives/spr2009/entries/education-philosophy/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2009/entries/education-philosophy/
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onderwijsfilosofen worden geanalyseerd zijn bijvoorbeeld: leren, lesgeven en autoriteit. 

De context van de filosofie van het onderwijs is in vier gebieden te verdelen: 

 

• Het curriculum: wat er geleerd wordt. 

• De pedagogiek: hoe er wordt geleerd. 

• De omgeving: waar er wordt geleerd. 

• De beoordeling van het geleerde. 

 

Het onderhavige onderwijsfilosofische onderzoek betreft hoofdzakelijk de 

pedagogische context, dus de manier waarop er geleerd en lesgegeven wordt. 

Daarnaast wordt er ook gekeken naar het curriculum, maar alleen daar waar het de 

pedagogische context ondersteunt. Dit onderzoek leidt tot een beoordeling van de 

mate waarin de Aristotelische deugdenleer naar interpretatie van Alasdair MacIntyre, 

fundamenteel kan bijdragen aan goed onderwijs. Er wordt dus gekeken of de 

voorgestelde filosofisch theoretische basis aansluit bij de belangen van de jeugd in de 

samenleving van de eenentwintigste eeuw. 

 

§ 1.2 Onderwijscrisis en de belangen van jongeren 

Verschillende cultuurcritici en filosofen concluderen dat het hedendaags onderwijs in 

een crisis verkeert. Zo stelt bijvoorbeeld socioloog en cultuurcriticus Frank Furedi dat 

het huidige onderwijsstelsel hopeloos faalt in het volbrengen van haar eigenlijke taak. 

Maar wat is haar eigenlijke taak? Volgens Furedi heeft iedere generatie de plicht om 

middels onderwijs, de culturele erfenis door te geven aan de volgende generatie. Zo 

wordt de volgende generatie in staat gesteld om wereldvernieuwing te laten 

plaatsvinden.7 Bij Furedi is de onderwijstaak in deze zin meer gericht op het verleden, 

namelijk de preservatie van cultureel erfgoed: ‘al het beste dat tot nu toe door de 

mensheid is gedacht en gezegd’, dient dus te worden doorgegeven aan de volgende 

generatie.8 Verzaken we in deze opdracht? Komt bijvoorbeeld in het hedendaags 

onderwijs te veel de nadruk te liggen op de ontwikkeling van vaardigheden? Of krijgt 

het onderwijs een therapeutisch karakter en geeft het zich gewonnen aan het ‘pathos 

 
7 F. Furedi, De terugkeer van het gezag. Waarom kinderen niets meer leren, Paassen, W. van, vert. (Amsterdam 
2011). 
8 Ibidem, 71. 
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van het nieuwe’?9 Dan ziet Furedi het somber in. Binnen één generatie zal het 

intellectueel erfgoed verloren gaan en is de nieuwe generatie niet meer in staat om de 

wereld te begrijpen en aan te kunnen.10 Onderwijs heeft volgens Hannah Arendt meer 

een intrinsiek doel en dat is scholing.11 Furedi onderschrijft dit standpunt van Arendt. 

Onderwijs mag daarom zeker geen vrijplaats worden voor allerlei politieke of sociale 

doeleinden. 

Andere hedendaagse denkers over onderwijs, onder wie filosoof Martha 

Nussbaum, zien onderwijs juist als een middel om een sociaal of politiek doel te 

bereiken. Onderwijs kan er volgens Nussbaum voor zorgen dat jonge mensen zich 

ontwikkelen tot sociale wereldburgers in dienst van de democratie.12 Geïnspireerd door 

het gedachtegoed van denkers over onderwijs als Socrates, Dewey, Pestalozzi en 

Tagore, bepleit Nussbaum de socratische methode.13 Haar kritiek komt erop neer dat 

het huidige onderwijs jongeren hoofdzakelijk op een passieve wijze voorgekauwd 

feitenmateriaal laat overnemen. Volgens Nussbaum moet de geestkracht van jongeren 

aan het werk gezet worden. Ze stelt voor, en ik citeer: ‘in plaats van uit het hoofd leren, 

wordt er mét het hoofd geleerd.’14 Geef jongeren meer ruimte om zelf met vragen te 

komen en laat zelfonderzoek plaatsvinden. Op deze manier worden jongeren dus 

kritische wereldburgers, die de waarden kennen en koesteren die ten grondslag liggen 

aan een democratische samenleving.15  

Deze verschillende visies op onderwijs, die onder andere door Furedi en 

Nussbaum vertegenwoordigd worden, hoeven elkaar niet per se uit te sluiten. In het 

onderwijs kunnen gerust meerdere doelen simultaan worden nagestreefd en bereikt. 

Tegelijk is er ook een duidelijke overeenkomst tussen Furedi en Nussbaum aan te 

wijzen: ze hebben namelijk beiden kritiek op de instrumentele inzet van onderwijs voor 

economische doeleinden. Volgens Nussbaum wordt onderwijs door de politiek vooral 

belangrijk gevonden, omdat het de economische groei kan bevorderen.16 Furedi stelt 

iets soortgelijks, namelijk dat veel onderwijshervormingen worden gedreven door een 

angst voor economisch negatieve gevolgen, als het onderwijs niet inspeelt op 

technologische innovaties.17 Dit wordt eveneens door cultuurfilosoof Ad Verbrugge 

 
9 F. Furedi, De terugkeer van het gezag, 48.  
10 Ibidem, 264 – 269.  
11 Ibidem, 67. 
12 M. Nussbaum, Niet voor de winst (Amsterdam 2010). 
13 Ibidem, 83 – 102.  
14 M. Nussbaum, Niet voor de winst, 90.  
15 Ibidem, 75 – 81.  
16 Ibidem, 34.  
17 F. Furedi, De terugkeer van het gezag, 47.  
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expliciet benoemd en onderschreven. Diverse onderwijsvernieuwingen hebben volgens 

Verbrugge niet geleid tot een oplossing van de actuele onderwijscrisis. Sterker nog, het 

didactisch concept dat hieruit is voortgekomen en de intrede van marktwerking in het 

onderwijs hebben de kwaliteit eerder verslechterd.18 De vraag die hier nu uit voortvloeit 

is, of de voorgestelde oplossingen uit deze verschillende kampen wél de belangen van 

jongeren dienen? De nationale wetenschapsagenda stuurt erop aan om te zoeken naar 

een antwoord op deze vraag. 

 

‘Wat hebben jongeren nodig aan opvoeding, onderwijs en begeleiding, zodat zij nu en 

in de toekomst, positief kunnen bijdragen aan de samenleving in de eenentwintigste 

eeuw?’19  

 

Dit maatschappelijk belang is de aanzet van dit onderzoek. Er is een groeiende drang 

om effectieve manieren te vinden die de ontwikkeling van jongeren bevorderen, zodat 

zij als volwassenen positief kunnen bijdragen aan de samenleving.20 Hieruit blijkt 

opnieuw dat er een direct verband is tussen een filosofische visie op onderwijs en een 

sociale en politieke visie. Als je jongeren doelgericht wilt opvoeden dan is dat altijd een 

antwoord op een vraag waartoe. Onderwijsfilosoof Ken Robinson stelt dat het 

onderwijs daarom rekenschap moet geven aan alle ontwikkelingsgebieden. Hij zet 

deze ontwikkelingsgebieden als volgt uiteen: 

• Economisch: een nieuwe generatie wordt opgeleid om deel te nemen aan een 

economisch systeem. Bedrijven geven aan dat adaptiviteit en creativiteit de 

twee belangrijkste eigenschappen zijn voor toekomstige werknemers. In het 

huidige onderwijssysteem worden deze eigenschappen nog onvoldoende 

gestimuleerd. 

• Cultureel: jongeren moeten hun eigen levensvisie verkennen en die van 

anderen leren begrijpen. Naast een verdieping in een specifieke discipline is 

ook een culturele verbreding nodig.  

• Sociaal: onderwijs kan het belang van samenleven laten inzien en de 

betrokkenheid bij de samenleving vergroten.  

 
18 A. Verbrugge, M. Verbrugge-Breeuwsma, ‘Manifest Beter Onderwijs Nederland’, beteronderwijsnederland (2017) 
https://www.beteronderwijsnederland.nl/manifest-beter-onderwijs-nederland/, laatst geraadpleegd 18 januari 
2021.  
19 ‘Portfolio voor onderzoek en innovatie’, Wetenschapsagenda, 
https://2.wetenschapsagenda.nl/publicatie/portfolio/, 31, laatst geraadpleegd 26 mei 2021. 
20 Ibidem.  

https://www.beteronderwijsnederland.nl/manifest-beter-onderwijs-nederland/
https://2.wetenschapsagenda.nl/publicatie/portfolio/
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• Persoonlijke ontwikkeling: onderwijs kan ieder persoon de eigen talenten en 

motivaties laten ontdekken en de kans geven deze te ontwikkelen.21  

Maar om goed onderwijs te kunnen bieden, dat recht zou kunnen doen aan al deze 

ontwikkelingsgebieden, moet er eerst een theoretische basis zijn. De Aristotelische 

deugdenleer zou als leidraad kunnen fungeren om tot een theoretische basis te komen 

voor het onderwijs, waar daarna de praktijk op ingericht kan worden.  

 

§ 1.3 Deelvragen en hoofdvraag 

Om uiteindelijk uit te komen bij een filosofisch theoretische basis die de deugdenleer 

naar interpretatie van MacIntyre kan bieden, is een korte introductie van de 

Aristotelische deugdenleer en MacIntyre’s interpretatie ervan hier op zijn plaats.  

In met name zijn ethische visie ziet Aristoteles het volkomen doel (telos) van de 

mens gelegen in het streven naar geluk (eudaimonia). In dit streven kan de mens zijn 

doel bereiken door wat hij in aanleg (dynamis) is, te verwezenlijken (energeia). Zo komt 

de mens werkelijk tot bloei. Hij is als het ware een gelukt mens en daardoor ook een 

gelukkig mens. De mens kan dit doel van tot bloei komen bereiken door met name te 

leren hoe hij zijn praktische verstand (phronèsis) kan gebruiken. En dat is waar het 

onderwijs volgens filosoof Alasdair MacIntyre op gericht zou moeten zijn. De 

ontwikkeling van de phronèsis zorgt er namelijk voor, dat je als mens kunt bepalen wat 

het midden is tussen twee uitersten in afzonderlijke situaties.22 En zo komen we uit bij 

de drieledige invulling van het concept deugd: als een mens eenmaal weet heeft van 

de deugd, hij kan zijn gedrag daarop afstemmen en hij kan er de juiste zielshouding bij 

aannemen, dan verwezenlijkt hij datgene waartoe een mens volgens Aristoteles op 

aarde is: het in werking zijn van de ziel in samenspraak met de ratio.23   

 Het onderwijs is de praktijk (al is het volgens MacIntyre geen aparte praktijk met 

intrinsieke waarden) waar de deugd en de phronèsis doelbewust gestimuleerd kunnen 

worden. Dit is kortweg de basisgedachte van het Neo-Aristotelisme, die het 

uitgangspunt vormt van MacIntyre’s onderwijsfilosofsche visie. Dit onderzoek zoomt in 

op enkele specifieke concepten en de bijdrage die ze kunnen leveren aan de filosofie 

 
21 K. Robinson, ‘How to change education’, Youtube (2013) https://www.youtube.com/watch?v=BEsZOnyQzxQ, 
1m28s – 10m48s, laatst geraadpleegd 31 oktober 2020. 
22 Aristoteles, Ethica Nicomachea, 57. 
23 K. Kristjánsson, ‘Recent Work on Flourishing as the Aim of Education: A Critical Review’ in: British Journal of 
Educational Studies 65 ,1 (2016) 100. 

https://www.youtube.com/watch?v=BEsZOnyQzxQ


10 
 

van het onderwijs. In dit onderzoek wordt daarom antwoord gegeven op de volgende 

deelvragen: 

 

- Wat houdt de Aristotelische deugdenleer in? (Hoofdstuk 2) 

 

- Hoe heeft MacIntyre de Aristotelische filosofie nieuw leven ingeblazen? 

(Hoofdstuk 2) 

 

- Hoe hebben verschillende onderwijsfilosofen voortgebouwd op het Neo-

Aristotelisch gedachtegoed van MacIntyre? (Hoofdstuk 3) 

 

- Welke kritieken zijn er op MacIntyre’s Neo-Aristoteliaanse onderwijsfilosofie en 

wat is de respons? (Hoofdstuk 4) 

 

De indeling van dit onderzoek in hoofdstukken is op basis van de bovenstaande 

deelvragen. Uiteindelijk moet de beantwoording van deze deelvragen leiden tot een 

antwoord op de hoofdvraag die in de conclusie aan bod komt en luidt:  

 

- Hoe biedt MacIntyre’s Neo-Aristotelische deugdenleer een filosofisch 

fundament voor het onderwijs? (Hoofdstuk 5) 

 

 

§ 1.4 De onderwijsfilosofische visie van MacIntyre: een eerste kennismaking  
 

Wat wijst erop dat de Aristotelische deugdenleer naar interpretatie van Alasdair 

MacIntyre, zich leent voor dit filosofisch fundament voor het onderwijs? Nu volgt een 

korte uitleg van MacIntyre’s bijdrage aan de filosofie van het onderwijs en hoe andere 

denkers door zijn Neo-Aristotelisme zijn geïnspireerd of er juist kritisch tegenover 

staan. 

Alasdair MacIntyre is geboren in Glasgow Schotland in 1929. Zijn bachelor 

filosofie behaalde hij aan de universiteit van London en zijn master aan de universiteit 

van Manchester. Geïnspireerd door Marx begeeft MacIntyre zich in zijn jonge jaren 

allereerst op het gebied van de politieke filosofie. Zijn eerste boek is getiteld: Marxism. 

An Interpretation (1953). Later rekent hij andere deelgebieden binnen de filosofie ook 

tot zijn werkterrein en hij schrijft onder meer over metafysica ‘Analogy in Methaphisics’ 
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(1950), ethiek Dependent Rational Animals (1999), theologie Dificulties in Christian 

Belief (1959) en de geschiedenis van de filosofie A short History of Ethics (1966). 

MacIntyre heeft een omvangrijk en divers oeuvre bestaande uit twintig boeken en meer 

dan honderd artikelen.24 Uiteindelijk wordt MacIntyre voornamelijk een hoofdrolspeler 

in de moraalfilosofie, waar hij het Neo-Aristotelisme introduceert. Nog later in zijn 

carrière laat hij zich duidelijk ook inspireren door het gedachtegoed van Thomas van 

Aquino.25 Met After Virtue (1981) blaast Alasdair MacIntyre de Aristotelische 

deugdenleer nieuw leven in.26 Door deze zeer invloedrijke moraaltheoretische studie 

kan MacIntyre gezien worden als de geestelijk vader van het Neo-Aristotelisme. Eerst 

hebben zijn theorieën hun weg gevonden in de moraalfilosofie, maar later ook in de 

filosofie van het onderwijs. In navolging van MacIntyre of voortbouwend op zijn 

theorieën, zijn verschillende denkers aangezet tot nader onderzoek van het 

Aristotelisch gedachtegoed. Dit onderzoek past binnen de huidige onderzoekscontext 

en discussie omtrent de betekenis van het Neo-Aristotelisme voor het onderwijs. Een 

aantal belangrijke concepten uit het Neo-Aristotelisch gedachtegoed van MacIntyre en 

verscheidene onderwijsfilosofen en ook de kritieken hierop, worden in deze paragraaf 

ingeleid. Daarna wordt in hoofdstuk 2 het specifieke concept van de deugd in de 

drieledige opvatting van MacIntyre uitgelegd en toegewerkt naar de hoofdvraag of dit 

als basis kan fungeren voor een onderwijsfilosofische visie.  

Allereerst is het natuurlijk Alasdair MacIntyre zelf die verschillende concepten 

uit het Aristotelisch gedachtengoed in een onderwijsfilosofische context plaatst. Ik 

noem hier eerst het doel van onderwijs dat MacIntyre voor ogen heeft en daarna twee 

concepten die nog steeds zeer invloedrijk zijn: deugd en phronèsis. Om de bijdrage 

van deze concepten voor de filosofie van het onderwijs op waarde te schatten moet 

eerst duidelijk worden gemaakt waar onderwijs volgens MacIntyre toe dient. MacIntyre 

is hier niet erg eenduidig over, maar het komt erop neer dat het onderwijs welopgeleide 

burgers moet voortbrengen, die een sociale en rechtvaardige samenleving vormen.27 

MacIntyre acht een onderwijsfilosofische visie alleen van toegevoegde waarde als ze in 

de praktijk daadwerkelijk geïmplementeerd kan worden. Het moet dus niet bij een 

mooi, abstract theoretisch verhaal blijven.28  

 
24 Macintyreanenquiry, https://www.macintyreanenquiry.org/books-by-macintyre, laatst geraadpleegd 5 juni 2021.  
25 Iep.utm, https://iep.utm.edu/p-macint/, laatst geraadpleegd 5 juni 2021. 
26 A. MacIntyre, After Virtue. A study in Moral Theory (New York 2011 [2014]). 
27 A. MacIntyre., ‘Alasdair MacIntyre on education in dialogue with John Dunne’ in: Journal of Philosophy of 
Education, 36, 1 (2002) 1-19. 
28 A. Verbrugge, ‘De vraag naar de deugd in een tijd van onbehagen’ in: Wapenveld. Over geloof en cultuur 56 (2004) 
4-12.  

https://www.macintyreanenquiry.org/books-by-macintyre
https://iep.utm.edu/p-macint/
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Hier sluit ik me bij aan en daarom wordt het maatschappelijk belang dat ik voor ogen 

heb met dit onderzoek zo zwaar aangezet.  

In dit onderwijsdoel is direct Aristoteles’ ideologie terug te vinden. Ook Aristoteles acht 

onderwijs of opvoeding (paideia) alleen mogelijk in een goede staat (polis). En 

andersom, alleen in een goede staat kan je een goed en gelukkig mens worden.29 Tot 

zover kort het doel van onderwijs volgens MacIntyre.  

MacIntyre introduceert het concept deugd vervolgens ook in de filosofie van het 

onderwijs, omdat dit de plaats is waar het zijn werk kan doen als het gaat om de 

vorming van de mens tot moreel wezen. In hoofdstuk 2 zal uitgebreid worden uitgelegd 

wat MacIntyre onder deugd verstaat. Kortweg komt het erop neer dat het nastreven 

van waarden en het ontwikkelen van daaraan gelieerde kwaliteiten kan leiden tot wat 

Aristoteles eudaimonia noemt. Er is geen eenduidige invulling van dit woord maar het 

betekent zoiets als geluk in de zin van welzijn.30  

Verder vooruitkijkend kan de deugd ook helpen om een kritisch publiek voort te 

brengen, dat de dichotomie in ons huidig onderwijs en in onze samenleving tegen kan 

gaan.31 Leraren krijgen de onmogelijke taak toebedeeld om twee tegenstrijdige doelen 

te realiseren. Dit is enerzijds toekomstige, gedweeë beroepsbeoefenaars klaarstomen 

voor de op efficiëntie en economische groei gerichte samenleving. Anderzijds moeten 

zij reflectieve en zelfstandige personen voortbrengen, die gericht zij op het nastreven 

van eigen en gedeelde waarden.32 Deze taken bijten elkaar. De deugdenleer werkelijk 

implementeren in het onderwijs stelt leerlingen in staat om te bepalen in welke mate ze 

praktijkafhankelijke waarden dienen na te streven in verhouding tot de navolging van 

individuele en collectieve waarden. En om dit onderscheid te kunnen maken, is de 

ontwikkeling van de phronèsis nodig.  

De phronèsis is het tweede concept uit het gedachtegoed van Aristoteles waar 

MacIntyre heil in ziet voor de filosofie van het onderwijs. Phronèsis is zelf een deugd. 

Belangrijker nog is dat volgens MacIntyre de phronèsis die intelligentie is, die begeleid 

wordt door de deugd.33 Phronèsis kan opgevat worden als het praktische verstand dat 

nodig is om te kunnen beoordelen, welke deugd in een bepaalde mate gerealiseerd 

dient te worden, in een specifieke situatie en praktijk.34 Het is duidelijk dat de oefening 

 
29 J. Macallister, ‘MacIntyre's Revolutionary Aristotelian Philosophy and his Idea of an Educated Public Revisited’ in: 
Journal of Philosophy of Education 50 (2016) 524-537. 
30 A. MacIntyre, After Virtue, 174.  
31 C. Higgins, ‘Introduction: Why We Need a Virtue Ethics of Teaching’ in: Journal of Philosophy of Education 44 
(2010) 200. 
32 A. MacIntyre, ‘Alasdair MacIntyre on education’, 2.  
33 A. MacIntyre, After Virtue, 188.  
34 Ibidem, 180. 
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in de Aristotelische leer van de deugd noodzakelijk is om dit praktisch vermogen te 

ontwikkelen. Het Aristotelisch concept phronèsis is door meerdere onderzoekers in 

navolging van of voortbordurend op de ideeën van MacIntyre uitgediept. In hoofdstuk 3 

worden het concept phronèsis en de betekenis ervan voor de filosofie van het 

onderwijs uiteengezet.  

Nadat de belangrijkste noodzakelijke voorwaarden en doelen die gebaseerd zijn 

op het Neo-Aristotelisme uiteen zijn gezet, komen in hoofdstuk 4 de voornaamste 

kritiekpunten aan bod. Macallister heeft in zijn artikel over MacIntyre’s 

onderwijsfilosofische visie de kritieken van Putnam, Wain, Harris en Barr al eens 

duidelijk op een rijtje gezet. Kort gezegd komt hun kritiek erop neer dat MacIntyre’s 

politieke en onderwijsfilosofische visie te conservatief is en te weinig ruimte laat voor 

diversiteit. Ook wordt de positieve inbreng van sociale bewegingen die zich niet 

baseren op rationaliteit door MacIntyre niet onderkend. In respons op deze kritiek 

noemen Knight35 en Macallister36, MacIntyre eerder ‘revolutionair Aristoteliaans’, omdat 

hij de Aristotelische filosofie compleet herziet. MacIntyre beschouwt namelijk alleen de 

basisprincipes uit Aristoteles’ deugdenleer als passend uitgangspunt voor de 

samenleving van de eenentwintigste eeuw. Ook de conclusie van cultuurfilosoof Ad 

Verbrugge ligt in dezelfde lijn als deze respons op de kritiek. Volgens hem is het juist 

MacIntyre die de Aristotelische deugdenleer grotendeels van haar elitaire en 

aristocratische elementen heeft ontdaan.37 Mijn uiteindelijk streven is nu om te 

beoordelen of deze kritiekpunten standhouden, in het licht van het belang dat de 

Aristotelische deugdenleer naar interpretatie van MacIntyre kan hebben voor de jeugd 

in de samenleving van de eenentwintigste eeuw. Deze beoordeling en hoe de 

deugdenleer daadwerkelijk geïmplementeerd kan worden in het onderwijs, is waar dit 

onderzoek op is gericht en wordt uitgebreid behandeld in hoofdstuk 5.  

Zoals eerder genoemd wordt MacIntyre’s onderwijsvisie vooral bekritiseerd 

vanwege een hoog utopisch gehalte. Is het daarom een vorm van Donquichotterie? 

Een streven naar een onhaalbaar doel, gedreven door een verheven en romantisch 

ideaal? Of is de deugdenleer naar interpretatie van MacIntyre juist praktisch goed 

inzetbaar? Zo ja, hoe dan? Deze vragen wil ik uiteindelijk in dit onderzoek 

beantwoorden. 

 
35 K. Knight, ‘Revolutionary Aristotelianism’ in: P. Blackledge and K. Knight, Virtue and Politics: Alasdair MacIntyre's 
Revolutionary Aristotelianism (2013) 177-179. 
36 J. Macallister, ‘MacIntyre's Revolutionary Aristotelian Philosophy’, 532.  
37  A. Verbrugge, ‘De vraag naar de deugd in een tijd van onbehagen’, 4-12.  
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§ 1.5 Het wetenschappelijk belang van het onderzoek 

Zoals beschreven zijn er meerdere onderwijsfilosofen die MacIntyre’s Neo-

Aristotelisme als uitgangspunt nemen, om een doel of om noodzakelijke voorwaarden 

voor onderwijs te stellen. Deze denkers stellen dat MacIntyre’s onderwijsfilosofie de 

kiem in zich draagt om een welopgeleid en kritisch publiek voort te brengen, dat een 

socialere en rechtvaardigere samenleving kan voortbrengen.38 Zoals uit het 

voorgaande blijkt, is de aantrekkingskracht van MacIntyre’s interpretatie van het 

Aristotelisme erg groot en is er daarom al veel onderzoek naar gedaan, in zowel de 

moraalfilosofie alsmede de filosofie van het onderwijs. Toch beweert Randall Curren 

dat veel Aristotelisch gedachtegoed nog niet is uitgeplozen, dat wel bruikbaar is voor 

de filosofie van het onderwijs.39 De Aristotelische deugdenleer is mijns inziens een 

aspect dat nog meer mogelijkheden biedt, dan enkel de invulling van het doel om 

jongeren in het onderwijs moreel te ontwikkelen. Daarom richt dit onderzoek zich 

wetenschappelijk gezien op twee onderdelen: 

- Het eerste onderdeel betreft een filosofisch, kritische beschouwing. Waarom 

hebben verschillende onderwijsfilosofen, in navolging van MacIntyre, gekozen 

voor concepten uit het Aristotelisch gedachtegoed? Ik wil de argumenten van 

de onderwijsfilosofen duidelijk uiteenzetten, vergelijken en evalueren.  
- Het tweede onderdeel betreft een inzichtelijke bijdrage aan het geheel van het 

Neo-Aristotelisme in de filosofie van het onderwijs. In dit onderzoek ligt de focus 

specifiek op het concept van de Neo-Aristotelische deugdenleer naar 

interpretatie van MacIntyre. Niet om alleen de morele opvoeding van de jeugd 

als taak van onderwijs te stellen, zoals MacIntyre zelf en ook Kristjánsson 

voorstelt, maar om de deugdenleer als leidraad te nemen voor een filosofisch, 

theoretisch fundament voor onderwijs. Waar uiteindelijk de onderwijspraktijk op 

ingericht kan worden. 
De drieledige opvatting van de deugd, laat zich namelijk vertalen naar alle vier de 

aspecten waar de filosofie van het onderwijs zich over buigt. De deugdenleer kan 

gerelateerd worden aan: allereerst waarom er geleerd wordt (de filosofisch-

 
38 N.A. Mueller, ‘The Very Idea of an Educated Public: On Philosophical Education and MacIntyre’s Project’ in: 
Journal of Philosophy of Education 53, 1, (Oxford 2018) 96-98. 
39 R. Curren, ‘Aristotle's educational politics and the Aristotelian renaissance in philosophy of education’ in: Oxford 
Review of Education 36 (2010), 554.  
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theoretische basis), vervolgens wat, hoe en waar (de praktijk) en ten slotte de 

beoordeling van het geleerde. In dit onderzoek zal echter de focus liggen op de 

betekenis van de deugdenleer voor het hoe van onderwijs. Dus de manier waarop er 

het best geleerd en lesgegeven kan worden.  
De deugdenleer kan mijns inziens een theoretisch kader bieden voor alle 

betrokkenen in het onderwijs; leraren, leerlingen, ouders en schoolleiders. Een kader 

dat een uitgangspunt biedt om te bepalen wat goed onderwijs is. Een belangrijk 

aandachtspunt daarbij is wel, dat de fundamentele principes van het Aristotelisme, 

geen elitaire en aristocratische karakteristieken meer vertonen. Het onderwijs moet 

passend zijn voor een liberale, democratische samenleving zoals Portelli zich dat 

voorstelt; een robuuste democratie, die haar neoliberale waarden steeds kritisch blijft 

bevragen.40 Cultuurfilosoof Ad Verbrugge stipt op dit punt al aan, dat precies Alasdair 

MacIntyre hierin is geslaagd en dat zijn interpretatie daarom mogelijkheden biedt voor 

de westerse samenleving van de eenentwintigste eeuw.41 De deugdenleer naar 

interpretatie van MacIntyre als filosofisch, theoretische basis heeft dan niet enkel tot 

doel om een bepaald ethos binnen de school te creëren, maar omvat meer het totale 

pedagogisch klimaat.42   
 
 
§ 1.6 De opbouw van het onderzoek 

 

Hoofdstuk 1  Inleiding en onderzoeksvraag 

In dit hoofdstuk wordt het onderwerp geïntroduceerd in de specifieke context van de 

filosofie van het onderwijs. Daarna wordt een beeld geschetst van de discipline de 

filosofie van het onderwijs en de verschillende deelgebieden die er zijn. Vervolgens is 

de onderwijsfilosofische visie van MacIntyre kort uiteengezet, met daaropvolgend de 

visies van de verschillende onderwijsfilosofen die reeds een Aristotelisch concept naar 

interpretatie van MacIntyre hebben onderzocht. Om ten slotte uit te komen bij de 

onderzoeksvraag die hier centraal staat en de wetenschappelijke bijdrage die het kan 

opleveren.  

 

 

 
40  J.P. Portelli, ‘The Challenges of Democratic Education and Cosmopolitanism in Neo-liberal Times’ in: in Queen’s 
Education Letter (Kingston 2012).  
41 A. Verbrugge, ‘De vraag naar de deugd in een tijd van onbehagen’, 4-12. 
42 A. MacIntyre, ‘Alasdair MacIntyre on education’, 8.  
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Hoofdstuk 2  MacIntyre’s onderwijsfilosofische visie 

De centrale vragen in dit hoofdstuk zijn: hoe heeft MacIntyre de Aristotelische filosofie 

nieuw leven ingeblazen? Wat is volgens MacIntyre de betekenis van het Neo-

Aristotelisch gedachtegoed voor de filosofie van het onderwijs? De belangrijkste 

aspecten die MacIntyre’s Neo-Aristotelische onderwijsvisie omvatten en hier worden 

uiteengezet zijn: het doel van onderwijs, welke rol de deugd er in speelt en het belang 

van de ontwikkeling van de Phronèsis. 

 
Hoofdstuk 3  Onderwijsfilosofie die voortbouwt op MacIntyre’s Neo-Aristotelisme 

De visies van verschillende onderwijsfilosofen worden vergeleken, beoordeelt en 

geëvalueerd. De belangrijkste onderwijsfilosofen zijn al genoemd en komen in dit 

hoofdstuk uitgebreid aan de orde. Wat kan de Aristotelische deugdenleer, zoals 

opgevat door MacIntyre, betekenen voor het onderwijs volgens:  

Kristjánsson: die de deugd wil inzetten om tot bloei komen mogelijk te maken. 

James Macallister en Nathan Mueller: die beiden hetzelfde doel als MacIntyre voor 

ogen hebben met de Neo-Aristotelische deugdenleer en dat is het voortbrengen van 

een kritisch en welopgeleid publiek.  

Joseph Dunne die de Neo-Aristotelische deugdenleer gebruikt om onderwijs als een 

praktijk te zien waar PPP (Phronèsis Praxis Perspective) wordt toegepast.   

James Murphy: die in het licht van de deugd de onmogelijke taak van docenten aan de 

kaak stelt. 

Om af te sluiten met een belangrijke kanttekening van Chris Higgins voor het 

leraarschap in relatie tot de deugd. 

 

Hoofdstuk 4  De kritieken en de respons 

Welke kritieken zijn er op MacIntyre’s Neo-Aristoteliaanse onderwijsfilosofie? Wat zijn 

de argumenten en hoe is daarop gereageerd?   

Suzy Harris neemt niet het overeenkomstige maar het afwijkende tussen mensen als 

voornaamste uitgangspunt voor onderwijs, om het project samenleven te zien slagen.  

Jean Barr beschouwt MacIntyre’s visie als een grote sta-in-de-weg van de nodige 

wereldvernieuwing die door politiek activistische bewegingen geïnitieerd kan worden. 

James Macallister bouwt enerzijds zelf voort op MacIntyre’s Neo-Aristotelisch 

gedachtegoed maar brengt er anderzijds ook veel kritiekpunten op aan.  
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Hoofdstuk 5  De deugdenleer als filosofisch theoretische basis voor het onderwijs 

Conclusie: hoe biedt de Neo-Aristotelische deugdenleer van MacIntyre een filosofisch 

fundament voor goed onderwijs? Dus: hoe kan de deugdenleer als antwoord op het 

waartoe van onderwijs, uiteindelijk invulling geven aan het hoe van onderwijs? 
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Hoofdstuk 2  MacIntyre’s onderwijsfilosofische visie: het doel en de 
noodzakelijke voorwaarden van onderwijs 

In dit hoofdstuk wordt MacIntyre’s onderwijsfilosofische visie uitgebreid uit de 

doeken gedaan. Eerst wordt ingegaan op de vraag welke aantrekkingskracht de 

Aristotelische filosofie op MacIntyre heeft uitgeoefend. Hoe heeft MacIntyre ook veel 

andere denkers weten te inspireren met Aristoteles’ ideeën? Er is sprake van een Neo-

Aristotelisme en niet alleen in de moraalfilosofie, waar met name de deugden opnieuw 

voor het voetlicht worden gebracht. Het centrale gedachtengoed wordt ook opgepikt in 

de filosofie van het onderwijs. Maar wat houdt de Aristotelische deugdenleer precies 

in? Kortweg komt het erop neer dat deugden de verbindende factor zijn tussen waarde 

en norm. Een waarde is een abstract idee, een norm een concrete regel. De deugd is 

de praxis die waarde en norm verbindt: een realisatie van een waarde in eigenschap, 

houding en/of gedrag waaruit blijkt dat een bijbehorende regel voorbeeldig wordt 

toegepast. (Voor een uitgebreide uitleg van de Aristotelische deugdenleer: zie 

paragraaf 2.2.2.) De deugd kun je leren. Daarom verwijst het volgens Paul van 

Tongeren uitdrukkelijk naar een pedagogische context.43 Verschillende 

onderwijsfilosofen nemen vervolgens een specifiek concept uit de Aristotelische 

deugdenleer voor hun rekening en beoordelen wat de betekenis ervan is voor de 

filosofie van het onderwijs. Maar wat kenmerkt nu MacIntyre’s onderwijsfilosofische 

visie het meest, waardoor het zoveel aatrekkingskracht uitoefent? Om hier een 

duidelijk beeld van te krijgen is het allereerst belangrijk om het doel dat MacIntyre ziet 

weggelegd voor het onderwijs voor ogen te hebben. Vervolgens hoe dit doel bereikt 

wordt middels de centrale concepten uit de Aristotelische deugdenleer. Hier gaat het 

om de concepten: deugd en daarmee samenhangend phronèsis, die in paragraaf 2.2 

van dit hoofdstuk uiteen worden gezet. Deze concepten staan centraal omdat ze in 

Aristoteles’ filosofie onontbeerlijk zijn om een goed leven te kunnen leiden. En om bij 

een goed leven en samenleven uit te komen stelt MacIntyre deugd en phronèsis ook 

voor als noodzakelijke voorwaarden voor goed onderwijs. 

 
 
 
 
 

 
43 P. van Tongeren, Deugdelijk leven (Amsterdam 2003) 29.   
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§ 2.1 MacIntyre’s Neo-Aristotelisme 
 

In deze paragraaf wordt de vraag beantwoord hoe MacIntyre de Aristotelische filosofie 

nieuw leven heeft ingeblazen. Daarbij wordt gekeken naar de reden waarom de 

Aristotelische filosofie naar interpretatie van MacIntyre voor verscheidene denkers een 

inspiratiebron is. The International Society for MacIntyrean Enquiry organiseert sinds 

2007 jaarlijks een conferentie, om het werk dat is geïnspireerd door Alasdair 

MacIntyre’s kritiek op hedendaagse ideeën en instituties, onder de aandacht te 

brengen.44 Het instituut, afgekort ISME, wil naar eigen zeggen uiteenlopende 

disciplines en tradities samenbrengen die zich beroepen op het Aristotelische denken, 

om zowel in theoretische als in praktische zin een gemeenschappelijk menselijk ‘goed’ 

na te streven.45 ISME is een wetenschappelijk instituut, maar in deze missie klinkt ook 

iets van een ‘hogere’ boodschap door. Alsof het om meer gaat dan enkel het bijdragen 

aan wetenschappelijk inzicht. Dit ‘meer’ kan wellicht verklaren waarom de 

aantrekkingskracht zo groot is, die uitgaat van MacIntyre’s interpretatie van het 

Aristotelisch gedachtegoed. Door critici worden MacIntyre’s ideeën als utopisch en 

zelfs als moralistisch bestempeld. Hier zit een tegenstrijdigheid in, omdat juist 

MacIntyre zich kritisch afvraagt of Aristoteles’ deugdenleer los gezien kan worden van 

zijn oorspronkelijk metafysisch-biologisch paradigma. Aristoteles begreep de wereld 

vanuit een teleologisch denkkader, waarin hij alle natuurverschijnselen en 

wezensvormen verklaarde aan de hand van een bepaald doel. Zo ook het leven van de 

mens, die evenals een plant probeert uit te groeien naar een optimale verwezenlijking 

van zijn aanleg. Daarbij wel rekening houdend met de willekeurige omstandigheden die 

een belangrijke factor zijn in het welslagen in het leven. Marta Nussbaum geeft een 

sterk voorbeeld van dit Griekse denkkader in de bewoording van de dichter Pindarus, 

ik citeer:  

 

‘Een wijnstok moet van een goede stam komen om goed te kunnen groeien. En ook 

met goed erfelijk materiaal moet het weer nog gunstig zijn (dauw en milde regen, geen 

plotselinge vorst of gure wind) en is zorg nodig van betrokken en intelligente kwekers, 

wil hij gezond blijven en tot volle wasdom komen.’46  

 

 
44 Macintyreanenquiry, https://www.macintyreanenquiry.org/mission, laatst geraadpleegd 26 april 2021. 
45 Ibidem. 
46 M. Nussbaum, De breekbaarheid van het goede, vert. P. Adelaar (Amsterdam 2006) 49.  

https://www.macintyreanenquiry.org/mission
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Dit geldt dus ook voor de mens. MacIntyre erkent dat hier mogelijk een probleem 

ontstaat met betrekking tot het integreren van de deugdenleer in de hedendaagse 

samenleving, aangezien dit paradigma niet het onze is.47 In de paragrafen die expliciet 

de deugd (2.2.2) en phronèsis (2.2.3) behandelen, kom ik terug op MacIntyre’s 

antwoord op de vraag of de deugdenleer ook los gezien kan worden van de context 

waarin Aristoteles het interpreteerde. Ook wordt dit punt aangekaart in hoofdstuk 4 

omdat het een belangrijk punt van kitiek is op MacIntyre’s Neo-Aristotelisme.  

 Naast deze kanttekening heeft ISME wel een uitgesproken wetenschappelijke 

agenda. Tevens levert het instituut een duidelijk chronologisch overzicht van vrijwel al 

MacIntyre’s wetenschappelijke werken, alsmede de literatuur die zich baseert of kritiek 

heeft op het werk van MacIntyre.48 Het instituut organiseert zoals eerder genoemd, 

eveneens conferenties waar bijvoorbeeld in 2021 de ‘praktische rede’ centraal staat in 

relatie tot verschillende actuele thema’s zoals: kunstmatige intelligentie, nieuwe media, 

en (interessant met het oog op dit onderzoek) ook ‘de praktische rede en het 

onderwijs’. Naast het feit dat er een instituut bestaat ter ere van MacIntyre’s 

wetenschappelijke werk, zijn er nog meer redenen om hem te beschouwen als een van 

de belangrijkste denkers van de vorige eeuw en misschien zelfs ook van de huidige 

eeuw, daar hij nog in leven is en op 12 januari j.l. de respectabele leeftijd van 

tweeënnegentig jaar heeft bereikt. Hij is zelfs op deze leeftijd nog steeds academisch 

actief. In 2017 is hij bijvoorbeeld key-note speaker tijdens een conferentie getiteld: The 

Common Good as Common Project.49 Deze conferentie werd georganiseerd door Notre 

Dame University waar MacIntyre emeritus-hoogleraar filosofie is.50 Dit is zijn laatste 

betrekking geweest en hij sluit een buitengewoon productief en roemrijk professioneel 

leven af dat vijfenvijftig jaar bestrijkt.  

Alasdair MacIntyre kan voorts beschouwd worden als de geestelijke vader van het 

Neo-Aristotelisme. Of dit nu door andere filosofen wordt betwist of juist beaamd, het 

bevestigt in ieder geval zijn significantie. Met zijn werk After Virtue (1981) is het Neo-

Aristotelisme duidelijk op de kaart gezet. Eerst in de moraalfilosofie en de politieke 

filosofie, maar later vindt het Aristotelisch gedachtegoed ook zijn weg in de filosofie van 

het onderwijs. Vrijwel iedere denker op dit gebied heeft een editie van After Virtue in de 

literatuurlijst vermeld staan. Van al MacIntyre’s werken is After Virtue zeker het meest 

 
47 A. MacIntyre, After Virtue, 190.  
48 Macintyreanenquiry. 
49 A. MacIntyre, ‘Catholic Instead of What? by Alasdair MacIntyre’, Youtube, 2019, 
https://www.youtube.com/watch?v=XjYLM1lw47Q, laatst geraadpleegd 30 april 2021. 
50 Philosophy.nd, https://philosophy.nd.edu/people/emeritus/alasdair-macintyre/, laatst geraadpleegd 30 april 
2021. 
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invloedrijk. Voorzien van eigen kritische kanttekeningen, werd After Virtue nog twee 

keer opnieuw uitgegeven, eerst in 1985 en later in 2007.  

Maar wat is nu de kracht die uitgaat van Aristoteles’ filosofie die door MacIntyre 

nieuw leven is ingeblazen? Naar eigen zeggen is er na een lange periode van 

verdieping, discussie en kritisch onderzoek nog steeds geen reden om de voornaamste 

inzichten in After Virtue af te wijzen.51 Wat zijn dan deze belangrijkste inzichten die 

volgens MacIntyre vijfentwintighonderd jaar later nog steeds van betekenis zijn voor de 

hedendaagse samenleving?  

Om te beginnen is het belangrijk te beseffen dat MacIntyre pleit voor een 

rehabilitatie van de Aristotelische deugdenleer vanwege het falen van de Verlichting. 

Het project van de moderniteit, met als pijlers de ontwikkeling van het autonome 

individu en van de natuurwetenschap, had een verregaande secularisering tot gevolg. 

Hierdoor moest er een vervanging komen van de christelijke moraal. Morele principes 

verkregen hun universele geldigheid voorts op basis van rationaliteit. Kants 

categorische imperatief is hier de moderne invulling van geworden: een rationeel 

apparaat om de moderne mens in zijn moreel handelen te begeleiden, waarbij een 

mens zichzelf de plicht oplegt om de goede wil te volgen, dusdanig dat zijn 

handelswijze een onvoorwaardelijk karakter krijgt. Je kunt bijvoorbeeld op rationele 

grond niet willen dat een leugen om bestwil uitmondt in een universeel geldende wet. 

In de context van het Verlichtingsdenken is het antwoord in de vorm van de 

categorische imperatief een logische stap geweest. Volgens MacIntyre heeft dit echter 

geleid tot een morele ijstijd van een gefragmenteerde wereld. Er is geen coherent 

overstijgend verhaal meer waarin ons moreel oordeelsvermogen is ingebed.  

De moderne samenleving bestaat enkel nog uit losse praktijken waarin interne 

waarden en normen gelden, die daarbuiten vaak in strijd zijn met waarden waar we los 

van onze rol in die praktijken misschien niet van overtuigd zijn. Zo verklaart MacIntyre 

bijvoorbeeld dat een advocaat vanuit zijn functie, heel anders over een zaak kan 

oordelen dan hij persoonlijk in de privésfeer zou doen.52 MacIntyre is dus op zoek 

gegaan naar een coherent en overstijgend verhaal dat nodig is om de moraal van een 

context te voorzien. Ook later wijkt hij niet van dit inzicht af, daar hij het belang van 

traditie en narratieve eenheid opnieuw benadrukt.53  

 
51 A. MacIntyre, ‘Prologue’, After Virtue, xii-xix. 
52 A. MacIntyre, After Virtue, 127 - 139. 
53 A. MacIntyre, A., ‘Alasdair MacIntyre on education’, 3. 
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De Aristotelische deugdenleer biedt volgens MacIntyre uitkomst als deze eenmaal is 

ontdaan van zijn elitaire eigenschappen. In een specifieke context kan de Aristotelische 

deugdenleer een theoretisch kader bieden en een praktijk voorstellen. Het theoretisch 

kader bestaat uit de waarden die mensen er op individueel vlak nahouden, in 

samenspraak of samenspel met de waarden die door de gemeenschap gedragen 

worden. Deugden zijn dus geen universeel geldende principes, maar krijgen betekenis 

en vorm in een gezamenlijk project. Dit noemt MacIntyre een praktijk. In een praktijk 

streeft men in hoofdzaak naar intrinsieke goederen (goods). Deze intrinsieke goederen 

kun je vertalen met het woord ‘waarden’ of ‘deugden’ (al omvat het begrip deugd nog 

meer in Aristoteles’ opvatting). Zoals de praktijk gezondheidszorg waar de gezondheid 

en het welzijn van mensen voorop staan. Er zijn waarden die ik in dezen als persoon 

belangrijk vind en waarden waar ik in collectief verband naar streef. Zo kan ik 

persoonlijk patiënten graag compassievol willen benaderen, maar leert de praktijk me 

dat een eerlijke en directe benadering verlangd worden bij een slechtnieuwsbericht. 

Naast het afwegen van persoonlijke en gedeelde waarden, leer je in een specifieke 

praktijk ook andere nastrevenswaardige deugden kennen. Hoe belangrijk zijn 

accuratesse, finesse en besluitvaardigheid in de gezondheidszorg? En hoe zwaar is 

het oordeel als hierin tekort wordt geschoten? Je leert bijvoorbeeld dat je wellicht 

persoonlijk vrijheid hoog in het vaandel hebt staan, maar dat deze waarde zo naar de 

achtergrond schuift als de gezondheid van een patiënt in het gedrang is. Nog een punt 

dat meegenomen moet worden als het gaat om MacIntyre’s interpretatie van de 

deugdenleer, is dat het gezag van de beste telt in de praktijk. De beste zet de 

standaard totdat de betere binnen hetzelfde praktijkdomein de standaard verlegd. 

MacIntyre neemt ook de deugden mee aan de zijlijn van iedere praktijk om het reilen 

en zeilen tussen mensen te regelen. Deugden als oprechtheid, eerlijkheid of 

rechtvaardigheid mogen niet ontbreken, omdat dit het bereiken van inherente deugden 

aan een specifieke praktijk onmogelijk maakt.54 

Als nu eenmaal duidelijk is wat we op persoonlijk en gezamenlijk vlak willen 

nastreven, dan rest de vraag hoe dit het best verwezenlijkt kan worden. Ter 

verduidelijking citeer ik MacIntyre: ‘to do the right thing in the right place at the right 

time in the right way’.55 Met andere woorden: welke kennis, welk gedrag en welke 

zielshouding is in een bepaalde context passend als ik een waarde wil realiseren? Er is 

dan niet één universele waarde specifiek geldig, noch staat precies vast hoe te 

 
54 A. MacIntyre, After Virtue. A Study in Moral Theory, vert. R. van Kappel (London 2004) 186-197. 
55 Ibidem, 175-176.  
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handelen. Om deze reden moeten mensen oefenen in het ontwikkelen van een 

bepaald fingerspitzengefühl om te weten: wat, wanneer en hoe te doen. Hier komt de 

filosofie van het onderwijs om de hoek kijken. Hier grijpen MacIntyre’s ethische, 

politieke en onderwijsfilosofische visie in elkaar. Dus om dependent rational animals 

(kenschetsing MacIntyre’s antropologische visie) te laten samenleven en die 

samenleving te laten uitbloeien tot een rechtvaardige en sociale wereld, moet 

onderwijs naast de ontwikkeling van de intellectuele deugden ook de morele deugden 

voor zijn rekening nemen.  

 

 

§ 2.2  MacIntyre’s Neo-Aristotelische filosofie van het onderwijs 
  
Om uiteindelijk uit te komen bij een sociale en rechtvaardige samenleving, moeten 

jonge mensen naast intellectuele deugden dus ook morele deugden ontwikkelen. 

Om uit te kunnen groeien, of beter gezegd ‘uit te kunnen bloeien’ tot dependent rational 

animals, hebben mensen de deugden nodig.56 In deze paragraaf wordt uitgelegd 

waarom dit het doel is dat MacIntyre voor ogen heeft voor de mens en hoe dit doel 

verwezenlijkt kan worden. De noodzakelijke voorwaarden die bij dit doel horen zijn de 

deugd en daarmee samenhangend de phronèsis. MacIntyre onderschrijft deze 

concepten uit de Aristotelische deugdenleer, omdat een goed mens allereerst iemand 

is die weet heeft van wat ‘goed’ is en ten tweede ook zijn praktische verstand kan 

gebruiken om dit ‘goed’ te actualiseren. Het onderwijs is voorts de plaats die door 

MacIntyre wordt aangewezen om dit doel te realiseren.57 Hoe het onderwijs dit kan 

doen is een vraag die daarna weer door verschillende onderwijsfilosofen is opgepakt 

en waar ik met dit onderzoek ook mijn bijdrage aan wil leveren. 

 
§ 2.2.1.  Doel  

 

MacIntyre is niet erg eenduidig over het doel van onderwijs. Hij stelt alleen dat een 

onderwijsfilosofische visie ook goed in de praktijk gebracht moet kunnen worden. Wel 

is onderwijs een onmisbaar onderdeel van MacIntyre’s ethische en politieke visie. Het 

overkoepelende doel is dat onderwijs moet zorgen voor welopgeleide burgers die 

 
56 A. MacIntyre, Dependent Rational Animals. Why Human Beings Need the Virtues. (London 1999). 
57 J.B. Murphy, ‘The Teacher as the Forlorn Hope of Modernity: MacIntyre on Education and Schooling’ in: Revue 
internationale de philosophie 264, 2 (2013) 183-199. 
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samen een sociale en rechtvaardige samenleving tot stand brengen. In de filosofische 

visie van MacIntyre zijn echter meerdere specifieke doelen aan te wijzen die hij voor 

het onderwijs ziet weggelegd. In wat MacIntyre in de loop der jaren over onderwijs zegt 

en schrijft komt onder meer naar voren, dat hij een onderscheid maakt in een doel op 

persoonlijk en een doel op maatschappelijk vlak die elkaar ondersteunen.  

Wat betreft dit persoonlijk doel voor de individuele mens, sluit MacIntyre zich 

volledig aan bij het idee van Aristoteles waarin mens-zijn gelegen is. Alle levende 

wezens trachten dat wat zij in aanleg zijn, tot voltooiing te brengen. Zo ook de mens. 

Maar wat is de mens in aanleg? Het komt erop neer dat ieder mens streeft naar een 

bepaald ‘goed’, in de zin van een bepaalde waarde. MacIntyre stelt dat het hier 

inderdaad gaat om een naturalistisch, teleologische opvatting van de mens. Al is het 

niet zo dat mensen van nature doen wat van nature goed is, maar wel dat mensen 

hiernaar streven.58 Met deze uitleg van waar de telos van de mens in is gelegen, toont 

MacIntyre aan dat hier geen sprake is van de naturalistische drogreden (Moore). Dan 

zou het om een waardeoordeel over de mens gaan, namelijk dat wat hij van nature 

doet ook goed is. Wat MacIntyre duidelijk aangeeft, is dat het niet gaat om een 

normatieve invulling van ‘goed’, maar dat Aristoteles slechts beschrijft dát de mens van 

nature zoekt en streeft naar een ‘goed’.59 Dat mensen streven naar wat zij goeddunken 

valt niet te ontkennen. Dat er verschillen zijn in wat mensen goed achten, evenmin. En 

dat is precies waar MacIntyre het doel voor onderwijs in ziet gelegen: om allereerst een 

persoonlijke invulling te kunnen geven aan wat ‘goed’ is, om vervolgens in dialoog met 

anderen en vooral andersdenkenden, deze persoonlijke invulling op de proef te stellen 

en ten slotte om te ontdekken wat de gemene deler is. Op deze manier sluit het doel 

op persoonlijk vlak dat MacIntyre onttrekt aan de Aristotelische deugdenleer, nauw aan 

op het doel betreft het maatschappelijk vlak.  

Volgens de Aristotelische deugdenleer is er een drijfveer achter dit streven naar 

het goede en naar waar een mens goed in kan zijn, namelijk eudaimonia. Dit Griekse 

woord wordt vertaald met het woord geluk. De mens streeft dus naar dat wat hij goed 

acht om uiteindelijk geluk te bereiken. Maar hoe dient ‘geluk’ opgevat te worden? 

Volgens MacIntyre gaat het om en ik citeer: ‘a state of being well and doing well in 

being well.’60 Dus om een welzijn en het goed zijn in het welzijn. Dit welzijn wordt 

verder opengelaten. Open voor de verschillende invullingen van wat welzijn in mag 

 
58 A. MacIntyre, After Virtue, 173 en 174. 
59 Ibidem.  
60 Ibidem, 174. 
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houden. Dit is een van de redenen dat MacIntyre de Aristotelische deugdenleer 

bruikbaar vindt voor de hedendaagse pluralistische samenleving.  

 De bijdrage die het onderwijs dus levert om jonge mensen tot bloei te laten 

komen op persoonlijk vlak, draagt weer bij aan het doel op maatschappelijk vlak dat 

MacIntyre voor het onderwijs ziet weggelegd. Maar andersom ook, zoals eerder 

vermeld in paragraaf 1.4 gaat het om een wederkerige werking, waarbij goede mensen 

een goede staat kunnen vormen en je alleen in een goede staat een goed mens kan 

worden. Als je de Aristotelische deugden integreert in het onderwijs, stel je volgens 

MacIntyre jonge mensen in staat om dat wat zij in aanleg zijn te verwezenlijken. Dit is 

dus nu de link met het onderwijs die MacIntyre voorstelt. Naast de taak van de docent 

om leerlingen in te leiden in een specifiek vakgebied, zoals natuurkunde of een taal, is 

er ook altijd sprake van een hidden curriculum. Hiermee wordt bedoeld dat iedere 

docent ook aan vorming doet om van jonge mensen ‘goede’ mensen te maken. 

MacIntyre oordeelt dat dit ‘goed’, afhankelijk van de context, het best ingevuld kan 

worden door verschillende Aristotelische deugden, zoals rechtvaardigheid of 

eerlijkheid. Om deze reden wordt MacIntyre door verschillende denkers als moralist 

bestempeld. Hij plaatst de morele deugden inderdaad in veel gevallen boven de 

intellectuele deugden, maar daar heeft hij weldegelijk zijn motieven voor.61  Dit 

kritiekpunt en MacIntyre’s respons hierop worden in hoofdstuk 4 verder uitdrukkelijk 

aan de orde gesteld. 

In MacIntyre’s voorstelling van de deugdenleer zijn het persoonlijk en 

maatschappelijk doel van onderwijs zodanig coherent, dat zijn onderwijsfilosofische 

visie een logisch verhaal vormt. MacIntyre stelt dat deze logica niet schuilgaat in zijn 

theorie maar in de Aristotelische deugdenleer zelf. Het tijd- en plaatsoverstijgend 

karakter van deze leer, waardoor het in de hedendaagse samenleving nog steeds 

waardevol kan zijn, zit volgens MacIntyre in de volgende gedachte: in doen wat goed is 

zit logica, omdat niet doen wat je denkt dat goed is, niet logisch is. Bijvoorbeeld 

wanneer iemand inconsistent is in enerzijds zijn overtuiging en anderzijds zijn 

handelen, dan wordt deze persoon onbegrijpelijk voor anderen.62 Het maatschappelijk 

doel van de deugden in het onderwijs is daarom volgens MacIntyre om jezelf in een 

groter narratief te leren begrijpen en dit te spiegelen aan de hand van het gedrag en in 

dialoog met anderen. Onderwijs dat gericht is op zowel de intellectuele deugden 

alsmede de morele deugden is daardoor in staat om een ‘educated public’ voort te 

 
61 J.B. Murphy, ‘The Teacher as the Forlorn Hope of Modernity’, 183-199. 
62 A. MacIntyre, After Virtue, 188.  
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brengen.63 Een publiek dat in een gezamenlijk project van samenleven, een sociale en 

rechtvaardige samenleving kan vormen. MacIntyre geeft geen precieze invulling aan 

de woorden sociaal of rechtvaardig. Filosoof Martha Nussbaum doet dit bijvoorbeeld 

wel door een lijst op te stellen van punten waar een sociale en rechtvaardige 

samenleving aan dient te voldoen. Een voorbeeld hiervan is het punt: ‘in staat zijn om 

politieke leiders op kritische wijze te beoordelen, maar met een ter zake kundig en 

realistisch besef van de mogelijkheden waarover deze leiders beschikken.’64 En ook 

filosoof John Portelli geeft er wel invulling aan en spreekt van een robuuste 

democratie. Robuust betekent dan dat een democratische samenleving bestendig is en 

zich kenmerkt door agonisme: het dusdanige omgaan met conflicten dat het niet tot 

vijandschap leidt. Een ander belangrijk punt is volgens Portinelli ‘equity’. Hier verstaat 

hij onder dat burgers aandeel moeten hebben in de twist over wat samenleven moet 

inhouden, in plaats van slechts ageren tegen procedures waar ze tegenaan lopen. 

Burgers moeten meer investeren in het vormen van een eerlijk standpunt in plaats van 

zo neutraal mogelijk zijn. Volgens critici klinkt dit alles wellicht te utopisch, 

hoogdravend en onrealiseerbaar. In hoofdstuk 4 worden de redenen die critici hebben 

voor hun kritiek verder uiteengezet en behandeld. Hier is het belangrijk om te 

bedenken dat de Aristotelische deugdenleer theoretisch en praktisch gezien een kader 

kan bieden om, zoals MacIntyre het voorstaat, een ‘educated public’ voort te brengen. 

In dialoog kan dan worden bepaald wat in de hedendaagse context van een liberale 

democratie, een deugd zoals rechtvaardigheid mag inhouden en hoe dit verwezenlijkt 

kan worden. De deugd integreren in vooral het onderwijs is volgens MacIntyre dus een 

manier om dit doel te bereiken.65  
 

§ 2.2.2.   Deugd  
 

Wat is de deugd precies? Waarom is het een onmisbaar element in het onderwijs als je 

de voorgestelde persoonlijke en maatschappelijke doelen van MacIntyre wilt 

realiseren? De deugd is een ‘goed’, een bepaalde waarde waar je weet van hebt en die 

je voor ogen hebt als je goed wilt handelen. Bijvoorbeeld rechtvaardigheid of 

vriendschap. Wij staan in een traditie waar we beschikken over een rijke bron aan 

voorbeelden van deugdelijk handelen. Als MacIntyre spreekt van een deugd dan heeft 

 
63 J. Macallister, ‘MacIntyre's Revolutionary Aristotelian Philosophy’, 524-537. 
64 M. Nussbaum, Niet voor de winst, 45.  
65 A. MacIntyre, Dependent Rational Animals, 88-89.  



27 
 

hij het volgens James Berhard Murphy bovenal over morele deugden zoals: 

rechtvaardigheid en eerlijkheid. Daarnaast legt hij betreft de intelectuele deugden de 

nadruk op de praktische wijsheid (phronèsis) waar de volgende paragraaf aan gewijd 

is.  

Volgens MacIntyre kunnen we de samenleving zien als opgebouwd uit 

praktijken. Een praktijk is dan en ik citeer: ‘een coherente en complexe vorm van 

maatschappelijk erkende, coöperatieve, menselijke activiteit waarmee intrinsieke 

goederen die inherent zijn aan de activiteit kunnen worden gerealiseerd.’66 Het woord 

goederen kan het best vertaald worden met het woord ‘waarden’ of ‘deugden’. Iedere 

praktijk kent vervolgens specifieke toonbeelden van die deugd. Zo blijft de deugd niet 

alleen een abstract begrip maar krijgt het een vertaling naar een concrete handeling en 

daarbij passende houding. In deze deugdenleer gaat het er dus om, dat in navolging 

van een excellente handelswijze en houding, er eigenschappen worden ontwikkeld die 

een mens nader tot het telos eudaimonia brengt.67  

Ad Verbrugge erkent dat het Alasdair MacIntyre is, die het concept van de 

deugd ingrijpend heeft getransformeerd om het toepasbaar te maken in de context van 

de moderne samenleving. MacIntyre komt met een praktisch en formeel schema 

waardoor de Aristotelische deugdenleer van toepassing kan zijn op verschillende 

contexten.68 Zo ook de praktijk van het onderwijs, al moet gezegd worden dat 

MacIntyre het onderwijs niet als aparte praktijk beschouwt, zoals de gezondheidszorg 

dit volgens hem bijvoorbeeld wel is. De reden die hij hiervoor geeft is dat onderwijs 

hoofdzakelijk een middel is om interne waarden die inherent zijn aan een specifieke 

praktijk bij te brengen.69 De deugd is de invulling van een persoonlijk en een 

gezamenlijk streven. Volgens MacIntyre moeten praktijken worden ingericht op basis 

van de deugd, zodat het gaat om het creëren van een juiste balans in het streven naar 

intrinsieke en externe goederen ofwel waarden. Een voorbeeld van een deugd die een 

interne waarde kan zijn, in bijvoorbeeld de praktijk gezondheidszorg is het lichamelijk 

welzijn van mensen. Een externe waarde is wellicht status of geld waar een arts deels 

een motivatie in vindt om zich met de gezondheid van mensen te bezigen. Echter dient 

een praktijk volgens MacIntyre wel in hoofdzaak gericht te zijn op de interne waarden 

 
66 A. MacIntyre, After Virtue, vert. R. van Kappel, 186.  
67 A. MacIntyre, After Virtue, 188. 
68 A. Verbrugge, ‘De vraag naar de deugd in een tijd van onbehagen’, 4-12. 
69 A. MacIntyre, ‘Alasdair MacIntyre on education’, 2. 
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die de deugden betreffen en niet op de externe waarden die slechts een middel zijn en 

geen doel in zichzelf.70  

Terugkomend op de vraag uit paragraaf 1.4: of de deugd volgens MacIntyre ook 

los gezien kan worden van de oorspronkelijke context? Daarover kan gezegd worden 

dat het onderwijs zich volgens MacIntyre naast de intellectuele deugden, tevens kan 

toeleggen op het inleiden in de morele deugden. Enerzijds zou de praktijk van het 

onderwijs de morele deugden als leidraad kunnen gebruiken voor de dagelijkse 

omgang met elkaar. Het zou dan invulling geven aan het hidden curriculum dat 

docenten hebben. Anderzijds kunnen door de deugden de interne waarden die horen 

bij de specifieke praktijk waarin wordt lesgegeven, een concrete invulling krijgen. Zijn 

dit dan dezelfde deugden als de deugden die in de tijd van Aristoteles centraal 

stonden? MacIntyre zegt hierover dat dit het geval kan zijn, maar dat het gaat om het 

doel of de functie die men tracht te bereiken met de welbepaalde deugd. In de 

Aristotelische traditie iets rechtvaardig noemen, betekent dat het een soort 

rechtvaardigheid betreft dat iemand zou kiezen, met het oog op de typische vorm van 

rechtvaardigheid die gewild wordt.71 MacIntyre geeft daarbij een simpel en concreet 

voorbeeld van een horloge. Om een horloge goed te noemen, is zeggen dat het gaat 

om een horloge dat iemand zou kiezen, die bijvoorbeeld een horloge wil waarop 

accuraat de tijd wordt aangegeven.72 Het doel dat met de welbepaalde deugd voorop 

staat moet dus duidelijk zijn. Dit is waar de deugd opgevat als voortreffelijkheid in is 

gelegen. MacIntyre stelt dat het telelogische karakter van het paradigma waar sprake 

van was in de tijd waarin Aristoteles leefde, deze deugden begrijpelijk maakte. Waarom 

zou een mens rechtvaardig handelen en dit op excellente wijze willen praktiseren? 

Omdat dit in de Aristotelische tradtie leidt naar eudaimonia. Het probleem dat er speelt 

om de deugdenleer toepasbaar te maken voor het hedendaagse, is het gebrek aan 

een groter narratief kader waaraan de deugd zijn betekenis ontleent. Ook hier ziet 

MacIntyre een extra taak weggelegd voor het onderwijs. Dit aspect wordt verder 

uitgediept door onderwijsfilosoof Nathan Mueller en komt terug uitgebreid terug in 

hoofdstuk 3.   

En zo komen we uit bij de drieledige opvatting van de deugd die past bij de 

context van het hedendaagse onderwijs. De eerste opvatting betreft allereerst een 

‘weten’. Door Aristoteles wordt dit weten onderverdeeld in drie deelgebieden; ten 

 
70 A. MacIntyre, After Virtue. vert. R. van Kappel, 186-197. 
71 A. MacIntyre, After Virtue, 70.  
72 Ibidem. 
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eerste het gebied van wetenschappelijke kennis (epistèmè), ten tweede de vaardigheid 

als in ‘iets maken’ (technè) en ten derde de vaardigheid in verstandig handelen 

(phronèsis). De uiteindelijke deugd wijsheid (sophia) wordt enkel bereikt door alle drie 

de deelgebieden te ontwikkelen.73 Onderwijs zou daarom ook op alle drie gericht 

moeten zijn. Dit is volgens MacIntyre en ook andere onderwijsfilosofen momenteel niet 

het geval. Om je als mens op deze gebieden te kunnen ontwikkelen, is volgens 

Aristoteles begrip (nous) van de grondbeginselen nodig. Bij de phronèsis is dit begrip 

ook nodig, maar wordt het tevens gecombineerd met het aanleren van een bepaalde 

zielshouding, die opgevat kan worden als ‘het beheersen van het juiste verlangen om 

te reageren’.74 Om volgens Aristoteles als mens werkelijk tot bloei te kunnen komen, 

moet opvoeding ofwel onderwijs dus rekenschap geven aan intellectuele en technische 

deugden, maar daarnaast ook prominenter aan morele deugden. Om de ontwikkeling 

van de morele deugd te kunnen laten plaatsvinden, is één intellectuele deugd in het 

bijzonder belangrijk en dat is phronèsis (praktische wijsheid). Hoe precies de 

ontwikkeling van phronèsis aangepakt moet worden in het onderwijs, wordt door 

MacIntyre zelf niet uitgebreid behandeld. MacIntyre benadrukt alleen dát het ontwikkeld 

moet worden ten behoeve van het tot bloei komen van een persoon en het welslagen 

van het gezamenlijk project dat samenleven volgens hem is. Wel verdient de deugd 

phronèsis expliciet de aandacht, omdat het gezien kan worden als het werktuig waar 

zonder de deugd geen dienst kan doen.75  

 

§ 2.2.3.   Phronèsis  
 

Om de deugd te implementeren zodat een mens tot bloei kan komen, is ontwikkeling 

van het praktische verstand, de phronèsis, noodzakelijk. Naast het streven naar de 

intellectuele deugd sophia door wetenschappelijke kennis op te doen en vaardigheden 

te leren, dient het onderwijs vooral bij te dragen aan het ontwikkelen van deze 

praktische deugd. Maar wat houdt phronèsis precies in? Door MacIntyre wordt 

phronèsis opgevat als ‘het verstand begeleid door de deugden’. De phronèsis is het 

vermogen dat het mogelijk maakt om persoonlijke en gemeenschappelijke waarden 

met elkaar in overeenstemming te brengen of om keuzes te maken als waarden 

conflicteren. Ieder mens beschikt over dit vermogen. De phronèsis kan ook los gezien 

 
73 Aristoteles, Ethica Nicomachea, 183-186.  
74 K. Kristjánsson, ‘Recent Work on Flourishing’, 101.  
75 A. MacIntyre, After Virtue, 188-190.  
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worden van de context omdat het een vermogen is waar ieder mens over beschikt. In 

de vorige paragraaf is uitgelegd dat het denkkader van Aristoteles verschilde van het 

hedendaagse denkkader. Hierdoor zal het doel dat Aristoteles beoogde met de 

deugdenleer (eudaimonia) verschillen met het doel dat mensen vandaag de dag zien 

weggelegd voor het mens-zijn. Maar dát mensen ook vandaag nog doelen nastreven is 

een duidelijk gegeven. Over een praktisch verstand beschikken om de weg naar een 

specifiek doel te kunnen bepalen, is waar ieder mens in iedere tijd baat bij heeft. Al zal 

er volgens MacIntyre nooit een ethische positie of ethisch stelsel zijn, aan de hand 

waarvan ethische kwesties opgelost kunnen worden. Als hij iets duidelijk onderkent 

dan is het wel het gegeven dat er voor iedere positie in een ethische kwestie 

argumenten te bedenken zijn, die gelijk zijn in kracht waardoor er isothenie ontstaat.76 

Maar gelijke kracht tussen rivaliserende opvattingen of niet, iedere kwestie vereist wel 

een bepaalde handelswijze. Dit impliceert dus dat er altijd een keuze gemaakt moet 

worden. Nu is het precies de ontwikkeling van het praktische verstand, dat een mens in 

staat wordt gesteld om die keuze te maken. Volgens MacIntyre is er geen uiteindelijk 

goed en zal het leven nooit makkelijk worden, maar we moeten wel een manier 

bedenken uit een impasse te geraken. Onderwijs is naar het oordeel van MacIntyre 

waardevol als het jongeren daarom ook leert hun praktische verstand te gebruiken. De 

deugdenleer is daarbij een middel om die verstandigheid te trainen. Als een mens hier 

eenmaal weet van heeft en over beschikt dan kan hij zelfstandig oordelen hoe zichzelf 

te verwezenlijken, in het licht van het individueel en collectief goed.77  

Maar wanneer kies je voor een persoonlijke waarde en wanneer geef je 

voorrang aan gezamenlijke waarden als deze met elkaar in conflict zijn? Leven is 

keuzes maken en er is geen pasklaar antwoord. Het enige dat je kunt doen, is in 

navolging van excellentie je laten inspireren om zo dicht mogelijk bij wat je goeddunkt 

uit te komen. Het goede is dan die waarde die je nastreeft en in de praktijk wilt 

actualiseren, wetende dat dit in het beste geval een optimale en nooit een volmaakte 

uiting van die waarde zal zijn.  

 Het belang dat door MacIntyre wordt ingezien om phronèsis een centrale rol in 

het onderwijs toe te kennen, wordt door andere denkers overgenomen en verder 

onderzocht. In de filosofie van het onderwijs is het met name Randall Curren die het 

concept phronèsis zelfs uitbouwt naar Phronèsis Praxis Perspective (PPP). Dit is een 

 
76 A. MacIntyre, After Virtue, 7-9.  
77 J. Macallister, ‘MacIntyre's Revolutionary Aristotelian Philosophy’, 524-537. 
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voorbeeld van een specifieke invulling van Aristoteles’ leer toegepast op het onderwijs 

van nu.78 In paragraaf 3.3 wordt deze methode verder uitgelegd.  

 

§ 2.3  Conclusie van MacIntyre’s filosofische visie op het onderwijs 

Om uit de onderwijscrisis te geraken, moet het onderwijs de belangen van de jeugd 

duidelijker vooropstellen. Maar wat zijn deze belangen en wie bepaalt dit? In de 

onderwijsfilosofische visie van MacIntyre komt in ieder geval naar voren dat een mens 

moet kunnen beschikken over een praktisch verstand. Jongeren hebben dan belang bij 

onderwijs dat de ontwikkeling van de phronèsis stimuleert. Naar inzicht van MacIntyre 

wordt verstandigheid gekenschetst als het kunnen bepalen wat het juiste midden is in 

iedere afzonderlijke situatie. Dit in tegenstelling tot een goed of kwaad als het ene of 

het andere uiterste punt. In het op zoek zijn naar een ‘midden’, is het filosofisch gezien 

voordehandliggend om terug te grijpen naar Aristoteles. Hij stelt het kunnen bepalen 

van het juiste midden centraal, in zijn politieke, antropologische en ethische visie.   

In met name zijn ethische visie, ziet Aristoteles het volkomen doel (telos) van de mens 

gelegen, in het streven naar geluk (eudaimonia). In dit streven kan de mens zijn doel 

bereiken, door wat hij in aanleg (dynamis) is, te verwezenlijken (energeia). Zo komt de 

mens werkelijk tot bloei. Hij is als het ware een gelukt mens en daardoor ook een 

gelukkig mens. De mens kan dit doel van tot bloei komen bereiken, door met name te 

leren hoe hij zijn praktische verstand (phronèsis) kan gebruiken. En dat is waar het 

onderwijs volgens filosoof Alasdair MacIntyre op gericht zou moeten zijn: dat je door de 

ontwikkeling van de phronèsis als mens kunt bepalen, wat het midden is tussen twee 

uitersten in afzonderlijke situaties. (zie paragraaf 2.1 waar staat: ‘to do the right thing, 

at the right time in the right way.’) En zo komen we uit bij de realisatie van de deugd. 

Als een mens eenmaal weet heeft van de deugd, hij weet vervolgens zijn gedrag 

daarop af te stemmen en weet er de juiste zielshouding bij aan te nemen, dan 

verwezenlijkt hij datgene waartoe een mens volgens Aristoteles bestaat: het in werking 

zijn van de ziel in samenspraak met zijn ratio. MacIntyre’s onderwijsfilosofische visie 

komt er dus op neer, dat de deugd bijbrengen door ontwikkeling van de phronèsis in 

het onderwijs, de persoonlijke en gezamenlijke doelen in het (samen)leven van 

mensen kunnen worden verwezenlijkt. 

 
78 R. Curren, ‘Aristotle's educational politics and the Aristotelian renaissance’, 554.  
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Hoofdstuk 3  Onderwijsfilosofie die voortbouwt op het Neo-Aristotelisme van  
  MacIntyre 

Tijdens de jaarlijks terugkerende conferentie van the International Society for 

MacIntyrean Enquiry staat in 2021 ‘het praktische verstand’ centraal.79 De ontwikkeling 

van de phronèsis is blijkbaar een hot topic. Als het gaat om goed en bestendig 

onderwijs dat aansluit bij de belangen van jongeren in de eenentwintigste eeuw, zien 

verschillende onderwijsfilosofen heil in de deugdenleer zoals hij door MacIntyre is 

geïnterpreteerd. In hoofdstuk 2 is de onderwijsfilosofische visie van MacIntyre 

uiteengezet aan de hand van drie concepten: het doel, de deugd en de phronèsis. 

Dezelfde structuur wordt aangehouden in dit hoofdstuk. Eerst komen namelijk de 

onderwijsfilosofen aan bod die het doel dat MacIntyre met de deugdenleer voor ogen 

heeft onderschrijven en verder hebben onderzocht. Hier hoort ook een taak bij. De 

vraag is hoe de deugdenleer invulling kan geven aan die taak om het gestelde doel te 

bereiken. Verder blijkt uit het voorgaande hoofdstuk ook dat MacIntyre de deugd op 

drie manieren heeft geïnterpreteerd: de deugd als morele waarde (zie paragraaf 2.2.1) 

als voortreffelijkheid (zie paragraaf 2.2.2) en als het praktische verstand (zie paragraaf 

2.2.3). Voorts is het een logische stap om die onderwijsfilosofen aan de orde te stellen, 

die op hun beurt een van de drie MacIntyriaanse interpretaties van de deugd verder 

hebben uitgediept. Het is de onderwijsfilosoof Kristjánsson die voortborduurt op het 

doel dat de deugdenleer voor het onderwijs kan bieden. De invulling van dit doel noemt 

hij Aristotelian Flourishing. Zoals in hoofdstuk 2 al is geconcludeerd is een doel 

afhankelijk van het narratief kader waarin het gesteld wordt. James Murphy en Nathan 

Mueller twisten om die reden of de leraar in de context van de moderniteit als verloren 

hoop moet worden beschouwd. Verloren hoop wordt door beiden opgevat als het 

laatste baken voor de Westerse samenleving in een amoreel postmodern tijdperk. 

Voorts is het de onderwijsfilosoof James Macallister die de betekenis van het concept 

van de deugd als morele waarde voor het onderwijs onder de loep heeft genomen. De 

twee interpretaties van de deugd, als morele waarde en als phronèsis, zijn zo nauw 

verbonden dat ze met het oog op de taak en het doel van het onderwijs samen in een 

paragraaf zijn ondergebracht. Zoals eerder genoemd is het de filosoof Joseph Dunne 

die hier een praktische methode voor het onderwijs op heeft gebaseerd in de vorm van 

Phronèsis Praxis Perspective. Ten slotte passeert er nog een noemenswaardige visie 

van Chris Higgins de revue. De visie is minder relevant voor de uiteindelijke 

 
79 Macintyreanenquiry, https://www.macintyreanenquiry.org/isme-2021-summer-conference, laatst geraadpleegd 
14 juni 2021.  
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beantwoording van de hoofdvraag, maar toont desalniettemin wel de waarde die de 

deugdenleer voor het onderwijs kan hebben. In totaliteit wordt in dit hoofdstuk de 

theoretisch, filosofische basis uiteengezet, waarmee uiteindelijk invulling kan worden 

gegeven aan het ‘hoe’ van onderwijs.  

 

§ 3.1  Uitbloeien van dependent rational animal 

In Aristoteles’ naturalistisch, antropologische visie komt vooral naar voren dat een 

mens uiteindelijk streeft naar eudaimonia. Om dit te bereiken is het nodig om je als 

mens te bezigen met iets waarin de deugd tot uiting kan worden gebracht. In deze 

opvatting is de deugd eerder een excellente vertolking van een menselijke eigenschap 

of handeling. Het gaat om bezigheden die plaatsvinden in wat MacIntyre praktijken 

noemt, zoals bijvoorbeeld: het gitaarspel, voetbal, wiskunde, rechtspraak e.a. Ieder 

mens streeft ernaar om het beste van zijn kunnen te tonen in een welbepaalde praktijk. 

Maar niet iedereen, sterker nog slechts een enkeling, kan de beste zijn in die praktijk 

en de maatstaf bepalen. Dit neemt echter niet weg dat ieder individu wel de drang voelt 

om te streven naar een beter of een hoger. Het gaat in de Aristotelische deugdenleer 

meer om flourishing: het ‘tot bloei komen’. De mens dient mede om deze reden zijn 

praktische verstand te ontwikkelen. Hiermee kan hij namelijk zelf bepalen welke weg te 

bewandelen, om wat hem in aanleg gegeven is te verwezenlijken. Hierin zijn we wel 

afhankelijk van allereerst de gegeven aanleg, maar evengoed van de omstandigheden 

waarin we opgroeien en thans verkeren, alsmede de relaties die we hebben met 

andere mensen.80 Het gaat om een tot bloei komen van een mens, een wezen dat door 

MacIntyre wordt gekenmerkt als een dependent rational animal.  

§ 3.1.1    Aristotelian Flourishing  

Professor in character education and virtue ethics aan de universiteit van Birmingham 

Kristján Kristjánsson beschouwt zichzelf als iemand die een brug wil slaan tussen 

filosofie en sociale wetenschappen.81 Kristjánsson ziet naast andere onderwijsfilosofen 

eveneens in het Aristotelisch concept flourishing, het ideale doel voor onderwijs 

weggelegd. Kristjánsson verwijst kortweg naar AF (Aristotelian Flourishing). Hij brengt 

 
80 ‘MacIntyre Internet Encyclopedia of Philosophy’, iep.utm, https://iep.utm.edu/mac-over/#SH4c, laatst 
geraadpleegd 14 juni 2021.  
81 Birmingham.ac,  https://www.birmingham.ac.uk/staff/profiles/education/kristjansson-kristjan.aspx, laatst 
geraadpleegd 15 juni 2021.  

https://iep.utm.edu/mac-over/#SH4c
https://www.birmingham.ac.uk/staff/profiles/education/kristjansson-kristjan.aspx
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de theorie omtrent flourishing overzichtelijk in kaart, maar voorziet haar naast een 

uitleg van de positieve basis die zij kan bieden voor het onderwijs ook van kritische 

kanttekeningen.82 Want wat dienen we onder het doel flourishing ofwel ‘tot bloei 

komen’ te verstaan?   

AF gaat volgens Kristjánsson om jongeren bijstaan in het ontdekken en 

ontwikkelen van bepaalde karakterkwaliteiten die verband houden met eudaimonia.83 

Kristjánsson wil dit ‘tot bloei komen’ als leidraad voor onderwijs voorstellen, zodat 

iedere belangrijke beslissing binnen de school hierop gestoeld kan worden. AF moet 

geenszins geassocieerd worden met een therapeutische invulling van onderwijs, 

waarbij de nadruk ligt op de psychologische en emotionele ontwikkeling van jongeren. 

Ook betekent het niet dat het hele onderwijssysteem op de schop moet. Het doel van 

tot bloei komen moet eerder leiden tot een verbreding en verbetering van de bestaande 

schoolpraktijk. Het zou bijvoorbeeld de zwaar bekritiseerde test-drift van scholen 

kunnen temperen.84  

Maar hoe kan het doel van AF dat bewerkstelligen? En welke redenen pleiten 

volgens Kristjánsson voor dit doel? Jongeren helpen om tot bloei te komen, klinkt een 

beetje als een open deur, of als een dekmantel om er om het even wat aan op te 

hangen. Maar AF is volgens Kristjánsson juist verhelderend en rijk aan mogelijkheden 

die kunnen bijdragen aan een algehele staat van welzijn. Wat welzijn is, is enerzijds 

een subjectieve aangelegenheid waar het een persoon gaat om de ervaring van genot, 

plezier en voldoening. Dit is zeker belangrijk in een mensenleven, maar in het 

onderwijs gaat AF meer om de objectieve kant van eudaimonia, die volgens 

Kristjánsson goed door Nussbaum wordt verwoord als ‘een optimaal in werking zijn van 

menselijke kwaliteiten’.85 In het lesgeven en in het coachen van leerlingen kan dit 

streven als uitgangspunt worden genomen.  

Aristoteles’ deugdenleer stelt dat iemand in goede omstandigheden moet 

verkeren om een goed mens te kunnen worden en een goed leven te kunnen leiden. 

De externe condities (leefomstandigheden) en de interne zingeving, zijn twee cruciale 

factoren in het welslagen van AF. De school kan bij uitstek de plaats zijn, waar 

leerlingen worden gefaciliteerd in het ontdekken en optimaliseren van hun persoonlijke 

kwaliteiten. Maar in hoeverre dient onderwijs hierin te voorzien? Om een extreem 

 
82 K. Kristjánsson, ‘Flourishing as the aim of education: towards an extended, ‘enchanted’ Aristotelian account’ in: 
British Journal of Educational Studies 42, 6 (2016) 707.  
83 K. Kristjansson, ‘Recent Work on Flourishing’, 88.  
84 Ibidem. 
85 Ibidem, 90.   
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voorbeeld te noemen: sommige scholen in IJsland rekenen het zelfs tot hun taak om 

kinderen pap aan te bieden. Dit gaat volgens Kristjánsson te ver, maar hij maakt vooral 

duidelijk dat er voorwaarden zijn om überhaupt tot bloei te kunnen komen en dat als er 

niet aan deze voorwaarden is voldaan, het proces van AF wordt bemoeilijkt.86  

Als het verder gaat over de invulling van het onderwijs dat AF als doel stelt, dan 

moet er volgens Kristjánsson vooral gekeken worden of de kennis en de vaardigheden 

die worden aangeleerd zin- en betekenisvol zijn. Zin en betekenis zijn volgens hem 

noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarden om tot bloei te komen. Kristjánsson 

vat het samen als de interne benodigdheden die een concrete invulling kunnen geven 

aan het tot bloei komen. Hij verwijst met betrekking tot de begrippen zin en betekenis, 

maar ook met betrekking tot de begrippen deugd en doel, naar Moore’s analyse van 

satis concepts.87 Je kunt ‘zin’ of ‘tot bloei komen’ niet volkomen scherp afgebakend 

vatten, het blijven vage concepten, al is wel voldoende duidelijk waar het naar verwijst.  

Volgens Kristjánsson gaat het daarom in de ontwikkeling van tot bloei komen niet om 

een totaal bereiken van wat zinvol is, maar meer om een benaderen van wat iemand 

zich bij het begrip zinvol voorstelt. 

De duidelijkste overeenkomst tussen de onderwijsvisie van Kristjánsson en die 

van MacIntyre is vooral terug te vinden in hoe AF in het onderwijs vormgegeven kan 

worden. Om een gooi te doen naar een leven van eudaimonia zoals AF voorstelt, kan 

het onderwijs het best zijn pijlen richten op de drie soorten deugden: de morele, 

intellectuele en technische deugden. (Voor een uitgebreidere uitleg van het 

onderscheid tussen soorten deugden zie paragraaf 2.2.2) De morele deugden staan 

bovenaan de prioriteitenlijst, al zijn de intellectuele en technische deugden onmisbaar 

om de morele deugden te kunnen realiseren. Ook Kristjánsson benadrukt hier één 

specifieke intellectuele deugd als onmisbaar en dat is opnieuw de phronèsis. De reden 

die hij hiervoor geeft is ook waar MacIntyre steeds op hamert, namelijk dat moreel 

handelen niet alleen een zaak is van het juiste gedrag vertonen, maar dat je als 

autonoom, weldenkend wezen dit doet met de juiste reden en zielshouding. 

 

 

 

 
86 K. Kristjansson, ‘Recent Work on Flourishing’, 93.  
87 Ibidem, 97. 
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§ 3.1.2 Samenkomen van doel en taak in de Schotse Verlichting 

Het floreren van mensen als taak van de politiek en in het bijzonder van het onderwijs 

beschouwen, is waar volgens Randall Curren de waardering van filosofen voor de 

Aristotelische deugdenleer uit voorkomt.88 Ter illustratie valt te denken aan 

Nussbaum’s normatieve invulling van politiek beleid, namelijk de capability approach. 

Politiek zou zich volgens haar moeten richten op het (universele) recht van mensen 

om, binnen het redelijke, welzijn en geluk na te streven. Als de Neo-Aristotelische 

opvatting van tot bloei komen het doel is, dan kan het onderwijs de aangewezen plaats 

zijn om deze bijbehorende, nobele taak op zich te nemen. Maar is floreren ook een 

haalbaar doel en is het onderwijs bij machte om de hieraan gelieerde taak te 

volbrengen? MacIntyre benadrukt steeds dat de opvattingen uit de deugdenleer wel 

echt bruikbaar moeten zijn in de praktijk. Om dit te kunnen beoordelen is het nodig om 

de standpunten in dezen uiteen te zetten.  

In een interview van emeritus-hoogleraar filosofie van onderwijs Joseph Dunne 

met MacIntyre wordt het doel en de bijbehorende taak van het onderwijs verder 

uitgekristalliseerd. Met het in deze paragraaf eerder geschetste doel en de 

bijbehorende taak in het achterhoofd, concludeert MacIntyre dat de leraar momenteel 

als de verloren hoop van de moderniteit wordt gezien.89 Wat MacIntyre hiermee wilde 

zeggen wordt door de onderwijsfilosofen Murphy en Mueller verschillend opgevat. Hoe 

precies wordt in paragraaf 3.2 en 3.3 nadrukkelijk aan de orde gesteld. In deze 

paragraaf waar het doel van onderwijs voorop staat, is het belangrijk om te weten wat 

MacIntyre als oorzaak ziet van dit stigma van de verloren hoop. Leraren krijgen 

namelijk twee noodzakelijke maar tegenstrijdige taken toebedeeld. Enerzijds een 

weldenkend kritisch publiek voortbrengen van mensen die morele waarden nastreven 

en anderzijds jongeren inpassen in het systeem van de altijd maar op groei en 

eigenbelang gerichte vrije markt. Deze twee taken bijten elkaar. De grote sta-in-de-weg 

van het overkoepelend maatschappelijke doel wordt goed samengevat in het volgende 

citaat:  
‘(…) according to MacIntyre, we do not live today in a good and virtuous 

society. Today, he says, our primary educators are the corporate advertisers and 

government bureaucrats who attempt to persuade us not to question, but to satisfy our 

 
88 R. Curren, ‘Aristotle's educational politics and the Aristotelian renaissance’, 543-559. 
89 A. MacIntyre, ‘The Idea of an Educated Public’ in: Education and Values (London 1987) 16. 
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desires, and to accept our fate of performing the narrow function in the modern 

economy to which our talents have destined us.’90  

Zo zetten we onze dynamis (zie paragraaf 1.3) en de daarmee gemoeide talenten in 

voor economische doeleinden. Een gelukt en gelukkig mens is in de hedendaagse, 

meritocratische samenleving veeleer iemand die op eigen kracht externe goederen in 

de vorm van geld en status weet te verkrijgen, dan iemand die intrinsieke waarden 

nastreeft zoals voorgesteld door het Neo-Aristotelisme. En om deze externe goederen 

te kunnen bemachtigen, dien je de beste te zijn binnen de praktijk waarin je een 

sociaaleconomische rol vertolkt. Deze ontwikkeling heeft volgens MacIntyre een 

verregaande fragmentatie van de samenleving tot gevolg gehad. Ieder is een specialist 

in een specialisme. Hierdoor ontbreekt een overkoepelende gemene deler en neemt 

die fragmentatie ook alleen maar toe. Omdat morele en culturele overtuigingen volgens 

MacIntyre zo ver uiteen liggen, is niet eens duidelijk welke onderwerpen publiek en 

politiek centraal zouden moeten staan. De voorspelling is dat onder andere door 

digitalisering en de niet te beheersen hoeveelheid beschikbare kennis, in combinatie 

met de inrichting van het hedendaagse onderwijs, dit proces van steeds verdergaande 

specialisatie eerder zal toenemen dan afnemen. Is deze ontwikkeling nog te stoppen of 

te doorbreken?  

Het huidige sociaaleconomisch systeem zou juist in het onderwijs eens goed 

onder de loep genomen moeten worden. Het systeem wordt nu door het onderwijs 

eerder in stand gehouden volgens MacIntyre. Dit is de reden waarom de leraar door 

sommige denkers als de verloren hoop van de moderniteit wordt gezien. De leraar zou 

namelijk wel in de positie verkeren om het tij te doen keren en de wil ontbreekt er ook 

niet aan, maar de leraar wordt hier niet of nauwelijks op aangestuurd of in gesteund. 

Maar wat is dan MacIntyre’s antwoord op deze impasse?  

In het zoeken naar een oplossing waarin MacIntyre rekening houdt met de 

verregaande fragmentatie, legt hij het lot van de toekomstige rechtvaardige en sociale 

samenleving bij voorkeur in handen van een educated public. Leraren zouden het als 

taak van onderwijs moeten zien, om een welopgeleid publiek voort te brengen en de 

leerling als deelgenoot in deze taak serieus moeten nemen. De paradox schuilt echter 

in het idee dat een radicale ommekeer in het onderwijs nodig is om dit te kunnen 

bewerkstelligen, maar dat die ommekeer alleen door een educated public geïnitieerd 

kan worden.  

 
90 James Bernhard Murphy, ‘The Teacher as the Forlorn Hope of Modernity’, 183. 
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Volgens MacIntyre is nog niet alle hoop verloren en hij stelt zich daarom onderwijs voor 

zoals aan de universiteiten ten tijde van de Schotse Verlichting. MacIntyre ziet dan 

voor zich dat er eerst duidelijkheid moet komen over het onderwerp van publiek en 

politiek debat. Toegespitst op de actualiteit zou het onderwerp bijvoorbeeld het klimaat 

kunnen betreffen. Eerst moet volgens MacIntyre te rade worden gegaan bij de 

intellectuele hoofdrolspelers op dit gebied in een gemeenschap. Wie hebben er 

daadwerkelijk theoretisch en praktisch gezien verstand van dit onderwerp? Hij doelt 

dan ook op een geoefende groep rationele debaters. Ten tweede moet er een 

gerechtvaardigde rationele maatstaf komen op basis waarvan onderscheid gemaakt 

kan worden tussen sterke en zwakke argumenten en die door de meerderheid van de 

deelnemers aan het debat wordt onderschreven. In de tijd van de Schotse Verlichting 

was de common sense filosofie de gedeelde grond waar standaarden voor 

argumentatie aan werden ontleend. Deze common sense filosofie kenmerkt zich door 

een nuchtere kijk op wat waar en werkelijk is. We kunnen volgens deze visie door 

eenzelfde ervaring op basis van empirische gegevens tot feiten komen, waar 

gezamenlijk consensus over kan bestaan. Ten derde moet er ook een overkoepelende 

gedeelde overtuiging zijn met betrekking tot de deugden die in traditionele verhalen zijn 

verankerd.91 De Schotse universiteiten zochten aan het begin van de achttiende eeuw 

naar formele en informele manieren om studenten te laten debatteren. Het 

uitgangspunt was ‘om voor jezelf te leren denken, moet je niet alleen denken’.92 En 

misschien heeft MacIntyre daar wel een belangrijk punt aangestipt: dat tot inzicht 

komen momenteel een te individualistische aangelegenheid is, een aangelegenheid 

van de specialist in zijn specialistische praktijk. Terwijl het juist in het publieke en 

politieke domein zo belangrijk is om buiten de eigen bubbel te treden. Het gaat 

MacIntyre daarom vooral om het ideaal van de Schotse Verlichting, waar de leraren 

wel in staat bleken om maatschappelijke en sociale veranderingen aan te wakkeren. 

 MacIntyre voorstaat dus een minder verregaande specialisatie bij jongeren en 

een onderwijs dat in eerste instantie gericht is op een brede basis. Een voorbeeld 

hiervan is om eerst een breed vak aan te bieden dat over de aarde in zijn geheel gaat. 

De hoofdvragen leiden naar specifiekere vragen de thuishoren in specifiekere 

praktijken zoals biologie, natuurkunde en scheikunde. MacIntyre stelt voor om te 

beginnen bij de verwondering die de mens intrinsiek heeft gemotiveerd om een 

 
91 N.A. Mueller, ‘The Very Idea of an Educated Public’, 97.  
92 Ibidem, 97-98. 
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antwoord te gaan zoeken. Dring jongeren geen specialistische vragen op waar ze nog 

niet klaar voor zijn, is zijn credo.93  

Maar hoe ziet een curriculum eruit als het onderwijs dit doel en deze taak heeft? 

MacIntyre waagt zich in gesprek met Dunne niet aan een precieze invulling. MacIntyre 

stelt wel heel duidelijk dat een teveel aan specialisme niet goed is, maar dat na een 

brede basis er wel een specialisme dient te volgen. De brede basis is nodig om 

uiteindelijk overal genoeg van te weten om de juiste relatie tussen jezelf, de natuur en 

de samenleving tot stand te brengen. Daarna kunnen jongeren in een specialistisch 

vakgebied worden geïnspireerd om waarden na te streven die inherent zijn aan de 

praktijk. Tevens is het voorstel van MacIntyre om een deel van het curriculum te laten 

bestaan uit de geesteswetenschappen, de kunsten, sport en nuttige vaardigheden.94 

Deze onderdelen zijn meer gericht op de ontwikkeling van de morele deugden, die 

dienstdoen als scheidsrechter in het grotere project van samenleven. Ten slotte is de 

ontwikkeling van de phronèsis een zaak van alle onderwijsgebieden en van andere 

praktijken in het leven. Een reële invulling van dit onderwijs is bijvoorbeeld terug te 

vinden in het hedendaagse University College.95 

De onderwijsfilosoof Nathan Mueller noemt nog een punt waar MacIntyre de 

taak ziet weggelegd voor het onderwijs om een welopgeleid publiek voort te brengen. 

Eerst is er de eigen tradtie van waaruit de wereld betekenis krijgt, maar daarna moet je 

volgens MacIntyre ook in aanraking komen met alternatief gedachtegoed om je eigen 

denkbeelden op de proef te stellen. Universiteiten functioneren nog te restrictief en 

treden niet genoeg naar buiten. MacIntyre stelt daarom voor om het debat naar buiten 

te brengen door universiteiten met elkaar in het publieke domein de discussie aan te 

laten gaan. Mueller vindt dit voorstel van MacIntyre zelfs nog te beperkt. MacIntyre 

wijst in het verlengde van de universiteit misschien nog enkele instanties aan zoals 

debatclubs en sociëteiten. De vraag is dan welke plekken zich nog meer lenen voor 

publiek debat waar intellect uitgewisseld kan worden? Wellicht kunnen het vak filosofie 

en andere geesteswetenschappen een uitkomst bieden. Hier kunnen de grote vragen 

van het leven in een vorm van debat of socratisch gesprek aan bod komen. Vragen 

zoals: wat is de zin van het bestaan en mijn leven? Of wat is rechtvaardigheid? 

Volgens Mueller zou dit niet eens per se beperkt hoeven blijven tot het instituut school 

 
93 A. MacIntyre, ‘Alasdair MacIntyre on education, 14. 
94  Ibidem, 11-14.  
95 ‘University College Utrecht’, uu, https://www.uu.nl/en/organisation/university-college-utrecht/about-ucu, laatst 
geraadpleegd 29 juni 2021.  
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maar kan dit ook plaatsvinden in bepaalde openbare gelegenheden zoals een 

bibliotheek of vereniging. Zo voed je het publiek ook op. Van kinds af aan kunnen 

jongeren en ouderen zo deelnemen aan open en publiek debat. Mueller stelt voor dat 

universitair geschoolden eerst input leveren voordat een deelnemend publiek het debat 

aangaat. Met dit voorbeeld van de Schotse Verlichting laat MacIntyre volgens Mueller 

vooral zien dat we anderen nodig hebben om onze denkbeelden en uitingen van 

deugden te toetsen. Alleen in de relatie met anderen kunnen we de transitie maken 

naar een dependent rational animal en hier zou een educated public uit moeten 

bestaan. 

Veel onderwijstheoretici en pessimistische MacIntyrean leggen zich bij de 

conclusie neer dat de leraar de verloren hoop van de moderniteit is. Een Neo-

Aristoteliaans denker zoals Curren schrijft leraren eerder een activistisch-politieke rol 

voor. Het zijn volgens hem de leraren die voor hun studenten in de bres moeten 

springen en de missie van deze (onmogelijke) taak aan moeten gaan.96 Leraren 

kunnen een veilige omgeving faciliteren zodat jongeren de transitie kunnen maken 

naar volgroeid dependent rational animal die tezamen een educated public vormen.97 

De mogelijkheden voor een praktische invulling van deze taak bekeken vanuit de 

Aristotelische deugdenleer wordt in hoofdstuk 5 verder uitgewerkt.  

 

§ 3.2  Deugd in het onderwijs 

Als er een voorwaarde is voor de mens om in een mensleven tot bloei te komen dan is 

dat volgens MacIntyre de deugd. En dan heeft MacIntyre het in hoofdzaak over de 

aanwezigheid van de morele deugden in een mensenleven zoals: rechtvaardigheid, 

moed en eerlijkheid. Maar wat betekenen deze concepten nog? Er is momenteel veel 

te doen om de deugden. De ene denker ziet heil in de deugd zoals blijkt uit de focus 

die denker des vaderlands Paul van Tongeren er op legt in zijn publicaties Deugdelijk 

leven (2003) en Leven is een kunst (2013). Anderzijds zijn er ook critici die de deugden 

bijvoorbeeld afdoen als gevoelens die voortkomen uit het melancholisch verlangen 

naar een hogere orde. MacIntyre wordt door deze critici daarom een moralist genoemd 

en dit moralisme staat volgens hen de opvoeding van de intellectuele deugden in het 

onderwijs juist in de weg.98 Om welke critici het precies gaat en welke argumenten zij 

 
96 K. Kristjánsson, ‘Recent Work on Flourishing’, 93. 
97 https://iep.utm.edu/mac-over/#SH4c. 
98 J.B. Murphy, ‘The Teacher as the Forlorn Hope of Modernity’, 190-191.  
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aanvoeren wordt verder uitgediept in hoofdstuk 4. Toch blijven MacIntyre en andere 

geïnspireerde onderwijsfilosofen vasthouden aan de deugd.  

MacIntyre onderkent zelf dat moraliteit en recht niet direct af te leiden zijn van 

fundamentele ideeën over het goede voor de mens, toch zijn de deugden niet 

betekenisloos geworden.99 Hun betekenis kan volgens MacIntyre nu beter afgeleid 

worden van de waardering van eigenschappen en gedragingen binnen specifieke 

praktijken die gericht zijn op externe maar vooral intrinsieke waarden.100 Morele 

deugden zijn op die manier belangrijk, omdat ze bijvoorbeeld de integriteit van het 

beroep leraar bewaken en daarnaast het morele klimaat binnen de school kunnen 

reguleren. 

Je kunt hier nog de kritische vraag bij stellen of het wel nodig is om jongeren op 

te voeden tot morele wezens. Kun je ook een goed leven leiden als de deugden er niet 

zijn? Volgens MacIntyre is het antwoord nee. Als het overkoepelde doel is om een 

sociale en rechtvaardige samenleving te realiseren, zodat mensen een gelukt en 

gelukkig leven kunnen leiden dan kan dit niet zonder de begeleiding van de deugden. 

James Macallister sluit zich aan bij deze gedachte en merkt op dat MacIntyre’s 

idee van een educated public in het licht van zijn opvatting van de Aristotelische 

deugdenleer gezien moet worden. Ook Macallister stipt de dichotomie aan die volgens 

MacIntyre in het hedendaagse onderwijs heerst. Onderwijs leidt je enerzijds op om 

sociaaleconomisch mee te kunnen in de maatschappij, maar anderzijds moet onderwijs 

je leren om voor jezelf te denken en juist kritisch te kijken naar die maatschappij waar 

je ingepast wordt. Zijn de maatschappelijke activiteiten die ik bezig wel in lijn met mijn 

persoonlijk en gemeenschappelijk welzijn? Zo niet, dan moet er volgens James 

Macallister101 en ook volgens Nathan Mueller102 in navolging van MacIntyre, een debat 

plaatsvinden over hoe deze levensactiviteiten en waarden wel op een lijn gebracht 

kunnen worden. 

Waar moeten docenten zich dan in het hedendaagse onderwijs op richten om 

van jonge mensen reflectieve en zelfstandige deelnemers van praktijken te maken? 

Leraren moeten hen de deugden bijbrengen die ze helpen om te bepalen wat het 

grotere goed is op individueel alsmede gemeenschappelijk vlak.103 Hieruit valt op te 

maken dat Macallister eveneens denkt dat de nadruk op onderwijs dat begeleid wordt 

 
99 A. MacIntyre, After Virtue, 138. 
100 A. MacIntyre, After Virtue, vert. R. van Kappel, 186-197.  
101 J. Macallister, ‘MacIntyre's Revolutionary Aristotelian Philosophy, 526.  
102 N.A. Mueller, ‘The Very Idea of an Educated Public’, 96-98. 
103 J. Macallister, ‘MacIntyre's Revolutionary Aristotelian Philosophy, 533.  
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door de deugden de meest veelbelovende manier is om het vooropgestelde doel te 

bereiken. In het artikel dat Macallister hierover schrijft geeft hij drie redenen die pleiten 

voor de implementatie van de deugd in het onderwijs. De eerste reden is dat de morele 

deugden nodig zijn om bij een educated public uit te komen, dat enerzijds een sociale 

rol kan vervullen en anderzijds voor zichzelf kan denken. Mueller en Macallister nemen 

beiden het voorstel van MacIntyre over om onderwijs dus in te zetten om te streven 

naar een welopgeleid publiek. Macallister legt dit als volgt uit: allereerst moet onder 

andere welopgeleiden je kijk op zaken echt op de proef gesteld worden. Ten tweede 

dient er een rationele cultuur te heersen waarbij consensus bestaat over de kracht van 

argumenten. Ten derde moet er een kader gevormd worden op basis van een traditie, 

waarin belangrijke teksten en hoe deze geïnterpreteerd dienen te worden centraal 

staan.104  

Het klopt volgens Macallister dat de universiteit van het achttiende-eeuwse 

Schotland een schoolvoorbeeld is van onderwijs waar aan deze drie voorwaarden werd 

voldaan. De moraalfilosofische teksten die toen ontstonden, bijvoorbeeld David Hume’s 

Treatise of Human Nature (1739) werden bediscussieerd. Eerst tussen studenten en 

professoren en daarnaast ook tussen gelijken in clubs en sociëteiten. Zo test je een 

eigen standpunt aan een rivaliserend standpunt en kan je bezien of het opgewassen is 

tegen de sterkst aangevoerde bezwaren. De inzichten, eigen welonderbouwde kritiek 

en vaardigheid in het debatteren die deze methodiek opleverde, werden door de 

afgestudeerden meegenomen in de praktijken waar zij gingen werken. Uiteindelijk 

sijpelden zo de inzichten, kritieken en gespreksmethodiek ook door naar andere 

groepen binnen de samenleving. Zo ziet Macallister de uitbreiding alsmede de 

uitwisseling voor zich, om zo langzaam maar zeker tot een educated public te 

komen.105 In wezen is dit voorstel een manier om filosofie in de samenleving te 

integreren. Naast een aparte discipline die vanuit meta-positioneel perspectief oordeelt 

over mens en wereld, krijgt de filosofie er op deze manier een taak bij. De taak om een 

samenleving te vormen tot educated public.   

De kritiek die Macallister hier wel in meeneemt is dat dit beeld van de 

achttiende-eeuwse Schotse universiteiten historisch niet correct is en door MacIntyre te 

veel is opgehemeld. Maar Macallister brengt hier tegenin dat de waarheid van een 

dergelijk beeld niet belangrijk is om er toch lering uit te trekken. Het punt is dat 

universiteiten het debat betreft relationele conflicten juist eerder moeten bemoedigen 

 
104 J. Macallister, ‘MacIntyre's Revolutionary Aristotelian Philosophy, 526.  
105 Ibidem, 527-530.  
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dan ze vermijden. Botsende verhalen en botsende tradities moeten gecontroleerd en 

veilig botsen. Universiteiten en wellicht ook andere onderwijsinstituten kunnen dit 

faciliteren, omdat zij een veilige en afgebakende gemeengrond kunnen bieden.106 En 

hier zijn de deugden van groot belang. Er kan alleen een veilige gemeenschappelijke 

grond zijn, als de deugden het ondersteunend gemeenschappelijke goed zijn. Wat is 

rechtvaardig? Wat is waar? Wat is eerlijk? In een rationele cultuur kan al een mate van 

consensus bereikt zijn in het antwoord op deze vragen, nog voordat er een debat 

tussen verschillende partijen met verschillende standpunten omtrent een bepaald 

onderwerp gaat plaatsvinden. Ter verduidelijking een voorbeeld:  

‘Een Rotterdamse docent moet onderduiken omdat hij volgens een stel 

geradicaliseerde meisjes een cartoon van Mohammed had opgehangen in zijn lokaal. 

Zij eisten dat hij de cartoon weghaalde, iemand maakte foto’s, de beelden werden 

online gezet en de rest is geschiedenis.’107 

 

Dit voorbeeld toont een tegenovergestelde situatie die op een onderwijsinstituut kan 

ontstaan. In plaats van een veilige gemeenschappelijke grond waar leerlingen en 

docenten hun standpunten die klaarblijkelijk botsen kunnen ventileren en waar van 

elkaar geleerd kan worden, ontstaat er zelfs een zeer vijandige en onveilige situatie. 

De complexe sociaaleconomische verhoudingen die wellicht mede hebben geleid tot 

deze ernstig uit de hand gelopen situatie worden in dezen buiten beschouwing gelaten. 

Waar het hier in hoofdzaak om gaat is dat deze geschetste situatie niet zou hoeven 

voorvallen als er sprake is van een op de deugdenleer gestoelde invulling van 

onderwijs, zoals voorgesteld door Macallister en MacIntyre. De deugden waarover 

consensus moet zijn en die een mogelijk debat van spelregels voorziet ontbreekt al op 

voorhand. Voordat een vraagstuk van dit kaliber bespreekbaar kan worden gemaakt, 

moet dus eerst de veilige gemeenschappelijke grond zijn gewaarborgd. Dus vragen 

over morele deugden zoals waarheid, eerlijkheid en rechtvaardigheid moeten eerst zijn 

beantwoord en er moet eerst een uitgesproken consensus over bestaan tussen de 

meerderheid van de deelnemers aan het debat. Anders moet het debat (nog) niet 

plaatsvinden. Hier kan worden opgemerkt dat er te veel wordt uitgegaan van een 

 
106 J. Macallister, ‘MacIntyre's Revolutionary Aristotelian Philosophy, 528.  
107 M. van der Galiën, ‘Docent moet onderduiken omdat islamitische meisjes denken dat hij een Mohammed 
cartoon heeft opgehangen’, Dagelijksestandaard (2020) https://www.dagelijksestandaard.nl/2020/11/docent-
moet-onderduiken-omdat-islamistische-meisjes-denken-dat-hij-een-mohammed-cartoon-heeft-opgehangen/, laatst 
geraadpleegd 2-7-2021. 
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gedeelde culturele achtergrond en dat de universaliteit van deugden geenszins 

vanzelfsprekend is.108 Ook dit kritiekpunt wordt in hoofdstuk 4 verder besproken.  

Macallister benadrukt dat het doel dat hij voor universiteiten en onderwijs in het 

algemeen ziet weggelegd, pas begrepen kan worden in de context van MacIntyre’s 

breder project van de Neo-Aristotelische deugdenleer. MacIntyre heeft de 

Aristotelische deugdenleer van haar aristocratische elementen ontdaan, zoals ook Ad 

Verbrugge al opmerkte. Macallister onderschrijft dit en voegt eraan toe dat MacIntyre 

zelf ook op bepaalde cruciale punten van zijn eigen werk is teruggekomen.109 Met 

name de miskenning van de afhankelijkheid van anderen om juist een autonoom 

kritisch denker te kunnen worden. Om te kunnen floreren als persoon hebben we 

anderen nodig en hebben we samen met anderen een gezamenlijk project. Dit project 

betreft het zo inrichten van de samenleving, dat ieder persoon daadwerkelijk de 

mogelijkheid heeft om tot bloei te komen. De deugden blijven. Wat doen die deugden 

dan? Macallister maakt duidelijk dat opgevoed worden in een deugdelijke omgeving 

het mogelijk maakt om het vermogen te ontwikkelen om je handelen op voorhand 

rationeel af te wegen in het licht van wat je persoonlijk en gezamenlijk belangrijk acht. 

Het gaat om de mate van afstand kunnen nemen ten opzichte van de eigen wensen en 

je de toekomst van de wereld anders voor te kunnen stellen dan de wereld nu is.110  

 Ten slotte brengt Macallister in dat als de deugdenleer een bijdrage kan leveren 

aan het onderwijs, het ervoor moet zorgen dat leerlingen leren hun praktisch verstand 

te gebruiken. Hier komt dus iedere onderwijsfilosoof die potentie ziet in het Neo-

Aristotelisme bij uit. Ook Macallister ziet de noodzaak in om over de phronèsis te 

beschikken. Een mens is een dependent rational animal en moet keuzes leren maken 

betreffende het eigen welzijn en het algemeen belang. Wat zijn de deugden of waarden 

die ik persoonlijk hoog acht en welke deugden horen bij een gezamenlijk streven? 

Waar conflicteren ze? En wat verdient voorrang in een specifieke kwestie? Om deze 

afweging te kunnen maken heb je dus de phronèsis nodig. Dit brengt ons daarom bij 

de paragraaf die geheel aan dit concept is gewijd.  

 

 

 
108 D. Robbesom, ‘deugdethiek en het probleem van de universaliteit. Aristoteles, MacIntyre, Nussbaum. 
(Masterscriptie Universiteit van Utrecht, Utrecht, 2016) 
https://studenttheses.uu.nl/bitstream/handle/20.500.12932/24714/Masterscriptie.pdf?sequence=2, 5, 21-22.  
109 J. Macallister, ‘MacIntyre's Revolutionary Aristotelian Philosophy’, 532.  
110 Ibidem, 533.  
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§ 3.3  Phronèsis in het onderwijs 

Als een jong mens in het huidige onderwijs wordt ingeleid zodat hij kan functioneren in 

de samenleving, dan heeft hij geleerd hoe hij zijn praktische verstand moet gebruiken. 

Meekunnen in de maatschappij bewijst echter volgens vertegenwoordigers van het 

Neo-Aristotelisme niet dat iemand beschikt over zijn praktische verstand zoals we 

phronèsis moeten opvatten. James Murphy formuleert het als volgt en ik citeer:  

‘Its conception of a virtue will generally be one of excellence in role performance rather 

than of excellence as a human being.’111 

In dit citaat is eerder sprake van het instrumentele verstand dan van het praktische 

verstand. Het is namelijk een soort intelligentie die wel begeleid is door deugden, maar 

geenszins door de morele deugden. Aristoteles maakte al duidelijk dat de phronèsis 

voor meerdere doeleinden ingezet kan worden. Een inbreker zal op voorhand bij 

zichzelf te rade moeten gaan om zijn sporen goed te wissen zodat hij niet wordt 

gepakt. Om hier succesvol in te zijn moet je een instrumentele aanpak kunnen 

bedenken en dit is inderdaad een soort verstand waarover de mens kan beschikken als 

het voor dit doeleinde wordt aangeleerd. Dit soort verstand betreft echter niet de 

phronèsis, omdat dit het principe aantast waarvoor het moet worden gebruikt. Bij 

phronèsis gaat het om een rationele eigenschap die een mens doet handelen naar het 

inzicht in wat goed is, voor hemzelf en voor de mens in algemene zin. Stelen of andere 

handelingen die niet ook gericht zijn op de verwezenlijking van een morele deugd, 

horen dus niet thuis onder de noemer phronèsis.112   

Met het oog op het overkoepelende, Aristotelische doel van een goed leven 

leiden in een goede samenleving, is het onmiskenbaar dat mensen in hun handelen 

gericht zijn op morele deugden als rechtvaardigheid en eerlijkheid. Vanuit dit 

perspectief is het een logische gedachte dat volwassenen het gebruikmaken van de 

phronèsis bij jongeren aanleren. Hoe kan het onderwijs de ontwikkeling van de 

phronèsis in gang zetten en verder stimuleren? De onderwijsfilosofen die zich hier 

reeds over gebogen hebben zijn onder meer Joseph Dunne, James Murphy en Nathan 

Mueller.   

Joseph Dunne benadrukt de ontwikkeling van phronèsis door scholing 

waarschijnlijk het meest. In zijn complete theorie afgekort als PPP (Phronèsis Praxis 

 
111 J.B. Murphy, ‘The Teacher as the Forlorn Hope of Modernity’, 197.   
112 Aristoteles. Ethica Nicomachea, 185-186.  
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Perspective) wordt Aristoteles’ leer vertaald naar een manier van lesgeven die volgens 

Dunne past bij wat leerlingen in het hedendaags onderwijs nodig hebben.113 In de 

dialoog met MacIntyre wordt duidelijk dat Dunne de nadruk legt op het onderwijs als 

praxis. Jonge kinderen moet je meenemen in een praktijk in plaats van hen losse 

thema’s of losstaande vaardigheden bij te brengen. De context van de praktijk die 

volgens Dunne dus meegenomen moet worden in het leerproces maakt leren leuk, 

uitdagend en het geleerde begrijpelijk.114 Dit punt onderschrijft MacIntyre door te 

spreken van het creëren van een narratieve eenheid die voortkomt uit de traditie van 

gedeelde verhalen. Wel stelt MacIntyre rigoureus, in tegenstelling tot Dunne, dat 

lesgeven an sich geen praktijk is. Naar de theorie van MacIntyre is lesgeven altijd een 

middel om waarden die bij een andere specifieke praktijk horen bij te brengen. Ook op 

een ander punt verschillen deze denkers van zienswijze. Leren mag volgens MacIntyre 

best een funfactor hebben, maar een kind moet ook op jonge leeftijd meekrijgen hoe 

zich te verhouden tot routineus en saai werk om iets te kunnen beheersen. Ook 

aandacht vasthouden, weten wanneer stil te zijn, luisteren en moeite doen om te 

onthouden, worden door MacIntyre benoemd als essentiële elementen om te kunnen 

leren.  

Dunne brengt vanuit de Phronèsis Praxis Perspective in dat lesgeven 

weldegelijk een opzichzelfstaande praktijk is. Lesgeven heeft volgens hem namelijk wel 

eigen waarden waar een mate van excellentie aan af valt te lezen. Een voorbeeld van 

zo’n waarde is om een leerling tot inzicht te laten komen. ‘The act of teaching is in the 

learner’, concludeerde Aristoteles al volgens Dunne.115 Lesgeven gaat zelf dus ook om 

het tot inzicht komen van de leerling in zijn algemeenheid en niet enkel om het 

specifieke inzicht dat hoort bij de praktijk waarin wordt lesgegeven. Een leraar kan 

slecht, beter en goed zijn in bijvoorbeeld leerlingen tot inzicht laten komen. Tevens zal 

een leraar bedachtzaam te werk moeten gaan en weten wanneer een opvoedkundige 

waarde wellicht voorrang krijgt op een waarde die inherent is aan een specifieke 

praktijk. Uit het feit dat deze waarden kunnen conflicteren blijkt volgens Dunne 

nogmaals dat het bij lesgeven gaat om een aparte praktijk. Een voorbeeld hiervan kan 

zijn dat je als filosofiedocent je mond houdt over een bepaald filosofisch inzicht, zoals 

Camus’ visie dat de wereld totaal absurd en zinloos is, als je denkt en aanvoelt dat een 

leerling er niet beter van wordt als hij hier en nu kennis van neemt. Nog twee 

 
113 R. Smith, ‘The Rationality of Practice’ in: Curriculum Studies 3 (Durham 1995) 210.   
114 A. MacIntyre., ‘Alasdair MacIntyre on education in dialogue with John Dunne’, 6.  
115 Ibidem, 7. 
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argumenten die volgens Dunne tonen dat het wel om een losse praktijk gaat is dat 

onderwijs ten eerste als praktijk haar eigen geschiedenis kent van Plato tot Freire. Ten 

tweede kun je de relatie praktijk en instituut analogisch doortrekken naar onderwijs en 

school.  

Allemaal redenen om onderwijs als losse en bestendige praktijk te zien. Maar 

hoe kan volgens Dunne de phronèsis middels scholing worden ontwikkeld? Dunne 

maakt dit duidelijk aan de hand van de volgende uitspraak, ik citeer: ‘(…) a systematic 

process through which a person is helped to develop his or her powers and to achieve 

an identity’.116 Onderwijs is zo bezien dus een praxis waar een oefenproces kan 

plaatsvinden. De rol van degene die lesgeeft in dit proces van oefening is het zijn van 

een excellent voorbeeld op het gebied van mens-zijn en op het gebied van een 

specifieke praktijk. Een voorbeeldig voorbeeld is aantrekkelijk voor de lerende. Het laat 

zien waarin de deugd en excellentie zijn gelegen en vuurt aan om dit ook te willen en te 

doen.  

Ook James Bernhard Murphy is een voorstander van een expliciete erkenning 

van het concept phronèsis in de opvoeding van jongeren.117 Hij haalt MacIntyre’s 

standpunt aan betreffende de scheiding in het onderwijs tussen leraar en 

praktijkbeoefenaar, die volgens hem zo negatief bijdraagt aan de fragmentatie in de 

moderne samenleving.118 In After Virtue (1981) legt MacIntyre al haarfijn uit waar 

versplintering van moraal toe leidt, namelijk dat er voor iedere positie wel wat valt te 

zeggen en dat er daardoor geen coherentie meer is in ons morele leven.119 MacIntyre’s 

onderwijsfilosofische visie hierop wordt door Murphy als volgt opgevat: als leerlingen 

enkel door Fachidioten worden opgeleid los van de praktijk onderwijs, dan wordt de 

ontwikkeling van de praktische wijsheid (phronèsis) onvoldoende gestimuleerd, 

waardoor de mens later in zijn leven niet in staat is om voor het goede te kiezen.120 

MacIntyre wil scholen daarom inzetten om de versplinterde samenleving te 

restaureren.121 Maar óf fragmentarisering tegengegaan kan worden is volgens Murphy 

nu net de vraag, aangezien hij het steeds verder specialiseren als inherent beschouwt 

aan de ontwikkeling van de mens.122  

 
116 A. MacIntyre., ‘Alasdair MacIntyre on education in dialogue with John Dunne’, 8.  
117 J.B. Murphy, ‘The Teacher as the Forlorn Hope of Modernity’, 192. 
118 Ibidem. 
119 A. MacIntyre, After Virtue, 7-8.  
120 J.B. Murphy, ‘The Teacher as the Forlorn Hope of Modernity’, 192.  
121 Ibidem, 195-197.   
122 Ibidem, 197.  
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Een ander punt van MacIntyre’s onderwijsfilosofische visie waar Murphy vraagtekens 

bij zet is coaching. Hij stelt dat we in het leven veel meer gecoacht worden door onze 

sociale omgeving, dan effectief op school door leraren. Behalve als het op intellectuele 

deugden aankomt, zoals vakkennis (epistèmè) of accuratesse. Maar die zouden 

volgens MacIntyre nu juist ondergeschikt moeten zijn aan de morele deugden. Murphy 

brengt hier tegenin en haalt daarvoor de theoloog John Henry Newman aan met zijn 

werk The Idea of a University (1960).  Volgens Newman is het al utopisch genoeg om 

van school de ontwikkeling van de intellectuele deugd te verwachten, laat staan dat de 

morele deugd daar nog bij komt.123 In dit scenario blijft de leraar dus, zoals de titel van 

Murphy’s artikel ook luidt, de verloren hoop van de moderne beschaving. De 

ontwikkeling van praktische wijsheid is dus in zijn optiek meer een zaak van de gehele 

samenleving en niet alleen van het instituut school. 

Enerzijds moeten jongeren dus door het onderwijs opgeleid worden om mee te 

kunnen in de maatschappij en anderzijds moeten ze een kritisch vermogen ontwikkelen 

om diezelfde maatschappij te hervormen. Volgens Murphy een onmogelijke opgave als 

deze taak enkel op de schouders van de leraar terecht komt en volgens Macallister 

(paragraaf 3.2) een moeilijke maar geen onmogelijke taak voor het onderwijs. 

Macallister stelt voor om van jonge mensen reflectieve en zelfstandige deelnemers van 

gemeenschappen te maken door hen bovenal de morele deugden zoals 

rechtvaardigheid en eerlijkheid bij te brengen en sluit op dit punt aan bij de visie van 

Dunne die in deze paragraaf centraal staat. De gemene deler tussen deze 

onderwijsfilosofen is dat ze de nadruk leggen op de ontwikkeling van deugden bij de 

mens door training van de phronèsis bij jongeren. Zij beschouwen dit als de meest 

veelbelovende manier om MacIntyre’s doel van sociale en morele (her)vorming in de 

samenleving te bereiken. Hoe dit proces van de ontwikkeling van de phronèsis bij 

jongeren in het onderwijs er precies uit moet komen te zien, is een vraag die nog niet is 

beantwoord. In Hoofdstuk 5 wordt gepoogd hier vanuit onderwijsfilosofisch perspectief 

een antwoord op te geven.  

 

§ 3.4  Inspirerend conservatisme 

Professor Randall Curren, voormalig voorzitter van de Association for Philosophy of 

Education, onderkent dat het Neo-Aristotelisme van MacIntyre nog meer inzichten 

 
123 J.B. Murphy, ‘The Teacher as the Forlorn Hope of Modernity’, 198. 
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herbergt die van waarde kunnen zijn voor het onderwijs.124 Nu de voornaamste 

concepten uit de deugdenleer de revue zijn gepasseerd, wordt in deze paragraaf een 

wat minder relevante toepassing van de Neo-Aristotelische deugd behandeld. Minder 

van belang voor de beantwoording van de hoofdvraag van dit onderzoek, maar wel 

toonaangevend als het gaat om de mogelijkheden die het Neo-Aristotelisme kan 

bieden voor de filosofie van het onderwijs.  

De visie op de deugdenleer en de betekenis ervan voor het onderwijs die in 

essentie wordt weergeven is die van de Britse onderwijsfilosoof Chris Higgins. Hij 

brengt MacIntyre in algemene zin onder in hetzelfde rijtje als Arendt, Dewey en 

Gadamer. Higgins merkt op dat deze filosofen het volgende gemeenschappelijk 

hebben, namelijk: de traditie van denkers die hen inspireerden om tot een 

onderwijsfilosofische visie te komen die hij typeert als de school van de neo-praxis. Bij 

ieder van deze denkers komt via diens eigen route het gedachtegoed van Hegel en 

van Aristoteles terug. Bij MacIntyre komt Hegel via Marx en Aristoteles via Thomas van 

Aquino terug. Hegeliaans in MacIntyre’s onderwijsfilosofische visie is met name het 

idee dat een mens onlosmakelijk verbonden is met de traditie en de gemeenschap. 

Van Aristoteles komt oorspronkelijk de gedachte dat een goed mens zijn en een goede 

staat vormen praktische aangelegenheden zijn. Je kunt je erin oefenen en in beteren 

door je praktische verstand te gebruiken. De denkers in Higgins’ rijtje worden 

regelmatig als conservatief bestempeld. Higgins beschouwt hen echter niet als 

conservatief in de zin van strikt vast willen houden aan het verleden. Hij onderkent dat 

ze allen zeer kritisch zijn op de moderniteit en het verlichtingsdenken en dat ze allen 

trachten de traditie te verbinden met het heden, maar dan wel op zo’n manier dat het 

bijna radicaal vernieuwend te noemen is.125  

Naast Higgins’ interessante gelijkenis van MacIntyre’s onderwijsfilosofische 

visie in algemene zin met andere denkers over onderwijs, weet hij ook specifieke 

elementen van het Neo-Aristotelisme eruit te pikken die van waarde zijn om een 

totaalbeeld van de potentie van de deugdenleer voor het onderwijs voor het voetlicht te 

krijgen. In plaatst van het reeds eerder bestudeerde hoe of waarom van de 

Aristotelische deugdenleer in relatie tot het onderwijs heeft Higgins het over wie. 

Higgins legt de nadruk op de docent en zijn beweegreden om les te geven. De 

vooronderstelling heerst dat lesgeven een onzelfzuchtige bezigheid is.126 Volgens 

 
124 R. Curren, ‘Aristotle's educational politics’, 554. 
125 C. Higgins, ‘Introduction: Why We Need a Virtue Ethics of Teaching’, 189-200.  
126 Ibidem, 189.  
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Higgins is dit geen onomstotelijk gegeven. Je kunt inderdaad docent zijn op basis van 

een altruïstisch motief en het als je roeping beschouwen, maar je kunt het ook gerust 

om zelfzuchtige redenen kiezen (misschien wil je graag commanderen en leerlingen op 

hun gebreken wijzen). Hier kan de deugdenleer wat betreft Higgins zijn werk goed 

doen. Als je docent bent vanuit een op deugden gestoelde praktijk dan maakt het niet 

uit welke wil er aan het lesgeven ten grondslag ligt. Zowel student als docent krijgen 

wat ze nodig hebben van het onderwijs, als de deugdenleer voor beide partijen het 

uitgangspunt is. De deugd betreft dan voortreffelijkheid in kennis en gedrag en is 

volgens Higgins gewoon aan te leren. Wel merkt hij op dat wellicht de juiste houding 

dan nog ontbreekt. Want de vraag die Higgins’ invalshoek oproept, is of iemand die 

zelfzuchtig is deugdelijk kan zijn. 

Het belangrijkste argument dat Higgins aandraagt voor het standpunt van een 

op deugden gestoeld onderwijs gaat ook opnieuw over de dichotomie tussen 

mimetisch/ transmissief en transformatief onderwijs.127 Voor alle duidelijkheid: de 

eerste opdracht betreft kennisoverdracht en de tweede opdracht betreft zelfontplooiing. 

Alleen is volgens Higgins die dichotomie geen oorzaak van problemen in het huidige 

onderwijs, in tegenstelling tot wat de eerdergenoemde onderwijsfilosofen stelden onder 

wie MacIntyre zelf, Mueller en Macallister. Er is volgens Higgins voor beide opdrachten 

een plaats. Alleen is voor de tweede opdracht een levend voorbeeld van de deugden 

wel absoluut noodzakelijk en voor de eerste niet. Als het gaat om de tweede opdracht 

dient een leraar bewust naar zijn beste weten en kunnen invulling te geven aan een 

welbepaalde deugd, dat zich tentoonspreidt in diens gedrag en houding. Volgens 

Higgins zijn dit de leraren die leerlingen laten zien waarom het de moeite waard is om 

‘op te groeien’.128 De deugden worden dan door Higgins eerder gezien als een bron 

waaruit het onderwijs kan putten, dan dat de deugden een precieze invulling geven aan 

een doel of taak van het onderwijs.  

Zo zijn er dus leraren die zonder zich expliciet rekenschap te geven van de 

deugden, theorie en inzicht kunnen overbrengen aan leerlingen. Daarnaast zijn er 

docenten die zich met de zelfontplooiing van jonge mensen bezighouden en die de 

deugden wel mee dienen te nemen in hun onderwijspraktijk. Higgins stelt geen 

specifieke deugden voor die in deze onderwijspraktijk centraal zouden moeten staan, 

alleen dat als het om zelfontplooiing gaat, dit niet zonder deugden kan plaatsvinden.129 

 
127 C. Higgins, ‘Introduction: Why We Need a Virtue Ethics of Teaching’, 191.  
128 Ibidem, 197-198.  
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Waar het volgens Higgins wel aan schort is dat leraren zelf de status van het 

leraarschap niet opeisen die het zou moeten hebben, zodat die status kan bijdragen 

aan het een deugdelijk voorbeeld zijn voor de lerende. Ook is een ander begeleiden in 

de zelfontplooiing onlosmakelijk verbonden aan een persoonlijk traject van ontplooiing. 

Een leraar in het primair of voortgezet onderwijs krijgt volgens Higgins niet de juiste 

middelen en handreiking om dit persoonlijk traject van zelfontplooiing vorm te geven, 

zoals bijvoorbeeld een universitair leraar dit wel krijgt.130 Higgins maakt hier een 

kritische kanttekening die wellicht een groot verschil kan maken als het om de status 

van het beroep van leraar gaat en in het verlengde daarvan het belang dat jongeren 

hebben bij het op deugden gestoeld onderwijs. 

 

§ 3.5  Een deugdelijk doel met een duidelijke taak  
 

 Het uiteindelijk doel van de Aristotelische deugdenleer is eudaimonia. Een mens kan 

alleen in een goede samenleving een goed mens zijn en vice versa. Geluk van allen 

bevordert het persoonlijke geluk. In het onderwijs zou het geluk van mensen ook 

voorop kunnen staan als er doelbewust gewerkt wordt aan het nadenken over en het 

vormen van een sociale en rechtvaardige samenleving. 

De bijbehorende taak van het deugdelijk doel eudaimonia uit de Aristotelische 

deugdenleer laat zich vertalen naar het doelbewust vormgeven van een socialere en 

rechtvaardigere wereld. Uit de Neo-Aristotelische visies van de in hoofdstuk 3 

behandelde onderwijsfilosofen komt vooral naar voren dat deze taak het onderwijs 

toebehoort. Als het instituut onderwijs gestoeld wordt op de deugdenleer, met de focus 

op de morele deugden en de ontwikkeling van de phronèsis, dan kunnen afhankelijke 

rationele wezens een welopgeleid publiek vormen die het uiteindelijke doel ook weten 

te verwezenlijken.  

Volgens de Aristotelische innerlijke telos vindt de mens zijn eudaimonische 

vervulling in het gebruik van zijn verstand. Zo komt de mens dus tot bloei. Wat kan het 

onderwijs hier precies in betekenen als het niet alleen meer betrekking heeft op de 

intellectuele maar ook op de ethische deugden? In dit hoofdstuk wordt voorgesteld om 

het verstand op de juiste manier in te zetten zodat een mens op persoonlijk en op 

gemeenschappelijk vlak kan bepalen welke keuzes leiden tot eudaimonia. Hoe kan een 
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mens volgens de Aristotelische deugdenleer op de juiste manier over dit verstand 

beschikken? Door zijn opvoeding te begeleiden door morele deugden en de 

ontwikkeling van de phronèsis meer te stimuleren. Of het nu primair, secundair of 

vervolgonderwijs betreft, de sociale interactie en het klimaat binnen een 

onderwijsinstituut kunnen nadrukkelijker ondersteund worden door morele deugden en 

de ontwikkeling van de phronèsis kan explicieter gestimuleerd worden in specifieke 

vakgebieden en praktijken. Hoe dit precies voorgesteld kan worden is waar ik in 

hoofdstuk 5 over zal uitweiden.  
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Hoofdstuk 4 De kritieken en de respons 
 
Hoe universeel geldig morele deugden als rechtvaardigheid en eerlijkheid ook mogen 

lijken en hoe logisch het ook klinkt dat jongeren hun praktische verstand moeten leren 

gebruiken, MacIntyre kent felle tegenstanders op deze fronten. Filosoof Hilary Putnam 

noemt MacIntyre bijvoorbeeld een ‘goudeneeuwer’, omdat hij de achttiende-eeuwse 

Verlichting verheerlijkt en afgeeft op de moderne tijd.131 Iemand bestempelen als een 

‘goudeneeuwer’ is felle kritiek in de Nederlandse context, waar het een aanduiding is 

voor een tijdperk waar welvaart van toen over de rug van de koloniën plaatsvond. 

Putnam bedoelt hier echter minder omstreden de tijdsaanduiding van de achttiende 

eeuw mee, de tijd van de Verlichting. Uit Putnam’s kritiek zijn meer genuanceerdere 

kritiekpunten voortgekomen. Deze kritiekpunten doen niet alleen dienst als tegenstand, 

maar kunnen tevens de onderwijsfilosofische visie van MacIntyre zelfs verder 

uitkristalliseren. MacIntyre deinst niet terug voor een beetje weerwoord. (Zoals in 

paragraaf 1.4 al is gebleken) Hij zegt zelf dat zijn standpunten door de kritiek worden 

aangescherpt en dit brengt hem ook nieuwe inzichten. Hij is content dat zijn input dit 

mag betekenen.132 De kritieken die met name bijdragen aan het scherpen van het mes 

zijn wat mij betreft die van de filosofen Suzy Harris, Jean Barr en Macallister. Harris 

omdat ze de misschien wel terechte vraag stelt of vanuit de begrijpelijke wens om 

eenheid in gemeenschap te willen realiseren, een ongewenst effect van restrictie 

ontstaat. Barr omdat zij andere belangrijke aspecten uit de Schotse Verlichting onder 

de aandacht brengt, die kunnen bijdragen aan MacIntyre’s geïnitieerde doel om tot een 

welopgeleid publiek te komen. Ten slotte is James Macallister degene die voorbij 

MacIntyre’s onderwijsfilosofische visie kijkt, waardoor hij lastige obstakels weet aan te 

wijzen. Obstakels waar, zeker in het vormen van een praktijk die past bij een Neo-

Aristotelische onderwijsfilosofie, rekening mee moet worden gehouden.    

 

§ 4.1  Restrictief door religieus perspectief 

Welke kritieken zijn er op MacIntyre’s Neo-Aristoteliaanse onderwijsfilosofie? Welke 

argumenten worden daarbij aangedragen en hoe wordt daar vervolgens op 

gereageerd? Het verbaast me dat de filosofische visie van MacIntyre door bepaalde 

critici, onder wie Suzy Harris, als restrictief wordt beschouwd. Na nader onderzoek 

 
131 J. Macallister, ‘MacIntyre's Revolutionary Aristotelian Philosophy’, 530.  
132 A. MacIntyre, ‘Prologue’, After Virtue. xi-xii. 
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wordt MacIntyre’s filosofische visie mijns inziens vooral gekenmerkt door de 

mogelijkheden die het biedt, om door open gespreksvoering invulling te geven aan een 

normatieve ethiek. Dat er een soort ethiek is die normatief is en dus op bepaalde 

gebieden een gewenste handelswijze voorstelt, maakt MacIntyre’s visie nog niet 

restrictief. Zijn ethisch-filosofische visie schetst eerder mogelijkheidsvoorwaarden voor 

een moreel gezond klimaat, dan dat er een precieze invulling wordt gegeven aan wat 

moreel juist is.133 Hij draagt wel aan dat traditie en bestaande deugden ook in een 

modern ethisch stelsel een belangrijke functie kunnen vervullen, maar niet op een 

dwingende of dogmatische manier zodat er geen plek meer zou zijn voor afwijkende 

denkbeelden. Filosoof Suzy Harris vat MacIntyre’s onderwijsfilosofische visie anders 

op. In deze paragraaf worden haar kritiekpunten uiteengezet. 

Suzy Harris is als professor in education verbonden aan de universiteit van 

Rouhampton en tevens hoofd van Digby Stuart College. Harris maakt in haar artikel 

The University’s Uncommon Community direct duidelijk wat haar niet zint aan de visie 

van MacIntyre. Hij maakt in haar ogen van het woord gemeenschap een dusdanig 

containerbegrip dat belangrijke verschillen, die volgens Harris juist meer aandacht 

verdienen, onder het tapijt worden geschoven.134 Hoe onderbouwt ze deze kritiek? En 

is MacIntyre’s filosofische visie inderdaad te restrictief door zijn te ruime opvatting van 

het begrip gemeenschap? 

Voordat ik inga op dit kritiekpunt wil ik op voorhand een idee aanwijzen waar 

Harris en MacIntyre juist op één lijn liggen. Dit idee betreft de noodzaak om in een 

samenleving gedeelde waarden te hebben en daarover te debatteren. Maar wat dan 

het gedeelde mag heten, daarin verschillen hun standpunten. Harris stelt namelijk voor 

om juist lering te trekken uit the uncommon: het afwijkende, het ongewone, ofwel het 

niet-vanzelfsprekende in plaats van de gemene deler die voor de voeten ligt.135 Het 

afwijkende als uitgangspunt nemen in het debat voelt volgens Harris misschien 

ongemakkelijk, maar het is wel een manier om een debat aan te wakkeren zodat het 

werkelijk een verbetering in het proces van samenleven oplevert. Harris zet 

vraagtekens bij de gemene deler benoemen, consensus bereiken en elkaar bevestigen 

in overtuigingen, omdat deze insteek niet aanzet tot verbetering in het samenleven.136  

In Harris’ artikel komt naar voren dat MacIntyre stelt dat er een publiek debat gevoerd 

moet worden maar dat dit niet lukt, zelfs niet binnen de universiteiten. Dit wijt MacIntyre 

 
133 J.B. Murphy, ‘The Teacher as the Forlorn Hope of Modernity’, 183-199. 
134 S. Harris, ‘The university’s uncommon community’ in: Journal of Philosophy of Education, 46, 2 (2012) 244.  
135 Ibidem, 239. 
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met name aan het ontbreken van een coherente gezamenlijke traditie in de 

samenleving. De noodzaak om een debat te voeren wordt niet eens ervaren. Wanneer 

die noodzaak wel gevoeld wordt, bestaat er daarna dusdanige onenigheid over wat het 

onderwerp moet zijn, dat het debat alsnog niet van de grond komt.137  

De belangrijkste reden waarom dit debat vroeger wel op de universiteit kon 

plaatsvinden is, omdat wetenschappelijk onderzoek als een soort queeste werd 

ervaren om de waarheid omtrent Gods schepping te ontwaren. Zo beschrijft Harris de 

visie op universitair onderwijs van MacIntyre. Ze noemt dit een Thomistische visie op 

onderwijs waar wetenschap vanuit religieus perspectief een heilig doel krijgt 

toebedeeld. MacIntyre stelt inderdaad dat wetenschap momenteel los staat van een 

context waardoor er een encyclopedische en instrumentalistische rationaliteit heerst. 

Dit is volgens hem inderdaad de onderliggende reden waarom er geen debat meer 

plaatsvindt over het waartoe en waarom van bepaalde wetenschappelijke kennis.  

De verregaande fragmentatie van disciplines heeft van iedere discipline een dusdanig 

eiland gemaakt, dat er geen fundamentele basis meer is die ze onderling verbindt.138 

MacIntyre haalt dan het beeld van de achttiende-eeuwse Schotse universiteit aan als 

letterlijk schoolvoorbeeld om te tonen dat het debat daar wel kon plaatsvinden. Niet 

omdat hij terug in de tijd wil of omdat hij wetenschappelijke kennis per se in een 

religieus kader wil inbedden, maar om de voorwaarden te onderzoeken waaronder een 

vruchtbaar debat kan plaatsvinden. Met als uiteindelijk doel een welopgeleid publiek. 

MacIntyre’s conclusie in dezen is dat er sprake was van een gezamenlijk 

uitgangspunt waartoe kennis diende en een gedeelde standaard betreft rationaliteit. 

Harris is echter in de veronderstelling dat MacIntyre naast het maken van een kritische 

vergelijking ook een stichtelijk doel voor ogen heeft. Volgens Harris is het MacIntyre 

namelijk vooral te doen om het behoud van de katholieke filosofische traditie. 

MacIntyre maakt zich duidelijk zorgen over de toestand van de hedendaagse 

universiteit, omdat zij een plek is geworden voor zomaar ‘alles’ en omdat zij 

functioneert als een bedrijf.139 Dit zijn weliswaar MacIntyre’s kritiekpunten, maar Harris 

maakt hieruit op dat MacIntyre een gedeelde moraal op een religieus fundament nodig 

acht. Een katholiek christelijk fundament welteverstaan.  
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Harris onderbouwt dit standpunt slechts indirect op basis van de religieuze missies van 

twee onderwijsinstituten waar MacIntyre werkzaam is geweest.140  

MacIntyre is inderdaad een gelovig mens, maar is zijn onderwijsfilosofische 

visie niet veeleer Neo-Aristotelisch dan Thomistisch te noemen? MacIntyre acht het 

relationele aspect tussen disciplines binnen de universiteit zo belangrijk, omdat het 

jonge mensen in staat stelt een coherent wereldbeeld te vormen. MacIntyre pleit niet 

voor een religieus christelijk wereldbeeld. Het is MacIntyre erom te doen dat jongeren 

zich door een coherent wereldbeeld beter tot zichzelf en de wereld kunnen verhouden, 

dan wanneer zij opgevoed worden met een gefragmentariseerd wereldbeeld. 

MacIntyre vraagt zich dan ook terecht af hoe uiteenlopende wetenschappelijke 

inzichten voortkomend uit gefragmentariseerde disciplines, vandaag nog echt bijdragen 

aan het begrip over onszelf en de wereld? Dit motief lijkt me niet zozeer getekend door 

een religieuze overtuiging, het kan evengoed een seculiere overtuiging betreffen.141 

Volgens MacIntyre zorgt een uiterst gefragmentariseerd wereldbeeld ervoor dat 

mensen professioneel heel andere morele keuzes maken dan in de privésfeer. (Zie 

voor een voorbeeld paragraaf 2.1) Een coherent overstijgend verhaal is nodig om tot 

een moreel oordeelsvermogen te komen.142 Volgens MacIntyre zijn het de deugden die 

een narratief kader kunnen bieden. Dit kader staat niet los van traditie en traditie staat 

niet los van religie. De deugden kunnen echter gerust hun werk doen zonder daarbij 

een waarheid in absolute zin op te leggen.143 Hoe precies wordt in Hoofdstuk 5 verder 

uitgewerkt.  

Naast het stichtelijke karakter van MacIntyre’s filosofische visie heeft Harris nog 

meer punten van kritiek. MacIntyre staat volgens haar vijandig tegenover moderniteit 

en ze bestempelt zijn visie als elitair en utopisch.144 Harris becommentarieert 

MacIntyre’s religieuze gemeenschap als ultiem voorbeeld van een deugdelijke 

samenleving en een universiteit als een verenigd geheel, omdat het heel ver van de 

hedendaagse moderne samenleving af staat. Dit beeld is volgens Harris ook niet 

nastrevenswaardig. MacIntyre bedoelt dit beeld echter vooral exemplarisch en het 

voorbeeld van de universiteit in de Schotse Verlichting dient zeker niet letterlijk 

genomen te worden. Het gaat (zoals voorgesteld in paragraaf 3.2) om de voorwaarden 

voor debat. 

 
140 S. Harris, ‘The university’s uncommon community’, 245-246. 
141 Ibidem, 241. 
142 A. MacIntyre, After Virtue, 127-139. 
143 Ibidem, 136-137.  
144 S. Harris, ‘The university’s uncommon community’, 243. 
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Een kritische vraag die Harris vervolgens stelt is: hoe moeten mensen deel uit gaan 

maken van een gemeenschap met gedeelde waarden als ze dat nu nog niet doen? 

Burgers bekeren of iets dergelijks is natuurlijk een ridicuul idee in een moderne liberale 

samenleving. Het kan echter zo zijn dat er al wel sprake is van een gemeenschap met 

gedeelde waarden, maar dat dit momenteel een passiever gebeuren is. Om meer 

coherentie te krijgen als antwoord op de gefragmentariseerde samenleving kunnen 

gedeelde waarden wellicht prominenter naar voren komen. Als waarden dus 

bijvoorbeeld door openlijk debat voor het voetlicht worden gebracht, dan kunnen 

mensen hier bewuster mee om in hun gedrag en houding. Dit is zoals de Neo-

Aristotelische deugdenleer het ook betaamt. Naast MacIntyre’s voorgestelde 

mogelijkheid van brede debatvoering (Zie paragraaf 3.1.2) zoekt Harris wel mee naar 

gemeenplaatsen. Misschien zijn we een gemeenschap in taal stelt Harris. Al lijkt me 

taal ook geen waarden- of traditievrije deler als het Harris daarom te doen is.145  
Tot dusver kan geconcludeerd worden dat MacIntyre in zijn Neo-Aristotelisme 

voor onderwijs een hoger doel ziet weggelegd. Harris heeft de missies van Notre Dame 

University en Wheaton College onderzocht. Dit zijn de onderwijsinstanties waar 

MacIntyre het grootste deel van zijn leven werkzaam is geweest. Harris ontdekt dat in 

deze missies het idee wordt benadrukt dat alle disciplines binnen de universiteit 

gezamenlijk streven naar kennis om een goddelijke orde bloot te leggen die van 

eeuwig belang is.146 Dit idee stimuleert bij studenten de wil om iets te weten en 

daardoor wordt het uiteindelijk tot wetenschappelijke inzicht komen ook bevorderd. Los 

van dit christelijke credo zou je kunnen stellen dat het hebben van een hoger doel en 

een overzicht van hoe alle disciplines hierdoor onderling verbonden zijn een goede 

motivatiebron vormen. Een gezamenlijk doel kan dan weliswaar een hoger doel zijn 

maar het hoeft niet per se een religieuze connotatie te hebben om stimulerend te 

werken. Harris geeft zelf het voorbeeld van universiteiten in het Verenigd Koninkrijk die 

zijn gefuseerd. Deze universiteiten hebben ver in het verleden een religieus fundament 

maar zijn nu veelal seculier. Ten tijde van de fusie waren religieuzen bang dat hun 

waarden zouden verdwijnen en de seculieren vreesden dat religie objectief onderzoek 

in de weg zou te staan.147 Maar religieus of seculier, MacIntyre blijft bij zijn standpunt 

dat er geen neutrale positie bestaat, ook niet als het om wetenschappelijk onderzoek 

gaat. Het wordt hoe dan ook gestuurd door de gemeenschap en daarmee ook diens 
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traditie waar het instituut deel van uitmaakt. Harris is zich hier wel bewust van en stelt 

het volgende voor, ik citeer: ‘Perhaps an ecumenical institution, where the ecumenical 

is seen in terms of the active presence of different comprehensive conceptions of the 

good.’148 Maar is dit niet precies waar MacIntyre voor staat? Volgens MacIntyre mogen 

er gerust verschillen zijn, sterker nog die moeten er ook zijn zolang er maar deugden 

centraal worden gesteld. Juist in debat over de inhoud van deugden ofwel gedeelde 

waarden, kunnen verschillen zorgen voor een genuanceerde en heldere beeldvorming 

van wat een deugd inhoudt. Harris stelt zelf ook dat een compleet instrumentalistische 

benadering niet wenselijk is als het om leren gaat. Daarom stelt Harris een alternatieve 

deugd voor als het gaat om wetenschappelijk onderzoek: bescheidenheid. Harris 

bedoelt hiermee dat een onderzoeker zich op een gepaste manier dient te 

onderwerpen aan de discipline en het onderzoek dat ermee gepaard gaat.149 De vraag 

die dit oproept is: waarom zou een deugd als bescheidenheid een betere leidraad 

vormen dan andere morele deugden waar MacIntyre over spreekt? In After Virtue 

beschrijft MacIntyre hoe Aristoteles de verschillende soorten deugden heeft uitgedacht 

en waar ze in een gemeenschapsvorm zorg voor dragen. De morele deugden zoals 

eerlijkheid en rechtvaardigheid creëren het klimaat, waarin eenieder zelf kan bepalen 

welke kwaliteiten te ontwikkelen om tot bloei te komen, om uiteindelijk een gelukt en 

gelukkig mens te zijn. Bescheidenheid kan in die zin opgevat worden als een 

specifiekere deugd, een voorbeeld van een karakterdeugd in plaats van een morele 

deugd zoals rechtvaardigheid die eerder als mogelijkheidsvoorwaarde fungeert. Een 

morele deugd als rechtvaardigheid creëert dus eerder de omgeving waarin iemand kan 

beslissen om bescheidenheid als kwaliteit te ontwikkelen.  

Harris stelt naast dit voorbeeld van bescheidenheid verder geen inhoudelijk 

alternatief doel voor, maar zegt dat er in de samenleving op zoek moet worden gegaan 

naar het afwijkende in plaats van het overeenkomstige. Wat ze zich daarbij voorstelt 

wordt in het artikel The university’s uncommon community’ niet nader uitgelegd. Harris 

haalt enkel Thoreau’s voorstel aan van een leven lang leren in plaats van een school 

als tijdelijk en statisch instituut om je klaar te stomen voor het volwassenen leven. In 

principe is hier ook een raakvlak met MacIntyre aan te wijzen: hij stelt namelijk voor dat 

het debat in alle publieke gelederen en gelegenheden gevoerd en gestimuleerd moet 

worden, zoals dat gebeurde ten tijde van de Schotse Verlichting. Nieuwe 

wetenschappelijke inzichten die uit de universiteiten voortkomen kunnen doorsijpelen 
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naar een groter en breder publiek. Ze vinden volgens MacIntyre hun weg in de 

zogenoemde praktijken. (Zie paragraaf 3.1) 

Nog een gelijkenis is dat MacIntyre erop aandringt dat bij jonge mensen het 

vermogen gestimuleerd moet worden om de wereld anders voor te stellen dan hij is. 

(Zie paragraaf 3.2) Dat is juist precies waar Harris in dit artikel ook op hamert. Harris 

wil niet ‘meer van hetzelfde’ maar oog voor het niet vanzelfsprekende. Vernieuwende 

gedachten zijn kostbaar, omdat ze de mens en de wereld sneller een beter vooruitzicht 

kunnen bieden. Maar waarom zou je het kind met het badwater weg willen gooien of 

telkens het wiel opnieuw blijven uitvinden? In de visie van MacIntyre zijn traditie en 

religie geen achterhaalde begrippen, zolang ze niet worden getekend door conventie 

en dogma. Harris onderschrijft zelf dat een hoger doel voor ogen hebben tot grotere 

gedrevenheid en betere resultaten leidt. Maar wat dat hoger doel dan mag zijn staat 

niet vast, bij Harris niet, maar ook bij MacIntyre niet. Wel stelt MacIntyre dat je ergens 

vanuit moet gaan alvorens je het kan bekritiseren of veranderen. Is de focus op een 

rechtvaardige en eerlijke wereld zoals bij MacIntyre dan te restrictief? Rechtvaardig 

betekent wat mij betreft ook open staan en waardering hebben voor het ongewone. 
Volgens Harris wordt er door MacIntyre te veel vastgehouden aan de gemene 

deler en is er te weinig aandacht voor het ongewone dat wellicht toegang biedt tot 

betere mogelijkheden en waar we door die restrictieve positie nu geen weet van 

hebben. Na de kritiek van Harris bestudeerd te hebben vraag ik me af of er voor de 

deugden een alternatief bestaat dat een reële verbetering betekent voor het individuele 

en gemeenschappelijke leven. Een andere invulling of aanscherping van de morele 

deugden is altijd nodig en dat kan door begeleiding van diezelfde deugden in debat 

vorm krijgen. Maar andere deugden, zoals in Harris voorbeeld bescheidenheid, zie ik 

de deugden eerlijkheid of rechtvaardigheid nog niet vervangen. Uiteindelijk komt het in 

deze kwestie neer op de universele geldigheid van waarden. (Hoofdstuk 5 zal hier 

dieper op ingaan.) In conclusie wil terugkomen op de overeenkomst tussen Harris en 

MacIntyre, namelijk: dat beiden overtuigd zijn van de noodzaak om in een samenleving 

gedeelde waarden te hebben en daarover te debatteren. In deze paragraaf heb ik 

getracht bij te dragen aan dit debat. 
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§ 4.2 De bijdrage van politiek en maatschappelijk activisme 
 
Filosoof en schrijver van het onderwijsfilosofische werk: The Stranger Within: On the 

Idea of an Educated Public (2008) Jean Barr neemt het idee van MacIntyre om in de 

samenleving tot een welopgeleid publiek te komen over. Barr is echter van mening dat 

MacIntyre de nadruk op het verkeerde aspect van de Schotse Verlichting heeft gelegd. 

Het is MacIntyre die de achttiende-eeuwse Schotse Verlichting als voorbeeld stelt, 

omdat universiteiten niet slechts een select groepje academici wisten voort te brengen 

maar een breder welopgeleid publiek. (Zie paragraaf 3.1.2) Kritisch denken was een 

activiteit die een grote groep in de samenleving bezigde en MacIntyre betreurt het dat 

denken nu veeleer voorbehouden is aan een gespecialiseerde elite. Dit 

betreurenswaardige inzicht van MacIntyre klinkt misschien nobel maar Barr wijst hier 

op een blinde vlek van veel traditionalistische denkers zoals MacIntyre en bijvoorbeeld 

ook van cultuurcriticus Frank Furedi. Vooraanstaande academici positioneren zichzelf 

en de wetenschapswereld die volgens hen voortgetrokken wordt door de universiteiten, 

namelijk boven ‘de rest’ van de samenleving.150 Barr ziet dit als blijk van een elitaire 

houding die een ongelijkwaardige positie creëert tussen enerzijds de academici die 

waardevolle inzichten produceren en anderzijds de onwetende massa. Barr geeft een 

fel weerwoord tegen deze instandhouding van intellectuele ongelijkwaardigheid. In 

deze paragraaf wordt dit weerwoord uiteengezet aan de hand van de volgende vragen: 

hoe dienen we volgens Barr een ontwikkeld publiek op te vatten? En welke andere 

kenmerken van de achttiende-eeuwse Schotse Verlichting kunnen bijdragen aan de 

totstandkoming van een welopgeleid publiek? Kenmerken dus die door MacIntyre nog 

niet zijn aangehaald. 
Volgens Barr dient er in de opvatting van een ontwikkeld publiek naar het 

voorbeeld van de Schotse Verlichting met de volgende aspecten rekening te worden 

gehouden. Er is volgens Barr slechts een kenmerk uit de Schotse Verlichting, dat door 

MacIntyre aan het licht is gebracht, waar we nu nog iets aan hebben. Dit is het inzicht 

dat alle disciplines destijds vanuit een filosofische basisbenadering te werk gingen. Het 

hebben van eenzelfde wetenschappelijke aanvliegroute verbond de verschillende 

disciplines met elkaar, waardoor ze zich niet volledig terugtrokken in hun eigen 

specialisme.   

 
150 J. Barr, ‘Reframing the idea of an educated public’ in: Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education 27, 2 
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Een ander belangrijk punt waar rekenschap van moet worden gegeven is 

volgens Barr dat de Schotse denkers uit die tijd, onder wie de sleutelfiguren David 

Hume en Adam Smith; de zogenaamde common-sense filosofen, wars waren van een 

opgelegde verlichting en van de gedachte dat meer kennis tot meer vooruitgang zou 

leiden.  

Tevens werd het welopgeleide publiek waar MacIntyre een voorbeeld in ziet 

gekenmerkt door kleinschaligheid, lokaliteit en een op elkaar betrokken net wat ruimere 

elite, bestaande uit: de clerus, politici, artsen, juristen en andere vrome burgers. Dus zo 

breed als MacIntyre zich het graag voorstelt was dit welopgeleide publiek niet.  

De hier genoemde kenmerkende aspecten horen volgens Barr wel bij een 

volledige beeldvorming van de Schotse Verlichting en het valt niet te ontkennen dat dit 

beeld geenszins lijkt op de huidige moderne samenleving. Om deze redenen moeten 

we volgens Barr kritisch zijn op MacIntyre’s beeld van een welopgeleid publiek in 

navolging van de Schotse Verlichting. 

Naast deze kritiekpunten is Barr overigens wel een voorstander van het streven 

naar een welopgeleid publiek, ook in de huidige moderne samenleving. Hoe ziet Barr 

de totstandkoming van een welopgeleid publiek dan voor zich? En welke andere 

kenmerken van de achttiende-eeuwse Schotse Verlichting kunnen hier dan volgens 

haar wel toe bijdragen?  

De hoop van de Schotse Verlichting was en ik citeer: ‘an ever widening 

educated public of the democratic intellect’.151 Maar wat is hier in de moderne 

samenleving van terechtgekomen vraagt Barr zich af? MacIntyre is hier pessimistisch 

over en wellicht is niet de grootste hoop maar de grootste angst van de Schotse 

Verlichting waarheid geworden. Er is nog steeds een elite die de dienst uitmaakt en 

een massa die effectief weinig te vertellen heeft en door gecontroleerde 

informatievoorziening afhankelijk en dom wordt gehouden.152 Daar komt nog bij dat er 

geen consensus is over rechtvaardigingseisen voor waarheid, het onderwerp van 

debat of het uitgangspunt voor regels om te debatteren. Hierdoor lijkt het zo goed als 

onmogelijk om middels het voeren van een publiek debat tot een welopgeleid publiek 

te komen. Barr concludeert dat het idee van een welopgeleid publiek voor MacIntyre 

momenteel eerder een spook is dat rondwaart in het onderwijssysteem dan een 

realistische ambitie. Barr schetst vervolgens MacIntyre’s best denkbare concept van 

onderwijs in deze uiterst verdeelde wereld: een universiteit die meer lokaal probeert 
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een breder publiek actief aan het denken te zetten. Waarna universiteiten vervolgens 

onderling met elkaar in debat kunnen treden om inzichten en standpunten te delen.  

Aanhakend op dit concept van universitair onderwijs impliceert Barr hier net als Harris 

(paragraaf 4.1) dat MacIntyre erop uit is om op deze manier een stichtelijke missie te 

volbrengen. Ik citeer Barr: ‘MacIntyre’s position is thus that a Catholic university should 

exclude non-Catholics.‘153 Het doorslaggevende argument dat Barr hierbij geeft is dat 

MacIntyre ervoor pleit om te leren van gezaghebbende tradities. Maar is dit een 

voldoende argument om te concluderen dat MacIntyre hier ook meteen pleit om het 

katholicisme in universitair onderwijs te integreren? Lering trekken uit de traditie is 

wellicht conservatief te noemen, maar dit betekent niet direct dat MacIntyre op een 

katholieke missie is. In dezen pleit ik er in navolging van Higgins voor om MacIntyre’s 

onderwijsfilosofische visie op te vatten als een vorm van radicaal conservatisme. (Zie 

paragraaf 3.4) Traditie is niet per se een ‘vies’ woord dat niet zou passen bij een 

moderne samenleving. Zij kan, zoals MacIntyre het opvat, gezien worden als een 

waardevolle culturele erfenis die een vertrouwde voedingsbodem vormt, waarin een 

mens tot bloei kan komen. In die zin is traditie wellicht een noodzakelijke voorwaarde 

om inderdaad tot een consistent en coherent zelf- en wereldbeeld te komen, van 

waaruit de gefragmentariseerde wereld tegemoet getreden kan worden.154  

Barr en Harris maken beiden in hun kritiek geen onderscheid tussen traditie en 

conventie of orthodoxie en houden er een vrij statische opvatting van het begrip traditie 

op na, op basis waarvan ze het traditionele dus verwerpen. Traditie kan ook een 

waardeoriënteerd kader zijn gevormd door de ‘grote’ verhalen. Door MacIntyre en 

eveneens ook door Frank Furedi wordt steeds benadrukt dat deze grote verhalen geen 

vanzelfsprekende status genieten. Het gaat om het beste dat tot nu toe gedacht, 

gemaakt en of gezegd is.155 Wat dan het beste is en wat dus traditie mag heten dient 

steeds opnieuw gevaloriseerd te worden.  

Volgens Barr is Dewey een voorbeeld van een denker die niet in een traditie 

staat, maar een soort van los kan denken in een historisch moment.156 Dit is volgens 

Barr een alternatieve manier om vrijer te denken en om te kunnen ageren tegen de 

traditie. Dit roept echter de vraag op of het mogelijk is om buiten een culturele traditie 

te staan. Barr stelt dat er bewegingen en organisaties zijn die spontaan ontstaan in een 

soort vrije denkbubble waar traditie geen vat op heeft. Het voorbeeld dat Barr 
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aandraagt van een dergelijke spontaan ontstane politieke beweging is de Women’s 

Liberal Movement.157 De Women’s Liberal Movement is echter een reactieve beweging 

die ook als onderdeel gezien kan worden van een bepaalde traditie, namelijk de traditie 

van het liberalisme. Zo gezien is deze politieke beweging een groot verhaal binnen een 

nog groter verhaal. Deze verhalen kunnen inspirerend werken en hedendaagse jonge 

mensen, die met hun voeten in deze traditie staan, kunnen hier op hun beurt weer 

waarden aan ontlenen. Dat traditie constant in beweging is en dat de verhalen die de 

traditie vormen steeds veranderen, anders worden geïnterpreteerd of worden 

ingewisseld, wordt juist door MacIntyre onderstreept. Maar moeten de verhalen weg? 

Kunnen we ‘los’ denken van traditionele verhalen? Staan ze nu wereldvernieuwing in 

de weg of maken ze het juist mogelijk? In hoofdstuk 5 zal dieper op deze vraag worden 

ingegaan. Eerst worden de alternatieve kenmerken van de achttiende-eeuwse Schotse 

Verlichting waar Barr heil in ziet om tot een welopgeleid publiek te komen besproken. 

Als eerste alternatieve kenmerk benoemt Barr dat het invloedrijke werk van de 

Schotse Verlichtingsfilosoof Adam Smith vooral verkeerd is geïnterpreteerd. Volgens 

Barr dient Adam Smith’s gedachtegoed opgepoetst en ingezet te worden voor andere 

doeleinden dan het legitimeren van een exploiterende vrijemarkteconomie. Smith 

onderkende direct dat de arbeidsdeling die noodzakelijk was om meer welvaart voor 

allen te genereren, de arbeidende mens geestelijk zou afstompen. Daarom was Smith 

er een vurig voorstander van om het grote publiek te blijven scholen. In zijn boek The 

Wealth of Nations pleit Smith voor onderwijs voor jongens én meisjes en het installeren 

van een openbare bibliotheek om volwaardige individuen voort te brengen. Het was 

echter geenszins zijn bedoeling om een verlichtingsdenken op te dringen in de vorm 

van de creatie van een hoogopgeleid publiek. Smith is die Schotse denker die ieder 

mens capabel achtte, intellectueel geschoold of niet, om zijn gezond verstand te 

gebruiken. Deze gelijkwaardigheid in denkvermogen is wat de common-sense filosofie 

van Smith siert volgens Barr. Ze wil dit punt onder de aandacht brengen als het gaat 

om een streven naar een goed opgeleid publiek.158 Dus geen select groepje hoog 

opleiden maar een groot publiek breed aan het denken zetten en vooral ook houden. 

MacIntyre schenkt volgens Barr ook geen aandacht aan de bijdrage die sociale 

bewegingen leveren als het om een welopgeleid publiek gaat. Sommige mensen 

voelen de dwingende urgentie van een rechtvaardigere wereld en hebben geen tijd om 

de weg van de rationele wetenschapsbeoefening af te leggen om daarna pas aan het 
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elitedebat deel te mogen nemen.159 Naar opvatting van Barr wil MacIntyre ook alle 

verschil en conflict uit de weg gaan. Barr haalt hier Feinberg voor aan die stelt dat 

zonder diversiteit en conflict er geen nieuwe tradities kunnen ontstaan, alleen oude 

kunnen worden geconserveerd.160 Klopt het dat MacIntyre conflicten wil vermijden?  

In MacIntyre’s onderwijsfilosofische visie wordt eerder gezocht naar noodzakelijke 

voorwaarden voor publiek debat zodat er een veilige ruimte is voor conflict en rivaliteit. 

Die voorwaarden, die zeker rationeel zijn maar ook een gevoelswaarde hebben, zijn 

tevens nodig om een verbetering in het samenleven te bewerkstelligen. Als deze 

voorwaarden er niet zijn alvorens het debat plaatsvindt, dan blijven conflicterende 

standpunten naast elkaar bestaan en kunnen ze elkaar niet positief en wederzijds 

beïnvloeden en aanscherpen (zie het voorbeeld in paragraaf 3.2).  

Wat door Barr zeker wel scherp wordt opgemerkt is het volgende punt in 

MacIntyre’s onderwijsfilosofische visie, namelijk dat er niet verder wordt ingegaan op 

de vraag hoe er in de samenleving een zo breed mogelijk welopgeleid publiek tot stand 

kan komen? MacIntyre noemt naar het voorbeeld van de Schotse Verlichting alleen de 

gangbare elitaire wegen; zoals uit de gemeenschap van de universiteit voortkomende 

clubs en sociëteiten en hun formele publicaties, die slechts een beperkte reikwijdte 

hebben. Barr’s kritiek komt erop neer dat er nu nog te weinig plaatsen zijn waar het 

publiek debat horizontaal kan plaatsvinden.161   

Wat zijn dan nog meer mogelijke plaatsen voor debat in de hedendaagse 

samenleving? Naast het veelomvattende begrip volwasseneneducatie worden er door 

Barr zelf verder geen concrete voorbeelden gegeven van plaatsen waar het debat 

gevoerd kan worden. Mijn voorstel is om in het streven naar een welopgeleid publiek, 

de optie te verkennen om de focus te leggen op de jeugd in plaats van de 

volwassenen. Dit in tegenstelling tot MacIntyre’s focus op een universitair geschoold 

publiek en Barr’s voorstel van algemene volwasseneneducatie, waarbij er een leven 

lang langzaam wordt geleerd. En inderdaad, waarom zou een mens stoppen met 

leren? Maar anderzijds waarom zou je je er in je jeugd niet speciaal op toeleggen? Een 

doelbewuste periode van opvoeding en onderwijs in de jeugdjaren kan blijven bestaan 

en een belangrijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van een welopgeleid 

publiek. In hoofdstuk 5 wordt de focus op de jeugd om tot een welopgeleid publiek te 

komen daarom uitgebreid verkend en beoordeeld.  

 
159 J. Barr, ‘Reframing the idea of an educated public’, 231 - 234.  
160 Ibidem, 230.  
161 Ibidem.  
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Met de belangrijkste kritiekpunten van Barr in het achterhoofd kan 

geconcludeerd worden dat een welopgeleid publiek niet slechts een zaak is van 

universitair geschoolden. Volgens Barr moet er meer rekenschap gegeven worden aan 

actieve, maatschappelijke en politieke bewegingen. Deze actieve bewegingen kunnen 

vanuit hun projectgerichte aanpak inzichten voortbrengen van praktische aard, die 

direct inzetbaar zijn in het streven naar een rechtvaardigere wereld. Hoe deze bijdrage 

er precies uitziet is niet geheel duidelijk, maar zeker is dat in dit digitale tijdperk kennis 

en inzicht niet enkel meer geproduceerd of gedistribueerd worden vanuit een centrale 

universiteit, die kennis als het ware uitstrooit over het brede publiek. Academici weten 

veel maar niet meer alles beter. Barr durft zelfs te beweren dat het bestaansrecht van 

de universiteit van de toekomst ligt in het faciliteren van en bijdragen aan de doelen die 

actieve maatschappelijke bewegingen voor ogen hebben.162   

 

 

§ 4.3 De kritiek en respons van James Macallister  
 

James Macallister kijkt kritisch naar de onderwijsfilosofische visie van MacIntyre maar 

onderschrijft wel de vruchtbaarheid van zijn voorgestelde Neo-Aristotelisme. In 

essentie komt de kritiek van Macallister erop neer dat MacIntyre een nostalgisch 

sentimentalisme verkondigt en politiek en filosofisch conservatief blijft. MacIntyre 

miskent volgens velen, waaronder Macallister zelf, de pluraliteit van overtuigingen in 

wat goed mag heten. Filosoof Hilary Putnam noemt MacIntyre zelfs een Goudeneeuw-

er omdat hij hedendaagse problemen te lijf gaat met een Goudeneeuw-achtig pakket 

aan oplossingen. Deze betiteling vindt Macallister overtrokken. Hij is er niet van 

overtuigd dat MacIntyre in het komen tot een welopgeleid publiek zich hierop 

beroept.163 Deze misinterpretatie van MacIntyre’s onderwijsfilosofische visie ontstaat 

wanneer het doel van (universitair) onderwijs uit de context van MacIntyre’s breder 

project van de Aristotelische deugdenleer wordt gehaald, aldus Macallister.164 

Naast deze kritische kanttekeningen staat Macallister duidelijk achter de 

onderwijsfilosofische visie van MacIntyre waar het om de Neo-aristotelische 

deugdenleer gaat. Wat goed mag heten kan breder gezocht worden buiten traditionele 

kaders, maar dat de mens een goed nastreeft is niet voor discussie vatbaar.165 Maar 

 
162 J. Barr, ‘Reframing the idea of an educated public’, 236.  
163 N.A. Mueller, ‘The Very Idea of an Educated Public’. 
164 J. Macallister, ‘MacIntyre's Revolutionary Aristotelian Philosophy, 534. 
165 J. Macallister, ‘MacIntyre's Revolutionary Aristotelian Philosophy, 532-534. 
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waar gaan we de invulling van wat goed is vinden? Is inhoud geven aan de deugd 

slechts voorbehouden aan een select hoogopgeleid gezelschap zoals Barr kritisch 

opmerkt? MacIntyre stelt dat het hem niet te doen is om het hoog opleiden van een 

bevoorrechte enkeling, maar om het breed opleiden van een groot publiek. MacIntyre 

denkt echter wel dat een publiek dat bijvoorbeeld wel leest (zoals Smith pleitte voor 

openbare bibliotheken) maar om het even wat en hoe, eerder afbreuk doet aan de 

totstandkoming van een welopgeleid publiek dan dat het bevorderlijk werkt.166 

MacIntyre neemt in tegenstelling tot Barr dus wel de inhoud en interpretatie mee van 

het gelezene of geleerde om van ‘welopgeleid’ te kunnen spreken. 

De volgende vraag is hoe we volgens MacIntyre dan precies tot een 

welopgeleid publiek kunnen komen? In zijn onderwijsfilosofische visie stelt hij het 

volgende voor: individuele standpunten worden getoetst aan een groep gelijken, er is 

een gedeelde set aan rationele regels die de kracht van argumenten bepalen en er is 

sprake van een gedeelde traditie in tekst en interpretatie (Zie paragraaf 3.2). Met het 

laatste punt wordt overigens niet gezegd dat er geen plaats is voor niet-traditionele 

teksten, maar dat het gaat om het creëren van een gemeenschappelijk referentiekader 

zodat we elkaar kunnen begrijpen. Voor Neo-Aristotelici zoals Macallister is het 

duidelijk dat MacIntyre’s idee van een welopgeleid publiek in het licht van zijn opvatting 

van de Aristotelische deugdenleer gezien moeten worden. Volgens Macallister laat 

MacIntyre’s idee van een welopgeleid publiek wel de ruimte voor diversiteit ook al 

spreken critici dit tegen.167 Door Harris bijvoorbeeld worden de voorwaarden om een 

welopgeleid publiek tot stand te brengen gezien als een strikt eisenpakket dat ons blind 

maakt voor het ongewone. Met het oog op wereldvernieuwing kan het ongewone 

misschien nog wel waardevoller zijn dan een bevestiging van gemeengoed (Zie 

paragraaf 4.1). De vraag die hier rijst is of het ongewone wel wordt opgemerkt door de 

moderne specialistische mens in een gefragmentariseerde wereld? Hier heeft 

MacIntyre een hard hoofd in. Dat is voor hem ook een reden om terug te grijpen naar 

een context (de achttiende-eeuwse Schotse Verlichting) waarin dit volgens hem wel 

mogelijk was. MacIntyre wil inderdaad in reactie op de ontwikkeling van verregaande 

fragmentarisering een common ground scheppen, om juist het ongewone een kans te 

geven.168 De rationele spelregels voor debatvoering (voor een uitgebreide uitleg van 

het voorbeeld van de Schotse Verlichting, zie paragraaf 3.2) zorgen voor een veilige 

 
166 Ibidem, 529. 
167 Ibidem, 534.  
168 J. Macallister, ‘MacIntyre's Revolutionary Aristotelian Philosophy’, 534. 
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omgeving. Deze omgeving is nodig zodat het afwijkende of ongewone zich kan en mag 

tonen. Daar waar iemand zich veilig voelt en respectvol bejegend zal een persoon 

eerder geneigd zijn om het ongewone te delen. De input van het ongewone kan op 

deze manier bijdragen aan de ontwikkeling bij jongeren om zich de toekomst anders 

voor te stellen dan het heden. Hier kunnen zij hun wellicht afwijkende ideeën delen en 

toetsen om te zien of ze stand houden. Het is juist MacIntyre die dit bij jonge mensen 

wil aanmoedigen.169 Deze kant van de onderwijsfilosofische visie van MacIntyre wordt 

door Harris onvoldoende belicht. Harris concludeert, evenals Barr, dat MacIntyre pleit 

voor een uniforme katholieke traditie die ook zou moeten heersen op de universiteit en 

die weinig tot geen ruimte laat voor andersdenkenden. MacIntyre stelt inderdaad dat 

een universiteit gerust een religieuze signatuur kan hebben, maar hij benadrukt juist 

dat er ruimte moet zijn voor verschillen en er geen plaats is voor leerstelligheid. 

MacIntyre zegt hier zelfs over, ik citeer: ‘prejudice against those deemed different is the 

enemy of education.’170 

 

 

§ 4.4 Een reactie vanuit MacIntyre’s onderwijsfilosofische visie op de 
   kritiek 
 

MacIntyre’s onderwijsfilosofische visie is duidelijk gebaseerd op traditionele en 

misschien zelfs conservatieve ideeën, maar er zijn ook filosofen die zijn conservatisme 

als revolutionair bestempelen.171 Barr en Harris zien dit er duidelijk niet in. In essentie 

komt het er in de kritiek van Barr op neer dat MacIntyre geen oog heeft voor 

maatschappelijke en politieke bewegingen en hun bijdragen om tot een welopgeleid 

publiek te komen. Toch is de onderwijsfilosofische visie van MacIntyre duidelijk 

beïnvloed door een politiek activistische beweging, namelijk het socialisme van Marx. 

In respons op deze kritiek komt daar nog bij dat volgens Barr het markteconomisch 

denken van Adam Smith voor de verkeerde kar is gespannen, maar dit kan eveneens 

gezegd worden over Marx’ socialisme. Er is sprake van een revival van Marx’ 

gedachtegoed onder hedendaagse jongeren; met een heus eigen festival Marx 2012 

en bijvoorbeeld met het hebben van een afbeelding van Marx op je gepersonificeerde 

 
169 Ibidem, 533.   
170 Ibidem, 535.  
171 Ibidem, 532.  
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creditcard.172 Marx wordt ook vandaag de dag in stelling gebracht door politiek 

activistische bewegingen. En wie heeft heel duidelijk getracht Marx’ socialisme samen 

te laten smelten met het Neo-Aristotelisme? Dat is Alasdair MacIntyre.173  

Wat wilde MacIntyre hiermee bereiken en hoe heeft hij zich deze fusie 

voorgesteld? Allereerst wijst MacIntyre alle aristocratische en elitaire elementen van de 

deugdenleer af. Wat er overblijft is een formeel schema dat op verschillende contexten 

van toepassing kan zijn.174 MacIntyre verenigt de twee filosofische visies door Marx’ 

opvatting van de deugd rechtvaardigheid als uitgangspunt te nemen. Dit idee van 

rechtvaardigheid houdt in, dat ieder persoon geeft naar vermogen en ontvangt naar 

behoefte. Dit socialistische idee wordt vervolgens gekoppeld aan de Aristotelische 

interpretatie van de deugd als voortreffelijkheid; een mens kan zijn karakter vormen 

door eigenschappen te oefenen, in dezen is dat het in de juiste mate geven en 

ontvangen.175  Deze opvatting van rechtvaardigheid klinkt utopisch maar om ervoor te 

zorgen dat het werkelijk voeten in aarde krijgt, stelt MacIntyre dus voor dit 

gedachtegoed te integreren in het onderwijs, zodat het daarna overslaat op praktijken 

en kan leiden tot een welopgeleid publiek. Een publiek dat oog heeft voor persoonlijke 

alsmede voor gemeenschappelijke deugden en probeert hierin de juiste balans aan te 

brengen (zie paragraaf 2.2.2). 

Waar MacIntyre wel minder heil in ziet is het activistische aspect van het 

marxistische socialisme. Met name het omverwerpen van het kapitalisme acht 

MacIntyre na een periode van voortschrijdend inzicht, niet haalbaar en niet nodig.176 

Marx distantieerde zichzelf op een gegeven moment ook openlijk van de wijze waarop 

zijn socialistische ideeën werden ingezet. ‘Je ne suis pas Marxiste’, zou Marx gezegd 

hebben.177 MacIntyre zag in dat het volledig omverwerpen van het economisch 

systeem niet per se zou leiden tot een eerlijkere of rechtvaardigere wereld. Het 

activistische is wat MacIntyre in politieke bewegingen niet aanstaat, omdat er wel 

geageerd wordt maar geen reëel alternatief wordt geboden. MacIntyre is in deze zin 

eerder bedachtzaam dan conservatief te noemen. Hij stelt voor dat deugden als 

eerlijkheid en rechtvaardigheid een kwalitatieve graadmeter kunnen zijn voor een 

gezonde economie. In dezelfde lijn der gedachten kwam Marx in Kritiek op de politieke 

 
172 T. Franssen, ‘Het leven draait niet om geluk, leert cabaretier Tim Fransen van Marx’ in: 
Filosofiemagazine, 11 (2018). 
173 James Macallister, ‘MacIntyre's Revolutionary Aristotelian Philosophy’, 531. 
174 A. Verbrugge, ‘De vraag naar de deugd in een tijd van onbehagen’, 6. 
175 J. Macallister, ‘MacIntyre's Revolutionary Aristotelian Philosophy’, 531. 
176 Ibidem. 
177 T. Franssen, ‘Het leven draait niet om geluk’, 11. 
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economie (1859) ook tot de conclusie dat een sociale revolutie pas plaatsvindt als de 

tijd rijp is en niet door een kort activistisch ingrijpen: 

 

‘Een maatschappijvorm gaat nooit ten onder voordat alle productiekrachten waaraan 

ze ruimte biedt ontwikkeld zijn, en nieuwe hogere productieverhoudingen nemen nooit 

de plaats van de oude in voordat de materiële bestaansvoorwaarden hiervoor in de 

schoot van de oude maatschappij zelf zijn uitgebroed.’178 

 

Politiek activisme kan volgens Marx ideologisch gezien bijdragen aan de 

bewustwording van een sociaal-maatschappelijk conflict, maar zal niet de gewilde 

maatschappelijke omwenteling zelf teweegbrengen. In plaats van op de barricaden 

gaan zou MacIntyre’s voorstel daarom eerder zijn om Marx’ Das Kapital op te nemen in 

de traditie van te lezen werken, zodat het onderwerp van publiek debat kan zijn en een 

bijdrage kan vormen aan de totstandkoming van een welopgeleid publiek.  

Nog een andere korte respons op de kritiek dat MacIntyre te conservatief is en 

iedere vorm van activisme afwijst, komt van Kristjánsson. Volgens hem moet het 

activisme gezocht worden in de docent die lesgeeft in plaats van buiten het onderwijs. 

Hoe ga je jonge mensen namelijk zo opvoeden dat ze én kunnen functioneren in een 

liberaal kapitalistische samenleving én dat ze moreel juist handelende wezens 

worden? Het is een docent met een activistische houding die deze uitdaging volgens 

Kristjánsson aan kan gaan. (Zie ook Curren paragraaf 3.1.) 

De vraag die blijft hangen is hoe dit activisme vorm moet krijgen. Hoe ziet het 

onderwijs eruit dat hierbij past? Deze vraag staat centraal in hoofdstuk 5. Wat er in dit 

hoofdstuk over gezegd kan worden is dat de deugdenleer hier een sleutelrol in vertolkt. 

De Nederlandse filosoof Ad Verbrugge onderschrijft dit. Hij stelt dat de Neo-

Aristotelische deugden goed passen bij wat de toekomstige wereld en jeugd van nu 

nodig heeft. In eerste instantie is Verbrugge ook kritisch over de deugdenleer. Hij zegt 

er bijvoorbeeld over dat MacIntyre’s visie nog niet compleet ontdaan is van elitaire 

trekken, vooral omdat er in de praktijken een bewezen staat van dienst nodig is, 

voordat iemand als deugdelijk voorbeeld kan fungeren. Daarbij staan ook; een 

heersend systeem van globalisering, het individualisme waar persoonlijk sentiment de 

leidraad voor menselijk handelen vormt en een op onderlinge concurrentie gebaseerd 

economisch systeem, het realiseren van de deugden behoorlijk in de weg. Maar dit 

 
178 K. Marx, Zur kritik der Politischen Ökonomie (1859) in: Karl Marx, Friedrich Engels. Ausgewählte 
Schriften in Zwei Banden I, vert. Mark Wildschut (Berlijn 1974) 336. 
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neemt natuurlijk de uitdaging van de docent niet weg, het bevestigt eerder het 

activisme dat er nodig is.179  

Tenslotte is er nog een laatste respons op de kritiek op MacIntyre’s visie die 

meegenomen moet worden. Dit is een weerwoord op de kritiek dat MacIntyre’s filosofie 

te rationalistisch is. Het is Curren die hierop reageert door te suggereren dat 

redelijkheid toch een belangrijk uitgangspunt is in de sociale, politieke en gerechtelijke 

omgang tussen mensen. Daarbij is het ook noodzakelijk om mensen hierin op te 

voeden en daar is een passende vorm van onderwijs voor nodig, namelijk een die 

gebaseerd is op de rede. Curren maakt het heel makkelijk: als niet de rede regeert wat 

dan wel? Als mensen dus niet vatbaar zijn voor redelijkheid, waar geven ze dan nog 

wel gehoor aan? Wat we volgens Curren dan nog mogen verwachten is dat dwang en 

geweld zullen regeren. MacIntyre’s onderwijsfilosofische visie gebaseerd op de deugd 

als antwoord op zowel het relativisme als het emotivisme kan wellicht rationalistisch 

zijn, maar de alternatieven zullen zeker niet bijdragen aan een rechtvaardigere wereld.  

 

 

 § 4.5  Op weg naar een welopgeleid publiek 
 

In dit hoofdstuk is de voornaamste kritiek op MacIntyre’s onderwijsfilosofische visie 

uiteengezet. Volgens Harris is MacIntyre zo naarstig op zoek naar het 

gemeenschappelijke dat het afwijkende geen plaats meer mag hebben. In respons 

hierop komt vooral naar voren dat het zeker niet MacIntyre’s bedoeling is om het 

afwijkende of ongewone buitenspel te zetten, hij wil er juist een speelveld voor creëren.  

De tweede kritiek die uitgebreid is behandeld is die van Jean Barr. Zij 

concludeert dat MacIntyre’s visie er een te smalle opvatting van een welopgeleid 

publiek op nahoudt en dat hij de positieve bijdrage van activistische groeperingen over 

het hoofd ziet. De respons op deze kritiek wijst opnieuw uit dat dit geenszins in de 

intentionele gedachte van MacIntyre’s onderwijsfilosofische visie gebaseerd op de 

deugdenleer besloten ligt.  

Wat in de kritieken opvalt is dat geen van de critici inhoudelijk iets aan te 

merken heeft op MacIntyre’s interpretatie van de Aristotelische deugdenleer. Sterker 

nog, zowel Harris als Barr beginnen in hun artikelen met een lofprijzing van MacIntyre’s 

herontdekking van de deugdenleer. En inderdaad wat valt er op deze deugdenleer aan 

te merken? Zijn het open deuren? Onderschrijft iedereen ze? Het is goed mogelijk.  

 
179 A. Verbrugge, ‘De vraag naar de deugd in een tijd van onbehagen’, 4-12. 
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Of zijn deugden containerbegrippen en is dat de reden waarom er niks op aan te 

merken is?  

Uit dit onderzoek blijkt dat er over de deugdenleer zeker gesteld kan worden, 

dat er na meer dan tweeduizend jaar nog steeds een enorme aantrekkingskracht 

vanuit gaat. De deugdenleer is niet statisch, omdat naast de woordelijke opvatting en 

betekenis van een deugd, er ook nog het gedrag en de zielshouding zijn die steeds 

opnieuw en afhankelijk van de situatie, vorm en invulling moeten krijgen. MacIntyre 

maakt in zijn opvatting van de deugdenleer vooral duidelijk dat met het oog op het 

uiteindelijk doel van geluk, jonge mensen zich moeten trainen in hun gedrag en hun 

houding. Belangrijker dan het nadoen van een goed gegeven voorbeeld is de taak, die 

MacIntyre en andere Neo-Aristotelici zien weggelegd voor het onderwijs, om bij jonge 

mensen de ontwikkeling van de phronèsis te stimuleren: het praktische verstand. Op 

de weg naar het zijn van een dependent rational animal, waar een educated public 

volgens MacIntyre uit dient te bestaan, moet een persoon vooral zelf kunnen bepalen 

welke deugden centraal staan en welk gedrag en houding er een passende uiting van 

zijn. Hoe het onderwijs deze taak serieus zou kunnen oppakken is het onderwerp van 

hoofdstuk 5.  
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Hoofdstuk 5  Neo-Aristotelisme als filosofisch fundament voor het onderwijs 
 
In hoofdstuk 5 gaat het om de beantwoording van de hoofdvraag: hoe biedt 

MacIntyre’s Neo-Aristotelische deugdenleer een filosofisch fundament voor het 

onderwijs? De deugdenleer staat in MacIntyre’s filosofische visie vooral in dienst van 

de moraalfilosofie. In dit onderzoek gaat het voornamelijk om de bijdrage die de 

deugdenleer levert aan de theoretische basis voor het onderwijs. Deze bijdrage is 

nodig om uit de hedendaagse onderwijscrisis (Zie paragraaf 1.3.) te geraken. Over 

welk soort onderwijs hebben we het hier? is wellicht een vraag die opdoemt. In dit 

geval gaat het echter niet om een specifiek soort onderwijs. De reden hiervoor is dat 

MacIntyre’s onderwijsfilosofsche visie op basis van de deugdenleer als theoretisch 

fundament zich naar ieder soort onderwijs laat vertalen. Dit is tevens een van de 

redenen waarom er geen radicale ommekeer in het onderwijs nodig is. Het gaat 

namelijk om een onderwjsfilosofische theorie die in een helder doel en een heldere 

taak voorziet. Het Neo-Aristotelisch gedachtegoed sijpelt geleidelijk door binnen alle 

gelederen van het onderwijs om daar vervolgens zijn werk te doen.  

Naast een op de deugdenleer gestoelde theoretische onderwijsvisie is er in het 

verlengde van deze visie ook een praktijkinrichting mogelijk. Dit is echter een 

vervolgstap die voortvloeit uit dit onderzoek en die thuishoort bij de disciplines 

onderwijspedagogiek en didactiek. Als in dit onderzoek gesproken wordt over het hoe 

van onderwijs, dan is dat vanuit een meta-optiek zoals het de filosofie en hier dus ook 

de onderwijsfilosofie kenmerkt. Het hoe van onderwijs dient in dezen veeleer opgevat 

te worden als: vanuit welke mindset en benaderingswijze wordt onderwijs 

vormgegeven? Dit in plaats van: hoe gaat het er precies aan toe in de dagelijkse 

onderwijspraktijk? Het gaat dus veeleer over de benadering van de lerende, waarbij de 

leraar zich bewust is van het doel en de taak van onderwijs op basis van de Neo-

Aristotelische deugdenleer. Hoe die benadering er vanuit het Neo-Aristotelisch 

gedachtengoed dan uitziet is o.a. een vraag die in paragraaf 5.5 wordt beantwoord. 

Om een zo concreet mogelijk antwoord te geven op de gestelde hoofdvraag, is 

dit hoofdstuk als volgt opgebouwd: eerst wordt in conclusio weergegeven wat er over 

de deugd naar interpretatie van MacIntyre gesteld kan worden. Gelet op de 

wetenschappelijke waarde van dit onderzoek is het de bedoeling om een bijdrage te 

leveren aan de concretisering van het concept deugd in relatie tot het doel en de taak 

van het onderwijs. Hoe concreter dit filosofisch concept over het voetlicht komt, hoe 

bruikbaarder het in een later stadium is voor de praktijk van het onderwijs. Nadat het 
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begrip deugd is uitgekristaliseerd wordt er gekeken naar wat jonge mensen in de 

eenentwintigste eeuw nodig hebben en hoe de in dit onderzoek gepresenteerde 

onderwijsfilosofische theorie hierin voorziet. De vier ontwikkelingsgebieden waar 

onderwijs rekenschap aan dient te geven, zoals voorgesteld door onderwijsfilosoof Ken 

Robinson, worden hierin als uitgangspunt genomen. (Zie paragraaf 1.2.) De Neo-

Aristotelische deugdenleer wordt tegen het licht gehouden van deze vier 

ontwikkelingsgebieden. Hiermee wordt de betekenis van de Neo-Aristotelische 

deugdenleer voor het onderwijs aangetoond. Als je jongeren namelijk doelgericht wilt 

opvoeden, dan kan de deugd hier een leiddraad voor vormen alsmede invulling aan 

geven, waardoor deze doelen in de praktijk ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. 

Zoals eerder duidelijk werd in paragraaf 1.4 is het MacIntyre in zijn onderwijsfilosofie 

altijd te doen geweest om de praktische inzetbaarheid van de Neo-Aristotelische 

deugdenleer in het onderwijs. Dit onderzoek draagt eraan bij dat deze Neo-

Aristotelische deugdenleer niet slechts bij een theoretisch verhaal blijft.  

 

 

§ 5.1 Deugd in het Neo-Aristotelisme van MacIntyre  
 

Als je filosofeert en dus algemene begrippen bevraagt dan is een veelvoorkomend 

gevolg (zo niet stelselmatig) dat het antwoord nog meer vragen oplevert. Het lijkt een 

vorm van Sisyfusarbeid: vragen blijven stellen en blijven zoeken naar antwoord maar 

op het moment dat je het antwoord bijna te pakken hebt, kun je weer zo goed als van 

vooraf aan beginnen. Stoppen met zoeken naar antwoorden is echter niet de 

oplossing, daar het filosoferen wel tot meer inzicht kan leiden. Mijn wens is dan ook om 

door te gaan met filosoferen in het bijzonder over de deugd zoals voorgesteld door 

MacIntyre, om zo een bijdrage te leveren aan de betekenis van dit fascinerende 

concept voor de filosofie van het onderwijs. Een concept dat de mens al vele eeuwen 

aanzet om zijn algeheel menselijke verwezenlijking, in Aristotelische termen zijn telos, 

in te zoeken. Het gaat hier dus om een hernieuwde bezinning op de Neo-Aristotelische 

deugenleer als basis voor een theoretische onderwijsfilosofie, die jongeren begeleidt in 

het vinden van hun telos en in het verwezenlijken ervan. Het gaat dan enerzijds om de 

verwezenlijking in het zijn van een moreel wezen en anderzijds in het streven naar het 

zijn van een gelukt mens. (Zie paragraaf 2.2.) Een op de Neo-Aristotelische 

deugdenleer gebaseerde onderwijsfilosofie geeft rekenschap aan beide doeleinden. 

Wat er precies zo fascinerend is aan de deugd, waardoor het ook vandaag nog van 
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betekenis kan zijn voor bijvoorbeeld de filosofie van het onderwijs, wordt in deze 

paragraaf behandeld. Zoals in hoofdstuk 2 al is uitgelegd kan de deugd op meerdere 

manieren worden opgevat. Deze verschillende opvattingen van de deugd liggen wel in 

elkaars verlengde en vormen dus samen een coherent gedachtegoed. Om deze reden 

kan er ook gesproken worden van een deugdenleer. In dit onderzoek gaat het dan 

specifiek om de Neo-Aristotelische deugdenleer. De Neo-Aristotelische deugdenleer 

verschilt met name van de oorspronkelijke leer omdat het is ontdaan van de 

aristocratische en elitaire elementen. In deze paragraaf passeren nog eenmaal kort de 

verschillende opvattingen van de deugd die passen bij het Neo-Aristotelisme. Daarbij 

worden ook de filosofische knelpunten samengevat waar de deugdenleer tegen stuit. 

Het is belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van een Neo-Aristotelische opvatting 

van het concept deugd om ten slotte te kunnen beoordelen wat de betekenis ervan is 

voor de filosofie van het onderwijs.  

De eerste opvatting van de deugd en in hoofdzaak ook waar in eerste instantie 

naar wordt verwezen als er over deugd wordt gesproken, is de deugd als waarde: een 

woord dat uitdrukking geeft aan wat mensen in uiteindelijke zin belangrijk en 

nastrevenswaardig achten. De waarden die in dit onderzoek in navolging van 

MacIntyre met name worden genoemd zijn: eerlijkheid en rechtvaardigheid. Waarom 

deze waarden? Omdat er heel weinig tegen deze waarden in te brengen is. Wie wil er 

niet leven in een eerlijke en rechtvaardige samenleving? Waarschijnlijk diegenen die 

profiteren van een oneerlijke of onrechtvaardige situatie. En in het voordeel van deze 

groep spreekt de deugdenleer inderdaad niet. Waarom niet, wordt verderop in deze 

paragraaf toegelicht waar het gaat om het onderscheid tussen virtue en vice. Daarbij 

dient rekening te worden gehouden met het feit dat een deugd altijd gaat om een 

midden en ligt tussen twee uitersten. Om deze opvatting zo concreet mogelijk te 

maken zal ik de deugd eerlijkheid analyseren. Als het om eerlijkheid gaat wordt niet 

bedoeld: totale gelijkheid of een exact evenredige verdeling. Eerlijkheid zou als uiterste 

ook nog kunnen betekenen dat een mens altijd de volkomen waarheid spreekt, 

ongeacht bijvoorbeeld de consequenties van een brute eerlijkheid. Aan de andere kant 

van de opvatting van de deugd als pure eerlijkheid staat dan oneerlijkheid. Dit is geen 

deugd maar een ondeugd. Het is niet eens gericht op het goede. Het goede in de zin 

van: gericht op de telos van de mens, dat geluk is (eudaimonia). Sterker nog, in de 

opvatting van MacIntyre staat de ondeugd oneerlijkheid de verwezenlijking van de 

mens als dependent rational animal zelfs in de weg. De reden die MacIntyre hiervoor 

geeft is dat het logisch is om te doen wat je denkt dat goed is en dat het niet logisch is 



75 
 

om niet te doen wat je denkt dat goed is. Als dependent rational animal beschik je over 

het praktische verstand om je gevoelens en handelingen in een context te kiezen. 

Volgens Aristoteles kunnen mensen dus bepalen of we gevoelens en handelingen: 

 

‘op het juiste ogenblik ervaren, om de juiste dingen, tegenover de juiste personen, met 

de juiste bedoeling en op de juiste manier, dat is tegelijk het midden en het beste, en 

dat is precies wat voortreffelijkheid kenmerkt.’180 

 

In de oorspronkelijke leer van Aristoteles komt naar voren welke deugd in een 

bepaalde situatie voorrang verdient. Het normatieve aspect is nadrukkelijker aanwezig 

dan in de Neo-Aristotelische deugdenleer. Als het gaat om de Neo-Aristotelische 

opvatting van de deugd dan gaat het voornamelijk om de waarde die een autonoom 

individu zelf kiest, gebruikmakend van zijn praktische verstand. De Neo-Aristotelische 

deugdenleer vindt zijn realisatie in de keuze voor een welbepaalde deugd in een 

welbepaalde context. Een individu kan er bijvoorbeeld voor kiezen om in een bepaalde 

situatie de deugd eerlijkheid voorop te stellen. De keuze voor de deugd eerlijkheid kan 

mogelijk conflicteren met andere deugden, zoals bijvoorbeeld vrijheid. Tevens kunnen 

deugden die bijvoorbeeld persoonlijk de voorkeur genieten niet stroken met een 

algemeen gedeelde deugd. MacIntyre wil hiermee benadrukken dat ook de Neo-

Aristotelische invulling van de deugd geen einde maakt aan het bestaan van ethische 

dilemma’s. De deugdenleer biedt ook geen eenduidig ethisch stelsel zoals Kant 

nastreefde met de categorische imperatief of Bentham’s utiliteitsbeginsel. De 

deugdenleer pretendeert namelijk niet dat ethische dilemma’s op te lossen zijn, 

integendeel. Het onderkent zelfs dat er voor veel ethische dilemma’s geen oplossing is. 

Toch neemt dit het gegeven niet weg dat er ook in het geval van een ethisch dilemma 

een keuze gemaakt moet worden. En waar baseer je dan die keuze op? De Neo-

Aristotelische deugdenleer stelt voor om dit met grote bedachtzaamheid aan te pakken 

en de situatie te analyseren op basis van de waarden die een rol spelen en waar ze 

conflicteren.  

Het centraal stellen van een deugd binnen het ethisch handelen voedt de kritiek 

dat de deugdenleer moralistisch is. Maar wat is moralistisch? Is het mogelijk om moraal 

compleet buiten beschouwing te laten als het om juist handelen gaat? De deugdenleer 

is in zoverre moralistisch dat er in geen geval plaats is voor amoreel handelen. De 

deugdenleer pleit namelijk geenszins voor handelen op basis van bijvoorbeeld 

 
180 D. Robbesom, ‘Deugdethiek en het probleem van de universaliteit’, 9-10.  
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oneerlijkheid of onrechtvaardigheid. MacIntyre maakt hierin het duidelijke onderscheid 

tussen virtue en vice; deugd en ondeugd. Het gaat hier dan om uitersten die 

logischerwijs elkaars tegengestelden zijn. Het fascinerende aan het concept deugd is, 

dat ieder mens dankzij de beschikking over zijn praktische verstand en door kennis en 

oefening zelf kan bepalen hoe bij deze uitersten weg te blijven. Dat een midden geen 

vast punt aangeeft, maar afhankelijk is van de omstandigheden en de situatie en 

daarom steeds om een andere invulling vraagt, hangt weer nauw samen met twee 

andere opvattingen van deugd: gedrag en houding. Deze opvattingen zijn vooral 

belangrijk als het gaat om de deugd in de context van het onderwijs en komen 

verderop in paragraaf 5.4 aan bod. Maar hier moet het vooral duidelijk worden dat 

deugd in de Neo-Aristotelische deugdenleer geen a priori, statisch gegeven is. Het 

gaat om een weloverwogen en bewust gekozen waarde die in de gegeven context het 

ethisch handelen richting en vorm geeft.  

 

 

§ 5.2 Het juiste midden tussen emotie en ratio 
 

Ja, de deugdenleer is oud en al veelvuldig van een nieuwe jas voorzien. Een van de 

eerste denkers die de vruchtbaarheid van de deugdenleer inzag was Thomas van 

Aquino. Hij vertaalde de deugdenleer naar een religieus christelijke context. Dankzij de 

vermenging van de ideeën van Aquino met de Aristotelische deugdenleer is MacIntyre 

de deugdenleer pas ten volle gaan waarderen. Zo leerde hij door Aquino dat er een 

metafysische grond ontbrak in zijn eigen begrip van de Aristotelische deugdenleer. 

Veel metafysische en biologische denkbeelden van Aristoteles passen niet in onze 

hedendaagse wereld realiseerde MacIntyre zich. Toch is het belangrijk om een paar 

Aristotelische metafysische en biologische aspecten mee te nemen om de werking van 

de deugdenleer compleet te begrijpen. MacIntyre wist zodoende het doel te plaatsen 

waar mensen naartoe werken. Net als andere diersoorten wordt de mens gestuurd 

door zijn specifieke natuur. Door deze specifieke natuur functioneren tradities, culturen 

en praktijken zoals ze doen.181 Dit betekent echter niet dat de deugdenleer op een 

dwingende manier wil vasthouden aan een religieus kader, zoals Harris uit dit punt 

opmaakt. (Zie paragraaf 4.2.) Het mag nu duidelijk zijn dat welke deugd er welke 

invulling krijgt, sterk afhankelijk is van de beoordelaar en de context waarin dit wordt 

beoordeeld. Dit kan dus evengoed een hedendaagse en seculiere context zijn.  

 
181 A. MacIntyre, ‘Prologue’, After Virtue, xiii. 
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De Neo-Aristotelische deugdenleer laat voldoende ruimte aan een autonoom individu 

om zelf die keuzes te maken. De Neo-Aristotelische deugdenleer schrijft niet op een 

dogmatische wijze voor wat goed is, enkel dát er waarden zijn die mensen goed 

achten. Daarom is het volgens MacIntyre, gelet op de menselijke natuur als dependent 

rational animal zijnde, goed te begrijpen dat het midden te verkiezen valt boven 

uitersten. Om te weten wat het midden is gezien een gegeven situatie zal een mens 

zijn verstand moeten gebruiken. Dit brengt echter weer meteen de volgende kritiek 

voort: de Neo-Aristotelische deugdenleer wordt beschouwd als te rationalistisch. 

En inderdaad, de Neo-Aristotelische deugenleer vraagt er in de bepaling van de 

deugd om dat een mens zijn (praktische) verstand gebruikt. De vraag die dan opdoemt 

is: of een dependent rational animal bijvoorbeeld brute eerlijkheid of complete 

oneerlijkheid kan verkiezen boven een afgewogen midden? En wellicht belangrijker 

nog: wat zijn de alternatieven als mensen zich niet laten leiden door dit verstandig 

gekozen midden? Dus als er is niks is dat mensen goed achten? Waar moet een mens 

vanuit gaan als ratio niet leidend is? Emoties?  

De alternatieve mogelijkheden in plaats van ratio zijn in de moraalfilosofie al 

regelmatig uitgeplozen. Ook MacIntyre heeft hier meermalen zijn hoofd over gebogen. 

Zijn voornaamste kritiek op het alternatief om menselijk handelen niet op rationele 

maar op emotionele grond te baseren, is dat dit emotivisme te grillig en te inconsistent 

is en daarom al weinig goeds voorspelt.182 Zo zou een mens wanneer hij woede voelt 

zich kunnen laten leiden door de neiging geweld te gebruiken. De voorspelling is dat 

hoop en angst regeren als geweld het middel wordt om doelen te bereiken.183 Als ratio 

geen grip heeft op emoties dan zijn mensen dus overgeleverd aan elkaars grillen. 

Daarbij plaatst MacIntyre de kanttekening dat emoties niet irrationeel zijn en 

weldegelijk een belangrijke rol spelen in de deugdenleer. Emoties zijn namelijk een 

goede raadgever, omdat een mens door emoties bespeurt dat iets niet deugt. Voorts 

gaat het in er de deugdenleer om dat een mens leert in de juiste mate rekenschap te 

geven aan gevoelde emoties. MacIntyre stelt bijvoorbeeld dat het soms goed kan zijn 

om boosheid te uiten. Het kan zelfs een deugd zijn wanneer iemand zijn boosheid op 

het juiste moment en in de juiste mate toont. Maar ratio in de vorm van phronèsis 

speelt een grote rol in het bepalen van het in de juiste mate tonen van emoties. In 

uiteindelijke zin mogen emoties volgens MacIntyre niet de overhand krijgen als het 

 
182 A. MacIntyre, After Virtue, 138-139. 
183 A. MacIntyre, ‘Alasdair MacIntyre on education’, 16. 
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gaat om morele oordeelsvorming.184 Een ander argument is nog dat emoties geen 

betrekking hebben op de inhoudelijkheid van de zaak waarover een ethisch oordeel 

geveld moet worden.185 Zeker met het oog op samenleven als project dat gestalte moet 

krijgen in verschillende praktijken, geniet een overheersend op emoties gebaseerd 

moreel kompas daarom niet de voorkeur. 

 

 

§ 5.3 pluralisme, relativisme en universalisme 
 

Voordat de bruikbaarheid van de Neo-Aristotelische deugdenleer voor de filosofie van 

het onderwijs getoond kan worden, moeten er eerst nog een paar hordes worden 

genomen. Deze hordes worden in deze paragraaf besproken.  

Het eerste punt waar de deugdenleer op filosofisch vlak nog steeds mee 

worstelt betreft de universele geldigheid van deugden. Houden mensen er min of meer 

dezelfde overtuiging op na als het gaat over wat goed is? Zo ja, welke deugden vinden 

alle mensen dan goed? Zo nee, hoe kan de deugdenleer nog van betekenis zijn als er 

sprake is van pluralisme? Heeft, en dan komt het tweede punt, het relativisme dan het 

laatste woord? MacIntyre voelde zelf ook steeds de noodzaak om After Virtue te 

herzien en deze problematiek telkens opnieuw ter sprake te brengen. In dit onderzoek 

gaat het in hoofdzaak om de MacIntyriaanse opvatting van de deugd. In deze 

paragraaf wil ik nogmaals benadrukken waarom de Neo-Aristotelische deugdenleer 

volgens MacIntyre niet de oorzaak is van de problematiek rond pluralisme en 

relativisme, maar mogelijk wel een uitkomst kan bieden. Geen oplossing maar wel een 

uitkomst. 

Te beginnen bij het eerstgenoemde probleem; dat van pluralisme. Wie bepaalt 

namelijk welke morele deugden er op het speelveld opgesteld mogen staan? Morele 

deugden kunnen per mens, cultuur, traditie en praktijk verschillen. Voor de een zal 

bijvoorbeeld individuele vrijheid en autonomie het hoogste goed zijn, in contrast met de 

ander die het navolgen van religieuze voorschriften het belangrijkst vindt. Zolang deze 

contrasterende opvattingen over wat uiteindelijk goed is elkaar niet tegenkomen is er 

nog niet zoveel aan de hand, maar zodra ze dat wel doen kan dit een reden zijn voor 

conflict. MacIntyre onderkent dit probleem en After Virtue staat vol van voorbeelden 

waar tegenstrijdige belangen leiden tot een impasse. In een ethische kwestie zijn er 

 
184 A. MacIntyre, After Virtue, 175-176.  
185 P. van Tongeren, Deugdelijk leven, 34.  
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vaak tegenstrijdige belangen waar voor de betrokken partijen persoonlijk veel van 

afhangt. Het kan zelfs zo zijn dat na de analyse van een ethisch dilemma 

geconcludeerd moet worden dat er voor de zaak van de tegengestelde partijen even 

sterke argumenten zijn. Wat kan de deugdenleer dan betekenen? MacIntyre stelt heel 

duidelijk dat er geen stelsel is noch zal komen waarmee alle ethische dilemma’s 

pasklaar en naar ieders tevredenheid kunnen worden opgelost. Als we dit gegeven ten 

volle beseffen dan kunnen we proberen om de persoonlijke belangen in een kwestie 

niet de dienst uit te laten maken, maar in plaats daarvan te focussen op de deugden 

die relevant zijn in de kwestie. Dit is nu het transcenderende element van de 

deugdenleer dat een uitkomst kan bieden. Een debat over relevante deugden tilt een 

ethische kwestie naar een niveau, waar door alle partijen meer gelet wordt op 

gemeenschappelijke waarden dan op persoonlijke belangen. Als het in een debat blijft 

gaan over de persoonlijke belangen en hoe deze te behartigen, veelal ten koste van de 

ander, dan blijft het instrumentele denken de overhand houden. De deugdenleer kan 

als (scheids)rechter optreden als beide partijen inzien dat het uiteindelijk ook in ieders 

belang is, om niet de persoonlijke belangen maar de deugden voorop te stellen. De 

deugden bepalen als het ware de spelregels van het rationele debat en er kan altijd 

weer naar teruggegrepen worden als partijen van elkaar verwijderd raken. Dit is geen 

gemakkelijk proces en niemand zal zijn gram kunnen halen wanneer de deugden als 

(scheids)rechter fungeren. Maar woede koelen door je gram te halen is ook niet 

bevorderlijk voor het project van samenleven en daarom ook geen deugd. En als 

MacIntyre iets benadrukt dan is het wel dat we een dependent wezen zijn, dus 

werkelijk wederzijds afhankelijk van elkaar. Een mens is niet slechts een 

opzichzelfstaand wezen met enkel persoonlijke belangen om te behartigen, maar zal 

ook altijd de gemeenschappelijke deugden in acht moeten nemen. (Zie paragraaf 

2.2.2.) Door de Neo-Aristotelische deugdenleer kunnen dependent rational animals op 

een constructieve in plaats van een destructieve manier omgaan met de verregaande 

pluraliteit.  

Ten tweede het probleem van relativisme. De deugden worden door het 

relativisme vanwege gelijke zeggingskracht van argumenten direct van tafel geveegd. 

MacIntyre’s standpunt inzake het relativisme is dat de deugdenleer een 

onderzoekstraditie is die, zoals al wetenschappelijk onderzoek, waarheid claimt betreft 

zijn centrale theorie en betreft de geldigheid voor argumentatie.186 Een rivaliserende 

onderzoekstraditie doet dit ook en zij delen wel een bepaald respect voor waarheid en 

 
186 A. MacIntyre, ‘Prologue’, After Virtue, xiv-xvi. 
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logica. Dit zou voor het relativisme een probleem zijn, maar volgens MacIntyre is dit 

geenszins een probleem. Hij ziet het eerder als een noodzakelijke voorwaarde om tot 

kennis te komen. Rivaliserende partijen bekijken de theorie met bijbehorende 

argumenten vanuit de traditie waarin ze zelf staan. MacIntyre stelt dat onopgeloste 

problemen binnen de eigen theorie die vooruitgang in de weg staan, eerst moeten 

worden onderkend. Vervolgens kan wellicht het standpunt van de rivaliserende theorie 

uitkomst bieden. Het werkelijke probleem ontstaat pas wanneer geen van beide 

partijen de stap wil zetten om de zaken vanuit het rivaliserende perspectief te bekijken. 

De reden die MacIntyre voor deze dogmatische houding aanwijst is dat er te veel 

loyaliteit uitgaat naar de eigen theorie en de daarmee samenhangende 

vooronderstellingen.187 Waarheid kan in MacIntyre’s visie tegelijkertijd relatief, 

subjectief en misschien zelfs ook objectief zijn. Kan er door deze paradoxale toestand 

geen enkele vorm van waarheid meer bestaan zoals het relativisme stelt? Volgens 

MacIntyre kunnen rivalen door perspectivisme wel degelijk elkaars ware theorie leren 

kennen en er met betrekking tot de eigen theorie hun voordeel mee doen. Dit 

standpunt van MacIntyre, dat we intersubjectief kunnen noemen, is wellicht het beste 

weerwoord ten aanzien van het probleem van relativisme. Vanuit de eigen theorie is de 

kritiek op de rivaliserende theorie vaak terecht. Toch zou het loslaten van de eigen 

theorie een begin kunnen zijn om uit de toestand van het tegenover elkaar staan te 

geraken. Dit is het voorstel van MacIntyre omdat een neutrale set aan regels over wat 

rationeel is en wat niet ook niet bestaat. Een rivaliserende theorie kan alleen maar een 

rivaal zijn, als zij ook aanspraak maakt op waarheid en geldige argumenten heeft. Dus 

het probleem dat relativisme aanstipt is vooral een probleem van een gekozen houding 

inzake rivaliteit. 

Ten derde is er de vraag of er temidden van pluralisme en relativisme nog 

sprake kan zijn van algemeen geldende deugden. Zijn er naast alle verschillen ook 

deugden die door iedereen worden onderschreven, zoals bijvoorbeeld eerlijkheid of 

rechtvaardigheid? Kunnen deze deugden als universeel uitgangspunt genomen 

worden in het rationele debat tussen dependent rational animals? Of zijn zelfs 

eerlijkheid en rechtvaardigheid veeleer westerse waarden? Het project van menselijk 

samenleven zou zeker vergemakkelijkt worden als er sprake is van deugden die de 

culturele, ideologische en religieuze contrasten overstijgen. MacIntyre heeft veel 

herzien maar hij stelt zelf: ‘de deugden blijven.’188 Dit lijkt erop te wijzen dat er in het 

 
187 A. MacIntyre, ‘Prologue’, After Virtue, xv-xvi. 
188 Ibidem. 
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denken van MacIntyre een soort verborgen aanname zit over het bestaan van 

universele morele deugden. Frappant is dat MacIntyre dan toch wordt bestempeld als 

een relativist. Hij wordt zo bestempeld omdat hij niet uitgaat van een objectieve 

standaard voor de menselijke moraal. MacIntyre stelt zelfs dat de Verlichting heeft 

gefaald in zijn missie om deze universele geldigheid van bepaalde deugden van een 

rationeel fundament te voorzien.189 En toch; de deugden blijven volgens MacIntyre. 

De implicatie dat er in de moraaltheoretische visie van MacIntyre sprake is van 

universalisme komt voort uit de oorspronkelijke deugdenleer van Aristoteles. 

Aristoteles’ deugdenleer heeft iets universeels omdat de telos van de mens, namelijk 

het gericht zijn op geluk (eudaimonia) wel voor alle mensen geldt. Aan de andere kant 

is het juist afhankelijk van de context welke invulling de telos inhoudelijk precies krijgt. 

Als het gaat om universele geldigheid wordt hier door MacIntyre nog een aspect 

benadrukt. Er zal wellicht geen consensus bereikt worden over wat de ware invulling is 

van een ‘goed’, maar er kan wel rationeel overeengekomen worden wat een deugd en 

wat een ondeugd is.190 Dit betreft dan het resultaat van de zoektocht naar het juiste 

midden tussen twee uitersten in een specifieke context. (Zie ter verduidelijking het 

voorbeeld dat is gegeven in paragraaf 5.1 betreft eerlijkheid.)  

De Neo-Aristotelische deugdenleer draait dus niet alleen om het bieden van 

een ethisch denkkader waar morele deugden kunnen conflicteren. Voor dit onderzoek 

is het nog belangrijker dat het een theoretisch kader biedt voor de intrinsieke en 

externe motivatie van leren. Dit gaat om het leren van jongeren in het hedendaagse 

onderwijs op alle niveaus, maar ook om het willen leren van volwassenen om in 

verschillende praktijken tot bloei te komen. De stelling waar de deugdenleer vanuit gaat 

komt er kortweg op neer, dat een mens een goed mens wil zijn en ergens goed in wil 

zijn. De Neo-Aristotelische deugdenleer naar interpretatie van MacIntyre zet aan om 

eigenschappen en vaardigheden naar het beste kunnen te ontwikkelen. De volgende 

vraag is: wat kan deze onderwijsfilosofische visie reëel betekenen voor met name de 

jonge, opgroeiende mens? En in hoeverre past dus de Neo-Aristotelische deugdenleer 

naar interpretatie van MacIntyre bij wat hedendaagse jongeren nodig hebben?  

Met betrekking tot de problematiek rondom pluralisme, relativisme en 

universalisme is het belangrijkste punt dat naar voren komt: het is voor jongeren 

belangrijk om zelf de denkstappen te maken die leiden tot de problematiek van 

pluralisme en relativisme. Als het onderwijs zich serieus zou baseren op de Neo-

 
189 A. MacIntyre, ‘Prologue’, After Virtue, xii. 
190 A. MacIntyre, After Virtue, 190.  
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Aristotelische deugdenleer dan kunnen jonge mensen daarna zelf bepalen hoe hier het 

best mee omgegaan kan worden. Welke deugden voeren de boventoon met name in 

de verschillende praktijken van het (samen)leven? Hierop volgt het maken van keuzes 

op het niveau van persoonlijke deugden betreft intrinsieke en externe waarden. Zo 

deelt MacIntyre waarden in en dat in het licht van overkoepelende gemeenschappelijke 

deugden. (Zie voor een uitgebreide uitleg paragraaf 2.2.) Vervolgens kunnen jongeren 

zich binnen de verschillende praktijken bezigen met de deugden (met name de 

intrinsieke waarden van een praktijk) en deze vertalen naar de best passende vorm 

van gedrag en levenshouding.  

Dat de deugd zich niet laat vastpinnen is enerzijds dus een gave en anderzijds 

een opgave. Ondanks en dankzij dit paradoxale karakter van de deugdenleer spreekt 

het nog steeds een grote groep hedendaagse denkers aan. Alleen al in Nederland is er 

recent veel over geschreven. Zoals in hoofdstuk 1 al is benoemd is er een revival van 

de deugd gaande. Filosofen als Ad Verbrugge, Rutger Bregman, Joep Dohmen en 

zeker Paul van Tongeren zien er allen heil in. Zij opperen onder andere dat deugden 

een plaats moeten hebben in de directiekamer, dat mannen (en vrouwen) hun gedrag 

moeten herijken op basis van de deugden en dat de politiek moet worden getrokken 

door de deugd. Maar hoe komen de deugden op die plaatsen terecht? Daar komen het 

doel en de taak van het onderwijs om de hoek kijken. 

De bijzondere aantrekkingskracht van de deugden ligt mijns inziens besloten in 

het gegeven dat de ze geen statische invulling kennen. Er moet steeds opnieuw op 

worden gereflecteerd. Het centrale uitgangspunt van de deugdenleer is dat ‘een 

rechtvaardig mens een goed mens is en een goed mens een rechtvaardig mens’. Dat 

was 2500 geleden het streven in de Griekse polis en dat is het volgens de Neo-

Aristotelische deugdenleer in de hedendaagse samenleving nog. Zou er dan in dit 

opzicht toch sprake zijn van universaliteit? Critici stellen dat de deugdenleer te religieus 

is ingekaderd, te conservatief is en niet past bij de complexe moderne samenleving. 

Over de Neo-Aristotelische deugdenleer wordt tegelijk gezegd dat het ‘open’ is, vooral 

omdat het zich laat vertalen naar een eigen culturele context. De betekenis en de 

waarde van deze leer zijn dus sterk interpretatie-afhankelijk. Naar de interpretatie van 

MacIntyre kan de Neo-Aristotelische deugdenleer mijns inziens zeker een waardevolle 

bijdrage leveren en wel specifiek voor de hedendaagse filosofie van het onderwijs. Hoe 

precies, wordt in de volgende paragraaf uiteengezet. 
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§ 5.4 Het waartoe van onderwijs in MacIntyre’s onderwijsvisie 
 
Wat is de betekenis van de deugd in het licht van het onderwijs? In de voorgaande 

paragrafen van hoofdstuk 5 is met name de deugd als waarde geëxpliciteerd. Vooral 

met het oog op de telos, het uiteindelijke doel van de mens als dependent rational 

animal en de noodzakelijke samenlevingsverbanden die dit mede mogelijk maken, is 

de deugd als waarde de voornaamste opvatting. Maar als het gaat om onderwijs en de 

telos van de individuele jeugdige mens, dan is de deugd opgevat als voortreffelijkheid 

in gedrag en houding wellicht nog belangrijker. Er wordt niet alleen geleerd op ethisch 

vlak maar ook op het gebied van de losstaande praktijken. Deugd in het onderwijs gaat 

dus net zo goed om het ontwikkelen van eigenschappen en vaardigheden die een 

uiting zijn van intrinsieke waarden van een praktijk. Dit leren van jongeren is in 

navolging van voortreffelijkheid die getoond wordt door een specialist van die 

welbepaalde praktijk. In die zin is onderwijs en het instituut school een plaats waar 

losstaande praktijken samenkomen. Onderwijs gebaseerd op het Neo-Aristotelisme 

van MacIntyre vult de telos van jongeren op twee manieren in. Ten eerste de telos 

waar het gaat om een goed mens worden. Dit is het onderdeel van de telos dat 

universalistisch te noemen is en geeft antwoord op de vraag: wat is een goed mens? 

Volgens de Neo-Aristotelische visie van MacIntyre is dit een persoon die heeft geleerd 

zijn verstand te gebruiken, zodat hij kan bepalen wat in een specifieke situatie de 

voornaamste waarde is en hoe daar het beste uiting aan gegeven kan worden middels 

gedrag en houding. Om recht te doen aan dit onderdeel van de telos van jongeren 

moet het onderwijs het als een fundamentele taak zien om de ontwikkeling van de 

phronèsis te stimuleren. Een jong mens moet dus leren hoe je kunt bepalen wat een 

goed mens is en hoe je dit kunt zijn. (Zie voor expliciete uitleg paragraaf 3.3, 3.4, 3.5). 

Het tweede aspect van de telos van jongeren waar het onderwijs op in moet 

springen volgens het Neo-Aristotelisme van MacIntyre is het ontdekken van de 

persoonlijke dynamis en hoe deze te verwezenlijken. In wezen wordt dit voor een groot 

deel al gedaan volgens MacIntyre waardoor er in het aanbod van praktijken (de 

schoolvakken) niet veel veranderd hoeft te worden. Het biedt een scala aan 

mogelijkheden om een persoonlijke dynamis in te ontdekken en te ontwikkelen. Het is 

vervolgens aan de specialist van de praktijk (in veel gevallen de docent) om dus 

vormen van excellentie te tonen. Maar wat is excellentie op het gebied van onderwijs? 

Hoe kan bijvoorbeeld een docent excellent zijn? MacIntyre noemt lesgeven zelf geen 

praktijk omdat het geen intrinsiek doel heeft. Andere Neo-Aristotelici zien dit anders, 
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zeker als de pedagogische taak van onderwijs, waaronder de vorming van een moreel 

goed mens, als een van de twee belangrijkste pijlers wordt gezien. Excellentie is dan: 

dat voorbeeld waarin de verwezenlijking (energeia) wordt getoond van de aanleg 

(dynamis) van de mens. Als je excellentie bekijkt vanuit pedagogisch perspectief dan 

gaat het om weet hebben van een deugd en daar op de best passende manier naar 

handelen gegeven de situatie. Jongeren willen een voorbeeld nemen aan deze 

invulling van excellentie. Zij hebben een intrinsieke motivatie om te ontdekken wat de 

vooropgestelde waarde is, welk gedrag en welke houding daar recht aan doet. Daarbij 

voelen ze haarfijn aan wanneer iets of iemand wel of niet over deze excellentie 

beschikt. De reden hiervoor heeft volgens Kristjánsson te maken met betekenis. Als 

iets of iemand van betekenis is voor de lerende dan houdt dit in dat er een subjectieve 

aantrekkingskracht en tegelijk ook een objectieve aantrekkelijkheid van het geleerde uit 

gaat.191 Deze opvatting van betekenis is waar docenten in de praktijk rekenschap aan 

kunnen geven in hun bepaling hoe excellentie te tonen zodat de jongere er een 

voorbeeld aan wilt nemen.  

Wat betreft de inhoudelijke kant van het onderwijs kun je de vraag stellen: over 

welke kennis en welke vaardigheden moet je beschikken om excellent te zijn in een 

bepaalde praktijk? Excellentie wordt in de deugdenleer vertaald met 

voortreffelijkheid.192 Voortreffelijk is het gedrag of de realisatie van de deugden die 

inherent zijn aan een specifieke praktijk. Het gaat dus om die realisatie waarin de 

deugden het meest of duidelijkst gepresenteerd worden. Als een specialist van een 

praktijk welopgeleid is en de ontwikkelingen van de praktijk op het gebied van kennis, 

inzicht en vaardigheden bijhoudt dan kan hij bepalen wat actueel gezien voortreffelijk 

is. Deze uitleg waar het in MacIntyre’s onderwijsfilosofische visie op neerkomt is 

volgens Ad Verbrugge zeer bruikbaar voor het hedendaagse onderwijs, omdat 

MacIntyre stelt dat opvoeding en het bestuur in een bepaalde praktijk niet berust op 

macht maar op gezag.193 Gezag gaat dan om de objectieve erkenning van een 

gemeenschappelijk goed, een deugd. Hier wordt excellentie ofwel voortreffelijkheid aan 

gekoppeld. Excellentie is dan dus die uiting van de deugd, die een bepaalde 

subjectieve aantrekkingskracht heeft en tegelijk of misschien juist daardoor, ook 

objectieve erkenning krijgt.194   

 
191 K. Kristjánsson, ‘Recent Work on Flourishing’, 98. 
192 Aristoteles, Ethica Nicomachea, 178-179. 
193 A. Verbrugge, ‘De vraag naar de deugd’, 6.  
194 K. Kristjánsson, ‘Recent Work on Flourishing’, 98. 
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De Neo-Aristotelische visie van MacIntyre integreren in het onderwijs komt er 

dus op neer dat er enerzijds excellentie wordt getoond in het morele handelen waarin 

wordt onderkend dat we rationele, afhankelijke wezens zijn en anderzijds dat er 

excellentie wordt getoond op het gebied van de specifieke praktijk zodat jongeren zelf 

naar excellentie kunnen streven. Volgens de deugdenleer maakt de deugd tot bloei 

komen op deze twee manieren mogelijk. De telos van de mens, zijn geluk, is hierin 

gelegen. Hij kan tot bloei komen als moreel wezen en als een wezen dat meer 

immanente doelen nastreeft in de verschillende praktijken waarin hij (samen)leeft. Je 

kunt door de deugdenleer dus een goed mens worden en ergens goed in worden. in de 

Neo-Aristotelische deugdenleer van MacIntyre worden beide doelen erkend. De deugd 

vormt zo de basis voor een onderwijsfilosofische visie die het doel scherp houdt en 

waarop een praktijk gericht en ingericht kan worden. In dit onderzoek is dit dus het 

antwoord op het uiteindelijke waartoe van onderwijs. Zoals al voorgesteld in paragraaf 

3.2 komen voorts de mogelijkheden voor een praktische invulling van dit doel aan bod.   

 

 

§ 5.5 MacIntyre’s onderwijsvisie en de centrale    
             ontwikkelingsgebieden van het onderwijs 
 

In de inleiding van dit onderzoek is vastgesteld dat er eerst een theoretische basis 

moet zijn om goed onderwijs te kunnen bieden. Goed onderwijs in een hedendaagse 

context is dan, onderwijs dat recht doet aan alle ontwikkelingsgebieden zoals door 

onderwijsfilosoof Ken Robinson beschreven. (Zie paragraaf 1.2.) De Neo-Aristotelische 

deugdenleer naar interpretatie van MacIntyre biedt deze theoretische basis. Als je de 

theorie van deze Neo-Aristotelische deugdenleer vertaalt naar de vier 

ontwikkelingsgebieden van Robinson dan kan er een praktijk op ingericht worden die 

recht doet aan de belangen van jongeren in de eenentwintigste eeuw.195 De opdracht 

om onderwijs te vormen dat recht doet aan deze belangen van jongeren staat expliciet 

vermeld op de hedendaagse wetenschapsagenda. In de voorgaande hoofdstukken van 

dit onderzoek heb ik aan deze wetenschappelijke opdracht willen bijdragen door 

middels MacIntyre’s Neo-Aristotelische onderwijsvisie een antwoord te geven op de 

vraag naar het waartoe van onderwijs. Nu is het punt bereikt om nog een bijdrage te 

doen door een antwoord te geven op de vraag naar hoe dit verwezenlijkt kan worden. 

 
195 K. Robinson, ‘How to change education’, Youtube (2013) https://www.youtube.com/watch?v=BEsZOnyQzxQ, 
laatst geraadpleegd 31 oktober 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=BEsZOnyQzxQ
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Het wetenschappelijk belang van dit onderzoek is dus gelegen in het vinden van een 

effectieve manier om de ontwikkeling van jongeren op deze gebieden te bevorderen. 

Uiteindelijk met het doel voor ogen om jongeren als goede en gelukkige mensen 

positief bij te laten dragen aan een socialere en rechtvaardigere samenleving.  

Als je jongeren doelgericht wilt opvoeden dan is dat altijd een antwoord op de 

vraag: waartoe dan? Daarom grijpt deze Neo-Aristotelische visie van MacIntyre op 

onderwijs ook ineen met een sociale en politieke visie. Onderwijsfilosoof Ken Robinson 

stelt dat het onderwijs daarom rekenschap moet geven aan specifiek vier 

ontwikkelingsgebieden.196 Zoals inmiddels bekend geeft de Neo-Aristotelische 

deugdenleer het onderwijs twee taken mee: de eerste is de taak om jonge mensen uit 

te laten bloeien tot goede mensen en de tweede taak is om naar hun beste kunnen tot 

bloei te komen in verschillende praktijken. De ontwikkelingsgebieden die hier 

gekoppeld worden aan de Neo-Aristotelische opvatting van de deugd gaan hier over de 

voorgestelde tweede taak van het onderwijs.  

- Het economisch ontwikkelingsgebied. Een nieuwe generatie wordt opgeleid om 

deel te nemen aan een economisch systeem. MacIntyre concludeert, ik citeer: 

 

 ‘(…) in the market society of advanced modernity being successful involves 

going where the money is and this with a single-mindedness and a tunnel vision 

that makes it less and less easy to enjoy the success for which one has learned 

to lust.’197  

 

Het eerste argument om de Neo-Aristotelische deugdenleer op dit 

ontwikkelingsgebied zijn werk te laten doen is dat de samenleving alleen 

socialer en rechtvaardiger kan worden als er in het economisch systeem 

expliciet rekenschap gegeven gaat worden aan ethische deugden zoals 

eerlijkheid en rechtvaardigheid. Wat deugden als eerlijkheid en 

rechtvaardigheid betekenen in het handelen in een liberaal-kapitalistische 

vrijemarkteconomie valt nader te bepalen. Wat hier voorop staat is dat jonge 

mensen actief met de vraag bezig moeten zijn wat het werk is dat past bij het 

nastreven van persoonlijke alsmede gemeenschappelijke waarden.198 Hier is 

het een taak van het onderwijs om deugden te integreren in de specifieke 

 
196 K. Robinson, ‘How to change education’, 1m28 – 10m40s. 
197 A. MacIntyre, ‘Alasdair MacIntyre on education’, 2. 
198 Ibidem.  
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praktijk die jonge mensen opvoedt tot deelnemers aan een economisch 

systeem. Je kunt daarbij gericht zijn externe waarden zoals welvaart en status, 

maar het is minstens zo belangrijk om gericht te zijn op intrinsieke waarden 

inherent aan een specifieke praktijk, zoals bijvoorbeeld de waarde welzijn van 

medemensen in de praktijk gezondheidszorg.  

Daarnaast worden door Robinson de waarden adaptiviteit en creativiteit 

genoemd als twee belangrijke pijlers voor toekomstige werknemers.199 Hoe kan 

onderwijs gebaseerd op de Neo-Aristotelische deugdenleer hieraan bijdragen? 

Onderwijs kan in de schoolcultuur en in het curriculum rekenschap geven aan 

deze twee nieuwkomers. Een jong mens leert in het onderwijs dat je een balans 

moeten vinden in persoonlijke en gemeenschappelijke waarden en in de 

toekomstige praktijken zal een persoon dit ook daadwerkelijk moeten doen en 

het hoe ontdekken. Tevens wordt de ontwikkeling van waarden als adaptiviteit 

en creativiteit door de deugdenleer gestimuleerd. Vooral opgevat als 

eigenschappen waarin geoefend kan worden wanneer er een bepaald midden 

gekozen moet worden, of om te bepalen welke waarde er voorrang verdient. 

Door onderwijs dat gestoeld is op de Neo-Aristotelische deugdenleer hebben 

jongeren weet van onder andere waarden als adaptiviteit en creativiteit en 

kunnen ze oefenen in de beoordeling welk gedrag en welke houding in de 

gegeven situatie het beste past. Mensen die hierin getraind zijn en die een 

bewezen staat van dienst hebben, onder wie docenten, kunnen in de praktijken 

waarin zij lesgeven excellentie tonen op het gebied van adaptiviteit en 

creativiteit. Daarna nemen anderen daar een voorbeeld aan tot een volgende 

generatie deze waarden weer beter vertolkt en de voorbeeldfunctie in 

excellentie overnemen.   

- Het cultureel ontwikkelingsgebied. Robinson stelt dat jongeren hun eigen 

levensvisie en die van anderen moeten leren begrijpen.200 In het elkaar leren 

begrijpen kan de deugdenleer in een scheidsrechtersfunctie voorzien. Er kan 

een veilige omgeving worden gecultiveerd waar een debat inzake 

sociaalmaatschappelijke en culturele kwesties kan worden gevoerd. (Voor een 

voorbeeld, zie paragraaf 3.2.) Om elkaar te kunnen begrijpen en recht te doen 

aan het afwijkende of ongewone zoals Harris het noemt, moet er een 

strijdtoneel zijn. Onder welke voorwaarden kun je een debat voeren dat ook 

 
199 K. Robinson, ‘How to change education’, 2m45s – 5m20s. 
200 Ibidem, 5m35s – 7m39s. 
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echt een verbetering in het project samenleven oplevert? Het voorstel van de 

deugdenleer is op een eerlijke en rechtvaardige manier. Maar wat is dan eerlijk 

en rechtvaardig? De invulling voor het voeren van een rationeel debat gaat in 

de Neo-Aristotelische deugdenleer terug naar de manier van debat voeren 

zoals aan de universiteit van de achttiende-eeuwse Schotse Verlichting. Ik 

noem de uitgangspunten hier nogmaals maar dan vertaald naar een 

hedendaagse onderwijscontext: je eigen standpunt moet onder gelijken op de 

proef gesteld kunnen worden. Zo leer je omgaan met de relativiteit van je 

standpunt en met de pluraliteit van standpunten. (Hierdoor worden overigens 

adaptiviteit en creativiteit ook weer geactiveerd.) Verder is er een bepaalde 

consensus nodig over de kracht van argumenten om mét elkaar en niet tegen 

elkaar te spreken. Ten slotte is er een basisinterpretatiekader nodig zodat 

deelnemers, hoe ver hun standpunten ook uiteen liggen, elkaar minstens 

kunnen begrijpen. Dit zijn de noodzakelijke voorwaarden die de Neo-

Aristotelische interpretatie van MacIntyre’s deugdenleer voor debatvoering stelt. 

Onderwijs dat hierop is gebaseerd kan in verschillende praktijken, waaronder 

maatschappijvakken, deze voorwaarden voorop stellen alvorens een debat 

plaatsvindt.  

- Het sociaal ontwikkelingsgebied: onderwijs kan het belang van samenleven 

laten inzien en de betrokkenheid bij de samenleving vergroten.201 Zoals 

veelvuldig is genoemd is de mens volgens MacIntyre een dependent rational 

animal. Hij bedoelt dan vooral dat we in de vorming van een zelfbeeld en een 

wereldbeeld, totaal afhankelijk zijn van andere mensen. MacIntyre is naar eigen 

zeggen geen communitarist, maar hij onderschrijft wel het belang van 

gemeenschap en zorg die mensen behoeven.202 In de effectieve praktijken, te 

beginnen op microniveau in het onderwijs, dient een dependent rational animal 

te leren hoe persoonlijke en gemeenschappelijke waarden op elkaar afgestemd 

kunnen worden. Debatvoering (zoals in het vorige punt beschreven) waar een 

educated public uit voortkomt, kan een prominentere onderwijstaak worden. 

(Zie paragraaf 2.2.1) Een onderwijspraktijk die hierop is gebaseerd draagt 

effectief bij aan de betrokkenheid van individuen bij de samenleving en start de 

noodzakelijke beweging tegen verregaande fragmentarisering. Een jong 

individu kan stoppen met zichzelf op te delen in de losse rollen van de losse 

 
201 K. Robinson, ‘How to change education’ 7m40s – 9m08s. 
202 A. MacIntyre, ‘Prologue’, After Virtue, xvii. 
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praktijken met diens losse waarden, wanneer volgens MacIntyre een narratieve 

eenheid van het zelf wordt bemoedigd. Een jong mens moet zijn eigen verhaal 

leren vertellen en wellicht beter nog kunnen luisteren naar de verhalen van 

anderen. Zo kun je jezelf en anderen als enerverende belichamingen van 

verhalen zien203. Door deze verhalen kun je de deugden die voorop staan in 

losse praktijken integreren in je eigen verhaal. Uiteindelijk moet dit bijdragen 

aan de ultieme deugd die iemand nastreeft, dat ook altijd deels een antwoord is 

op de vraag welke deugd in wezen ieder mens zou moeten nastreven. Dit is het 

normatieve aspect van de deugdenleer waar in hoofdstuk 4 kritiek op wordt 

geleverd. Toch is volgens MacIntyre iemand die hier voor zichzelf een antwoord 

op heeft geformuleerd, het best bestand tegen een gefragmentariseerde 

samenleving. Vooralsnog is er te weinig ruimte voor dit sociale 

ontwikkelingsgebied op school, want zo stelt MacIntyre de school zelf is al 

gefragmentariseerd. Er moet dus in het onderwijs ruimte komen (in bijvoorbeeld 

een toename van het aantal momenten van dialoog en debatvoering en in het 

curriculum van ieder vak) voor het overkoepelend narratieve kader, het verhaal 

van anderen en het vormen van een eigen verhaal. Dit is de beweging die 

fragmentarisering tegen kan gaan.204 

- Persoonlijk ontwikkelingsgebied: onderwijs kan ieder persoon de eigen talenten 

en motivaties laten ontdekken en de kans geven deze te ontwikkelen.205 In de 

biologische en metafysische context van de Neo-Aristelische deugdenleer 

streeft een mens naar geluk en is dit geluk gelegen in het goede voor de mens. 

Het gaat dan om wat goed is voor alle mensen en dat wat goed is voor jou als 

individueel persoon. Het streven naar het in werking brengen van wat een mens 

in aanleg is, is de praktische en primaire taak van het onderwijs. Daarnaast is 

het ook de taak van het onderwijs om het spectrum te verruimen waarin een 

mens kan groeien en tot bloei kan komen. Op persoonlijk vlak kan de 

deugdenleer dus ondersteunen in het bepalen van wie je in aanleg (dynamis) 

bent of wilt zijn en hoe dit te verwezenlijken (energeia). (Zie paragraaf 2.3.) 

Verken je eigenschappen en kwaliteiten en ervaar je beperkingen. Ontwikkel 

het praktische verstand om met die (zelf)kennis een jong mens te laten bepalen 

wie die mens is waartoe hij wil uitgroeien. Dit klinkt essentialistisch maar is het 

 
203 A. MacIntyre, ‘Alasdair MacIntyre on education’, 11-12. 
204 Ibidem, 4 en 16-17.  
205 K. Robinson, ‘How to change education’, 9m20s – 10m37s.  
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in wezen niet; dat er gesproken wordt over aanleg (dynamis) gaat meer over 

het bemoedigen van een jong autonoom individu om te geloven in de eigen 

potentie dan om te determineren wat die talenten in aanleg precies zijn. Het is 

een ontdekkingsreis zonder een gepinpointe locatie. Dat maakt leren en 

lesgeven tot een vreugdevolle en fascinerende bezigheid, zowel voor de 

lerende als voor degene die het leren begeleidt. Wel is er al een context: een 

gegeven traditie waarin dit leren plaatsvindt. Je vertrekt altijd vanuit een 

bepaalde plaats en met bagage. Maar wat en wie je tegenkomt, door wie 

iemand zich laat inspireren en wat je vervolgens meeneemt wordt door het 

individu zelf bepaald. Deze MacIntyriaanse interpretatie van de Neo-

Aristotelische deugdenleer is om deze reden wellicht traditionalistisch maar niet 

conservatief te noemen. Het doel van traditie is niet om het verleden of om 

hoge cultuur te conserveren, maar om een narratief kader te bieden. Het 

traditionele narratieve kader is waaruit een consistent zelf- en wereldbeeld kan 

voortkomen als medicijn tegen de verregaande fragmentarisering in de wereld.  

Het idee van de Franse schrijver Houellebecq uit Elementaire deeltjes (2011) spreekt 

hier wat mij betreft tot de verbeelding: we zweven nu als losse atomen door de ruimte 

en verenigen alleen als we tegen elkaar botsen, om dan even kort samen te zijn en 

daarna snel weer ieders eigen weg te vervolgen. Ieder in zijn eigen geïsoleerde wereld. 

De Neo-Aristotelische visie biedt een uitweg, weg van de individualistische mens 

voorgesteld als los atoom. De Neo-Aristotelische deugdenleer maakt ons bewust dat 

een mens een afhankelijk, rationeel wezen is. Door onderwijs van een Neo-

Aristotelisch filosofisch fundament en een bijpassende praktijk te voorzien gekoppeld 

aan de hierboven beschreven ontwikkelingsgebieden, kan er een welopgeleid publiek 

ontstaan. Een welopgeleid publiek bestaande uit, van elkaar afhankelijke rationele 

wezens. Deze onderwijsfilosofische visie biedt een uiteindelijk doel, een duidelijke taak 

en een bijbehorende praktijk van onderwijs, die passen bij de behoeften en de 

belangen van jongeren in de eenentwintigste eeuw. Wat rest is om een aantal 

aanbevelingen te doen voor deze praktische invulling van een op MacIntyre’s Neo-

Aristotelische deugdenleer gestoelde onderwijsvisie.   
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§ 5.6  Op de deugd gebaseerd onderwijs leidt tot een welopgeleid publiek  
 
Wat kun je nu praktisch gezien doen in het onderwijs, gelet op de in paragraaf 5.5 

beschreven ontwikkelingsgebieden, als je er een onderwijsfilosofische visie op nahoudt 

die gebaseerd is op MacIntyre’s interpretatie van de Neo-Aristotelische deugdenleer? 

Voordat ik deze vraag uitdrukkelijk ga beantwoorden wil ik duidelijk maken dat het niet 

mijn bedoeling is om een didactisch plan op te stellen en me te wagen aan een 

precieze invulling van een onderwijspraktijk. Dit onderzoek is gedaan vanuit 

onderwijsfilosofisch perspectief met als doel een bijdrage te leveren aan de 

verheldering van hoofdzakelijk het waartoe van onderwijs. Dat heeft geleid tot een 

onderwijsfilosofische theorie waar voorts praktiserende professionals in het 

onderwijsveld mee verder kunnen, in de opdracht de lerende te ondersteunen in het 

leerproces. Dit neemt echter niet weg dat er door Neo-Aristotelici verschillende 

mogelijkheden zijn geopperd die onderwijspractici kunnen gebruiken bij het vinden van 

een precieze invulling van een op de Neo-Aristotelische deugdenleer gebaseerde 

onderwijsvisie. Hier volgt een opsomming van de mogelijkheden die zijn bedoeld als 

een aanbeveling en die de wetenschappelijk toegevoegde waarde van dit onderzoek 

toont. 

Wat kun je doen op het gebied van de door Robinson aangedragen 

ontwikkelingsgebieden waar jongeren vandaag de dag behoefte aan hebben? Met 

betrekking tot het economisch ontwikkelingsgebied kunnen twee aspecten van de Neo-

Aristotelische deugdenleer hier hun werk doen: allereerst kunnen leraren en jongeren 

bewust leren omgaan met de dichotomie in de huidige samenleving en het onderwijs206 

Enerzijds moet je een volgzame beroepsbeoefenaar worden die gericht is op efficiëntie 

en groei en anderzijds een kritisch en deugdzaam individu.207 De Neo-Aristotelische 

deugdenleer neemt deze dichotomie niet direct weg maar kan jongeren wel bewust 

maken van deze tweeledigheid zodat ze zich niet plots in een ethische spagaat zullen 

bevinden. De phronèsis is het tweede aspect waar een lerende op dit economisch 

ontwikkelingsgebied iets aan heeft. Omgaan met de dichotomie houdt in dat een mens 

leert gebruik te maken van zijn praktische verstand. Het stelt een persoon in staat om 

te beoordelen welke deugd in welke mate gerealiseerd dient te worden, in de gegeven 

situatie en praktijk.208 Om jongeren hiertoe in staat te stellen dient een 

 
206 C. Higgins, ‘Why We Need a Virtue Ethics of Teaching’, 200. 
207 A. MacIntyre, ‘Alasdair MacIntyre on education’, 2.  
208 Ibidem, 180. 
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onderwijsinstelling expliciet rekenschap te geven aan de ethische deugden. Zijn 

degenen die de lerende ondersteunen in het leerproces ook mensen waar jongeren 

een voorbeeld aan willen nemen? Is er aandacht voor het ethisch klimaat in de school, 

bijvoorbeeld voldoende ruimte om deugden zoals eerlijkheid en rechtvaardigheid te 

bespreken? Uiteindelijk moet een mens in de economische en sociaal-

maatschappelijke praktijken keuzes maken tussen persoonlijke en gemeenschappelijke 

waarden. Het maken van de juiste keuze kun je oefenen op microniveau binnen het 

instituut school. De deugdenleer is een visie die benadrukt dat excellentie op het 

gebied van verschillende deugden een kwestie is; van de juiste kennis, het juiste 

gedrag en de juiste houding. Door onderwijs te volgen gebaseerd op de Neo-

Aristotelische deugdenleer, of dit nu primair, het voortgezet of hoger onderwijs betreft, 

kun je dit als mens oefenen naar het voorbeeld van excellentie in een bepaalde 

praktijk. Als de praktijk bijvoorbeeld het vak economie betreft kan een docent naast 

inhoudelijke kennis van een begrip als concurrentie ook de deugd eerlijkheid 

meenemen. Hoe kan concurrentie in de vrijemarkteconomie op een eerlijke manier zijn 

werk doen? Dit in tegenstelling tot een contextloze maar bovenal ook ‘waarden’ loze 

context waar het lijkt alsof concurrentie ook een waardenvrij begrip is. Docenten 

moeten dus in hun opleiding bewuster worden gemaakt van de transmissieve opdracht 

die het onderwijs ook heeft.  

Het cultureel en sociaal ontwikkelingsgebied kunnen in het verkennen van de 

mogelijkheden die de Neo-Aristotelische deugdenleer te bieden heeft worden 

samengenomen. Onderwijs kan het voeren van een debat stimuleren. Dit is voor beide 

ontwikkelingsgebieden een belangrijke methode om tot een welopgeleid publiek te 

komen. Een praktische mogelijkheid is bijvoorbeeld om het vaker als werkvorm aan te 

bieden bij diverse mens- en maatschappijvakken. Niet alleen bij levensbeschouwing, 

maatschappijleer en filosofie maar ook bij economie en geschiedenis. Er valt tevens te 

denken aan debatclubs en sociëteiten of het betrekken van jongeren bij verschillende 

bestuursorganen zoals een leerlingenraad, medezeggenschapsraad of 

examencommissie. Je kunt op deze plaatsen jongeren ook betrekken in het zoeken 

naar een antwoord op de vraag waartoe onderwijs dient. Zodoende kan het onderwijs 

voor jongeren zelf merkbaar bijdragen aan waar zij het belang van inzien. Verder kan 

er schoolbreed thematisch aandacht besteed worden aan sociaal-economische en 

maatschappelijke kwesties, zodat jongeren tijdens extracurriculaire activiteiten ook met 

elkaar en met mensen buiten de school het gesprek aan kunnen gaan. Dit zijn allemaal 

voorbeelden van vrijplaatsen waar ethische deugden een grote rol kunnen spelen en 
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waar geen revolutionaire veranderingen in het onderwijs voor nodig zijn. Met het oog 

op het voortbrengen van een welopgeleid publiek is het belangrijk dat binnen de school 

de regels voor debatvoering, zoals voorgesteld in MacIntyre’s onderwijsfilosofische 

visie, collectief in acht worden genomen. Zo kunnen jonge mensen zich hierin oefenen 

en zich wellicht al eerder geroepen voelen om zelfverzekerd mee te doen aan het 

grotere publieke debat. 

Wat dragen de Neo-Aristotelici die in dit onderzoek aan bod zijn gekomen hoofdzakelijk 

aan als het om een het persoonlijk ontwikkelingsgebied gaat?  

James Macallister stelt voor om jongeren in het onderwijs vooral met het 

vreemde of onbekende in aanraking brengen, zodat zij alternatieve (toekomst) 

mogelijkheden kunnen bedenken. Met het oog op bijvoorbeeld de klimaatcrisis is dit 

een belangrijk punt, waar buiten de gebaande paden gekeken wordt naar oplossingen.  

In het zoeken naar een antwoord op de vraag: hoe vorm je een samenhangend 

zelf- en wereldbeeld zodat je in een gefragmentariseerde wereld kunt functioneren? 

komt Chris Higgins met het antwoord dat deugden eerder beschouwd moeten worden 

als een bron waar het onderwijs uit kan putten, dan dat de deugden een specifieke 

toepassing voorschrijven. De deugden die verbeeld worden in traditionele teksten 

staan op deze manier wereldvernieuwing niet in de weg maar maakt ze het juist 

mogelijk. Deugden werken dan inspirerend en activerend zodat jongeren de toekomst 

hoopvol tegemoet zien en zich er überhaupt voor willen inzetten.  

De meest vruchtbare mogelijkheid voor onderwijs gestoeld op de Neo-

Aristotelische deugdenleer wordt mijns inziens geboden door Kristjánsson en diens AF 

Aristotelian Flourishing. Ik citeer: ‘enjoy the exercise of our realised human 

capabilities.’ (…) ‘Flourishing implies not only having virtue but expressing it; therefore, 

it constitutes an activity rather than a state.’209  

Uit Kristjánsson‘s voorstel valt op te maken dat onderwijs op persoonlijk gebied jonge 

mensen moet faciliteren in hun bloei en in de ontwikkeling van excellentie. Welke 

deugden wil je ontwikkelen? Wat zijn je kwalitatieve eigenschappen ofwel talenten? 

Deugden zijn in Kristjánsson’s opvatting vooral eigenschappen of kwaliteiten die een 

mens persoonlijk tot een optimaal niveau kan brengen naar het voorbeeld van 

excellentie in een bepaalde praktijk. Wel wil ik hierin MacIntyre’s nadruk op de 

afhankelijkheid van ieder mens als rationeel wezen meenemen. Onderwijs is gericht op 

de persoonlijke ontwikkeling van mensen als afhankelijke rationele wezens, maar de 

sociaal-economische en culturele omstandigheden maken deze bloei mede mogelijk of 

 
209 K. Kristjánsson, ‘Recent Work on Flourishing’, 100. 
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doen er eventueel ook afbreuk aan. Nussbaum toont dit duidelijk met de metafoor van 

de Griekse dichter Pindarus in haar werk De breekbaarheid van het goede (1986) 

waarbij het tot bloei komen van een plantje wordt beschreven. Om tot volle wasdom te 

kunnen komen moet het eerst in een fragiel stadium ongure en harde omstandigheden 

doorstaan en zelfs gevoed en verzorgd worden van buitenaf. Kort gezegd, is de weg 

naar de Aristotelische telos geluk (eudaimonia) ook een kwestie van geluk hebben. 

 

§ 5.7  Conclusie en afsluiting 

Ten slotte de conclusie van het antwoord op de hoofdvraag van dit onderzoek: hoe 

biedt MacIntyre’s Neo-Aristotelische deugdenleer een filosofisch fundament voor het 

onderwijs? Enerzijds biedt MacIntyre’s interpretatie van de Neo-Aristotelische 

deugdenleer een totaalvisie op onderwijs. Wat is het waartoe van onderwijs in deze 

totaalvisie? Het komt erop neer dat jongeren moeten worden opgevoed om te bestaan 

in een gefragmentariseerde samenleving en een manier van samenleven moeten 

bedenken die fragmentarisering tegengaat. Maar hoe kom je in een dergelijke wereld 

tot bloei? Volgens de Neo-Aristotelische deugdenleer zijn de voorwaarden om tot bloei 

te komen: allereerst dat je als mens beschikt over een moreel kompas, hier in een 

hedendaagse context gebruik van weet te maken, zodat het persoonlijk leven en het 

samenleven als gezamenlijk project kan slagen. Met inbegrip van deze voorwaarden 

kan MacIntyre’s onderwijsfilosofische visie heel goed dienen als fundament voor 

gepersonaliseerd onderwijs. Vooral omdat het persoonlijk doel van zelfverwezenlijking 

als afhankelijk rationeel wezen erin besloten ligt. Een afhankelijk rationeel wezen kan 

dit doen door de kwaliteiten die hij in aanleg heeft te ontwikkelen om zo tot bloei te 

komen. Hier heb je met name de dianoëtische deugd phronèsis voor nodig. Dit 

praktische denkvermogen stelt een mens in staat om de deugden in de zin van 

disposities te bepalen en te realiseren, zodat je zoals het de Aristotelische filosofie 

betaamt, een gelukt en daardoor een gelukkig mens kunt worden. De 

onderwijsfilosofische visie van MacIntyre is erop gericht om een mens gebruik te laten 

maken van dit praktische verstand in tal van situaties, waarbij je op voorhand niet kunt 

weten hoe het precies van pas gaat komen. Naast zelfgekozen persoonlijke 

kwaliteiten, gaat het daarnaast in hoofdzaak om het ontwikkelen van een 

oordeelvermogen. Wat is: ‘the right thing in the right place at the right time in the right 
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way’.210 Onderwijs gestoeld op de Neo-Aristotelische deugdenleer naar interpretatie 

van MacIntyre leidt uiteindelijk tot een welopgeleid publiek. Het wel opleiden van dit 

publiek bestaande uit afhankelijke rationele wezens betekent: weten hoe je verstand te 

gebruiken. Volgens de Neo-Aristotelische onderwijsvisie van MacIntyre moet onderwijs 

mensen leren om op twee manieren gebruik te maken van dit verstand; ten eerste door 

kennis te nemen van de ethische deugden om te bepalen wat bij een deugd het best 

passende gedrag en de best passende houding is. Ten tweede dat je persoonlijke 

eigenschappen ontwikkelt die je uit laten bloeien tot de mens die je wilt zijn. Met 

inbegrip van de factor geluk, kun je dus door middel van onderwijs gestoeld op de Neo-

Aristotelische deugdenleer een gelukt en gelukkig mens worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
210 A. MacIntyre, After Virtue, 175-176.  
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Summary 

What is education good for? The answer to this question gives substance to the 

purpose and associated task of education. The research being done to find an answer 

to this fundamental question is the area of expertise of the educational philosopher. 

Contemporary philosophy of education has frequently analyzed the meaning of the 

Aristotelian teachings of the virtues. Because these analyses concern a revised version 

of the Aristotelian virtue theory, stripped of its elitist and aristocratic characteristics, it is 

referred to as the Neo-Aristotelian virtue theory. The philosopher who fueled this Neo-

Aristotelian thinking in educational philosophy is Alasdair MacIntyre. Within this context 

my research is aimed at finding an answer to the question: how Alasdair MacIntyre's 

Neo-Aristotelian account of the virtues can provide a philosophical foundation for 

contemporary education. To find that answer I first and foremost analyzed MacInyre’s 

own, constantly refined, Neo-Aristotelian vision on education. Subsequently, the 

literature of some leading educational philosophers who examined a specific concept of 

MacIntyre's Neo-Aristotelian virtue theory and its value for education. Thereafter the 

main criticisms have been scrutinized, to help determine a correct interpretation of 

MacIntyre’s philosophical view on education. This shows that MacIntyre’s main goal is 

that education leads to an educated public of dependent rational animals. Ultimately, 

my findings led to the following answer to the presented question how to realize that 

goal. MacIntyre’s Neo-Aristotelian account of the virtues can provide a philosophical 

foundation for contemporary education when his three interpretations of virtue; as a 

moral value, as a form of excellence and as phronèsis, are linked to four development 

areas within education; economical, social, cultural and personal. This is how an 

educated public can arise. An educated public that is capable of establishing a more 

social and just society. Virtue as a foundation for education enables people to 

deliberately choose values and develop qualities and skills in a fruitful environment. In 

addition to being good at something, you will also become a good person. Virtuous 

education is education for the good and therefore good education. 
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