Jan Bransen, column
Het is vast omdat ik aan vakantie toe ben. Maar na weer zo’n jaar in het onderwijs groeit bij mij het vermoeden dat we in deze kennissamenleving met z’n allen op een gigantisch foute manier bezig zijn. Waar is dat immers ook alweer
goed voor, al die kennis? En hebben we daar dan dit onderwijssysteem voor nodig met zijn eigen interne dynamiek?
Laat ik mijn zorgen eens in beeld brengen. Ik begin aan de top, in het fascinerende gebied van de cognitieve neurowetenschappen. Daar krijgt een nieuw paradigma langzaam maar zeker steeds meer voet aan de grond: kennis is embodied en embedded. Dat wil zeggen, belichaamd en gesitueerd.
Om een simpel voorbeeld te geven: kennis is wat een antilope nodig heeft om
op tijd te ontdekken dat hij beslopen wordt door een luipaard, kennis die hem
helpt de camouflerende schutkleur te ontmaskeren, zodat hij er bijtijds vandoor
kan gaan. Natuurlijk is het menselijk bestaan veel en veel ingewikkelder, maar
kijk eens naar bijvoorbeeld de volgende analogie: kennis is wat een pedagoog
nodig heeft om op tijd te ontdekken dat een kind lijdt onder een stoornis of onder dysfunctionele of pathologische omstandigheden, kennis die helpt de onderliggende mechanismen bloot te leggen, zodat onherstelbare schade voorkomen
kan worden. Maar waar is de pedagoog? Zij zit steeds vaker achter een computerscherm, waar zij overstelpende hoeveelheden data analyseert die zo veel mogelijk verzameld zijn in een experimentele setting, in een laboratorium waar de
omgeving zorgvuldig gecontroleerd kan worden, in de hoop een onderliggend
mechanisme op zijn werkzaamheid te betrappen, dat wil zeggen, in de hoop
een bepaald statistisch significant patroon te vinden in de data.

Jan Bransen verzet zich tegen een maatschappelijke orde waarin
wetenschappelijke expertise steeds belangrijker wordt en ons nuchtere
denken meer en meer wordt gewantrouwd.
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Hoezo belichaamde en gesitueerde kennis?
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Ja ja…

Maar wel van ironie.

