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Een	discussiestuk	in	ontwikkeling	
Cor	van	Dijkum,	23	januari	2018	
	
1.	 Inleiding	
	
In	de	navolgende	tekst	verbind	ik	de	discussie	over	‘Andragologie	op	weg	naar	een	
interdisciplinaire	handelingswetenschap	met	behulp	van	de	systeemtheorie	(Dijkum	
2018)’	met	de	discussie	over	action	research	en	cocreatief	praktijkonderzoek.	
Het	gaat	om	een	discussiestuk	in	ontwikkeling.	Commentaar	daarop	is	ook	daarom	zeer	
welkom.	
	
2.		 Waar	staat	andragologie	voor?		
	
Als	je	Wikipedia	wilt	geloven	dan	is	het	een	specialisme	binnen	de	sociale	
wetenschappen	dat	tot	doel	heeft	de	volwassen	mens	bij	te	staan	in	de	ontwikkeling	tot	
mondigheid,	autonomie,	humaniteit	en	verantwoordelijkheid.	Nogal	ambitieus	en	een	
opgave	voor	serieuze	sociale	wetenschappers	om	dit	waar	te	maken.			
Ga	daar	maar	aan	staan.	Dat	heeft	in	het	soms	woelig	verleden	van	de	andragologie	
geleid	tot	felle	discussies	en	heldhaftige	pogingen	en	om	een	dergelijke	specialisatie	van	
de	grond	te	krijgen.	Ten	dele	gelukt,	ten	dele	mislukt	en	als	specialisatie	binnen	de	
sociale	wetenschappen	niet	meer	bestaand.	Maar	wel	met	een	erfenis	die	de	moeite	
waard	is	voort	te	zetten.	Wellicht	onder	de	vlag	van	andragologie.		
	 	
2.1	Wat	kunnen	wij	meenemen	uit	de	erfenis	van	de	andragologie?		
	
Er	is	heel	wat	gediscussieerd	over	wat	Andragologie	is	of	zou	moeten	zijn.	Maar	als	ik	
het	zou	moeten	omschrijven	kom	ik,	-	doorgaande	op	de	opzet	van	Ten	Have	(1969)	dat	
Andragologie	een	bovenbouwwetenschap	is	voortbouwend	op	de	kennis	en	expertise	
van	andere	sociale	wetenschappen-,	terecht	bij	omschrijvingen	van	Nijk	(1976)	en	De	
Zeeuw	(1976).	
Volgens	hen	betekent	het	bijstaan	van	volwassenen	in	veranderingsprocessen	dat	je	met	
behulp	van	de	kennis,	kunde	en	onderzoekspraktijk	van	de	andragologie	individuen	en	
groepen	in	de	samenleving	ondersteunt	bij	het	realiseren	van	meer	handelingsvrijheid.	
Maar	dan	zo	zonder	dat	het	ten	koste	ging	van	de	vrijheid	van	andere	individuen	en	
groepen.	Daar	kan	uiteraard	niemand	tegen	zijn1.	Met	de	pedagoog	Langeveld	(1945)	
realiseerden	de	andragologen	zich	dat	vrijheid	niet	grenzeloos	was	en	dat	vrijheid	in	
gebondenheid	gerealiseerd	werd.	Begrensd	door:	fysieke	beperkingen	zoals	de	ons	
omringende	natuur	die	ons	stelt;	door	fysiologische	beperkingen	die	ons	lichaam	kent,	
in	kaart	werd	gebracht	door	de	medische	wetenschappen;	psychologische	beperkingen	
die	de	psychologische	wetenschap	probeert	te	beschrijven;	beperkingen	die	het	
samenleven	met	andere	individuen	ons	stelt	volgens	de	sociale	psychologie,	de	
antropologie,	de	economie	en	de	sociologie;	en	dan	nog	de	morele	en	godsdienstige	
beperkingen	die	ons	worden	voorgehouden	door	de	rechtswetenschappen,	de	filosofie,	
de	ethiek	en		de	theologie.		
2.1.1	 Interdisciplinariteit	
																																																								
1	Cruciaal	in	deze	omschrijving	is	het	begrip	vrijheid.	In	de	huidige	tijd	kan	je	met	sociologen	kunnen	
stellen	dat	vrijheid		is	het	“de	vrijheid	tot	het	inzetten	van	je	eigen	vermogen	“	en	de	mogelijkheid	om	te	
kiezen	en	het	eigen	leven	in	te	richten.”	(Wikipedia:	https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijheid_(sociologie).	
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Dat	vraagt	om	interdisciplinariteit2	zoals	Ten	Have,	Nijk	en	de	Zeeuw	zich	dat	
realiseerden.	Maar	dan	wel	geïntegreerd	in	een	handelingscontext.		Zoiets	was	in	de	
geschiedenis	van	de	sociale	wetenschappen	eerder	geopperd,	bijvoorbeeld	in	het	idee	
dat	het	gaat	om	een	toepassing	van	wetenschappelijke	kennis.		Het	gaat	bij	voorbeeld	
om	toepasbare	en	bruikbare	kennis,	te	destilleren	uit	sociaalwetenschappelijke	
theorieën	en	hypothesen	(Lindblom	e.a.	1979).	Of	om	het	idee	van	een	interventie	
wetenschap	zoals	dat	door	de	andragoloog	van	Beugen	(1978)	werd	uitgewerkt,	
aansluitend	bij	organisatietheorieën	en	ideeën	over	de	‘planning	of	change’.		Of	zoals	
Rappoport	(1970)	en	Clark	(1972)	voor	actionresearch,	volgens	hen	in	het	voetspoor	
van	Lewin	(1945,	1947),	stelden:	gebruik	nuttige	sociaalwetenschappelijke	kennis	en	
kunde	om	veranderingen	te	bewerkstelligen	vanuit	een	ethiek	die	niet	strijdig	is	met	de	
waarden	en	normen	van	een	samenleving.	Dus	waarom	zou	je	dan	een	nieuwe	sociale	
wetenschap	creëren?		
	
Een	van	de	redenen	zou	kunnen	zijn	dat	de	integratie	van	interdisciplinaire	
sociaalwetenschappelijke	kennis	nog	steeds	beperkt	en	fragmentarisch	is.		De	
interdisciplinariteit	tussen	sociaalwetenschappelijke	disciplines	wil	maar	niet	lukken3.		
Niet	het	hele	palet	van	de	sociaalwetenschappelijke	kennis	en	expertise	dat	Ten	Have	op	
het	oog	had	kan	worden	meegenomen	bij	het	begrijpen,	verklaren	van	en	de	omgang	
met	sociale	gebeurtenissen.	Daarbij	is	de	wijze	waarop	in	het	ontwerp	van	Ten	Have	
expliciet	waarden	en	normen	moeten	worden	meegenomen	en	onderzocht	nogal	
problematisch	in	de	gangbare	praktijk	van	sociale	wetenschappen.	Laat	staan	dat	zij	Nijk	
zouden	willen	volgen	in	zijn	stelling	dat	andragologie	een	emanciperende	wetenschap	is.		
	
2.1.2	Waardengebonden	wetenschap	
In	het	ontwerp	van	Ten	Have	spelen	de	waarden	en	normen	waar	men	vanuit	handelt	
een	belangrijke	rol.	Het	is	ook	niet	voor	niets	dat	Ten	Have	de	rechtswetenschap	als	
basisdiscipline	betrekt	bij	zijn	ontwerp	van	een	bovenbouwwetenschap.		
In	dat	verband	zijn	de	studies	van	Von	Savigny	(1968)	naar	een	eventuele	logica	van	
waarden	en	normen	interessant.	Zo’n	verkenning	van	de	logica	van	waarden	en	normen	
sluit	aan	bij	de	praktische	ethiek	van	het	christendom:	wat	u	niet	wilt	dat	u	geschiedt	
doe	dat	ook	de	ander	niet.	Of	meer	filosofisch	bij	het	‘categorisch	imperatief’	van	Kant	
(herdruk	1968)	gefundeerd	in	een	soort	metafysica	van	zeden.		
Het	is	niet	toevallig	dat	als	reflectie	op	de	gebeurtenissen	in	de	tweede	wereldoorlog	
leden	van	de	Frankfurter	Schule	als	Adorno	(1950)	en	Habermas	(1968)	dit	soort	
beschouwingen	weer	oppakten.	Het	is	tekenend	dat	Arjo	Nijk	bij	zijn	pleidooi	voor	een	
emanciperende	wetenschap	aansloot	bij	Habermas.	Voor	hem	was	emancipatie,	net	zo	
voor	Habermas	(1968),	bevrijding	van	onderdrukten	uit	heerschappij	ook	bevrijding	
																																																								
2	Er	wordt	heel	wat	gediscussieerd	over	wat	interdisciplinariteit	inhoudt.	Sommigen	trachten	deze	
discussie	te	verscherpen	door	het	te	willen	hebben	over	transdisciplinariteit.	Overschrijdt	de	eigen	hokjes	
en	discipline	taal	en	schep	een	taal	en	instrumenten	die	over	de	discipline	heengaan.	Prima	idee	dat	al	
eerder	is	geopperd	vanuit	wetenschapstheorie,	wiskunde,	logica	en	methodologie.	
3	Disciplines	hebben	hun	eigen	wetenschappelijke	vaktijdschriften.	Onderzoekers	die	in	andere	
wetenschappelijke	tijdschriften	dan	erkend	in	hun	eigen	discipline	willen	publiceren	slagen	daar	moeilijk	
in.	Reviewers	blijven	graag	binnen	hun	eigen	wetenschappelijke	kenniskring	en	verwijzen	ook	daarom	
graag	terug	naar	de	discipline	van	de	auteur.		Een	interdisciplinair	opgezet	onderzoeksproject	valt	vaak	
tussen	de	wal	en	het	schip	van	verschillende	disciplines.	Wetenschappers	uit	verschillende	disciplines	
kunnen	soms	moeilijk	door	een	deur	als	het	gaat	om	het	verklaren	en	begrijpen	van	maatschappelijke	
gebeurtenissen.	Disciplines	zijn	dus	blijkbaar	gevangen	op	hun	eigen	kenniseiland.	
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van	onderdrukkers	uit	hun	tirannie.	Dat	was	uiteindelijk	ten	bate	van	iedereen	en	de	
menselijk	soort.	Zo	gezien	was	andragologie	een	vooruitstrevend	kind	van	haar	tijd	met	
haar	pleidooi	voor	een	waardengebonden	wetenschap.			
	
2.1.3	 Een	andere	methodologie	voor	andragologisch	onderzoek?	
Dat	bracht	een	aantal	andragologische	onderzoekers	ertoe	om	te	pleiten	voor	een	
andere	meer	waardengebonden	methodologie.	In	Utrecht	en	Leiden	werd	
geëxperimenteerd	met	de	aanpak	en	methodologie	van	actie	onderzoek	(Dijkum,	
Dobben	de	Bruyn	&	Kats	1981).	Met	Berger	(1974)	en	Moser	(1975)	werd	gepleit	voor	
andere	kwaliteitseisen	voor	onderzoek	die	de	transparantie	van	het	onderzoek	moesten	
vergroten	en	een	dialoog	met	de	onderzochten	mogelijk	moest	maken.	Aandacht	werd	
daarbij	besteed	aan	het	idee	dat	onderzoek	een	leerproces	met	zich	mee	brengt,	zowel	
voor	de	onderzoekers	als	voor	de	onderzochten.	Gerefereerd	werd	aan	de	theorieën	van	
David	Kolb	(1976)	en	Paulo	Freire	(1974).	Ideaal	gezien	wordt	in	de	visie	van	Freire	
kennis	en	kundigheid	in	een	leerproces	samen	verworven,	onderzochten	leren	van	
onderzoekers,	onderzoekers	leren	van	onderzochten.	Kennisverwerving	wordt	zo	een	
kwestie	van	cocreatie.	
	
In	Amsterdam	werd	gediscussieerd	over	de	gebruikswaarde	van	onderzoek	waarbij	er	
werd	gepleit	dat	de	standpunten	van	alle	betrokkenen	wordt	meegenomen.	
Uitdrukkelijk	werd	ook	de	wijze	waarop	onderzoek	kon	leiden	tot	sociale	interventie	
meegenomen.	Men	moest	daarbij	eenzijdige	en	enkelvoudige	probleemformuleringen	
vermijden	en	erop	bedacht	zijn	dat	verbeteringen	op	korte	termijn	op	langere	termijn	
negatieve	bijwerkingen	kunnen	hebben	(Groen	1986).		De	Zeeuw	(1986)	die	in	1976	
pleitte	voor	een	eigen	methodenleer	bij	veranderingsgericht	onderzoek	gaat	de	
discussie	aan	met	de	andragologische	onderzoekers,	die	empirisch	analytisch	
georiënteerd	zijn	maar	ook	met	actie-onderzoekers.	Hij	bediscussieert	het	
objectiviteitsbegrip	en	de	wijze	waarop	onderzoekers	en	agogische	begeleiders	zaken	
isoleren	van	een	context.	In	een	open	systeem	als	onze	individuele	en	maatschappelijke	
werkelijkheid	is	isoleren	van	gebeurtenissen	van	andere	gebeurtenissen	moeizaam.	De	
bevordering	van	de	lokale	autonomie	(de	vrijheid	die	een	actor	daarin	heeft)	is	
afhankelijk	van	de	autonomie	van	actoren	elders.	Als	je	bij	voorbeeld	als	hulpverlener	
een	individu	wilt	helpen	kan	het	zijn	dat	je	zijn	of	haar	familie	erbij	moet	betrekken4.	
	
Zo	zijn	er	meer	andragologen5	die	op	zoek	zijn	naar	een	andere	methodologie	van	
onderzoek.	Uiteraard	zijn	zij	in	ons	open	systeem	van	wetenschappelijke	productie	en	
discussie	niet	de	enigen	die	op	zoek	waren	naar	een	andere	methodologie.	Ook	daarom	
verbreed	ik	hier	mijn	verkenning	en	vraag	mij	af	naar	welk	wetenschapsparadigma	en	
methodologie	sociale	wetenschappers	in	het	algemeen	op	zoek	waren.	
	
	
3.	Op	weg	naar	een	ander	wetenschapsparadigma	en	methodologie	
	

																																																								
4	Gerard	de	Zeeuw	gaat	wat	mij	betreft	mee	met	een	meer	algemene	discussie	over	de	logica	van	
wetenschap.	Zijn	verdienste	is	daarbij	o.a.	dat	hij	met	anderen	een	voorloper	was	met	de	introductie	en	
het	gebruik	van	geavanceerde	systeemtheorie.		
5	Er	is	natuurlijk	veel	meer	te	zeggen	over	wat	onderzoekers	in	de	andragologie	naar	voren	hebben	
gebracht.	Bij	voorbeeld	Annie	kersten,	Hendrik	van	der	Zee,	Carl	Doerbecker,	Max	van	der	Kamp,	Jaques	
Zeelen	en	Ben	Boog.		
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De	neomarxist	Habermas	(1971)	vroeg	zich	bij	voorbeeld	al	eerder	af	of	wetenschap	zo	
objectief	en	waardenvrij	was	als	zij	pretendeerde	te	zijn.	Voor	hem	was	wetenschap	en	
techniek	een	instrument	en	ideologie	in	dienst	van	een	heersende	klasse	geworden.	
Kritische	wetenschappers	en	actie-onderzoekers	in	Duitsland,	Frankrijk	en	Nederland,	
door	het	neomarxisme	en	Lewin	geïnspireerd	(zie:	Dijkum,	Dobben	de	Bruyn	&	Kats	
1981),	hielden	een	pleidooi	voor	waardengebonden	wetenschap	met	een	andere	
methodologie.		Dat	spoorde	met	de	methodenstrijd	uit	de	jaren	tachtig	waarin	
bijvoorbeeld	kwantitatieve	onderzoekers	(naar	het	schijnt)	tegenover	kwalitatieve	
onderzoekers	stonden	met	andere	methodologische	standaarden.		
	
Actieonderzoekers	sloten	met	hun	pleidooi	historisch	gezien	aan	bij	De	Comte	(1835).	
Die	stelde	dat	wetenschappelijke	kennis	zich	moet	onderscheiden	van	de	kennis	die	
gevangen	is	in	vooroordelen	die	als	legitimatie	functioneren	van	groepen	die	hun	
vrijheid	realiseren	ten	koste	van	andere	groepen	in	de	maatschappij6.	
Wetenschappelijke	kennis	moet	zich	daarvan	positief	onderscheiden.	De	vraag	was	
uiteraard	in	hoeverre	die	positieve	wetenschappers	weer	niet	zelf	vervielen	in	een	
ideologie.	Een	heikel	punt	waar	in	het	verleden	met	name	Popper	zich	nogal	druk	over	
maakte.	Wetenschap	moest	zich	volgens	hem	alleen	baseren	op	feiten	en	logisch	
redeneren.	Hij	pleitte	voor	een	open	(wetenschappelijke)	discussie	en	een	open	
samenleving.		De	waarden	die	sommigen	in	die	samenleving	wilden	realiseren,	zoals	een	
klasseloze	maatschappij,	waren	niet	met	feiten	en	logische	redeneringen	te	
onderbouwen	en	moesten	worden	beschouwd	als	geloof	en	ideologie	en	uiteindelijk	een	
gevaar	voor	een	democratische	samenleving.	Daar	zou	men	het	mee	eens	kunnen	zijn.	
	
Een	methodologisch	probleem	met	Popper	was	echter	dat	hij	tegenover	de	door	de	
Wiener	Kreis	uitgewerkte	logica	van	inductie	en	deductie,	bij	voorbeeld	door	Carnap	
(1928),	zijn	falsificatie	logica	stelde.	Inductie	was	volgens	Popper	(1934)	niet	logisch	
houdbaar.		Tegenover	Carnap	en	anderen	stelde	hij	dat	het	vaststellen	van	de	waarheid	
van	een	bewering	(verificatie)	eigenlijk	niet	mogelijk	was	en	dat	in	wetenschappelijk	
onderzoek	alleen	zaken	konden	weerlegd	(falsificatie).		De	onwaarheid	van	een	
bewering	kon	je	wel	vaststellen:	deductief	redenerend	van	de	bewering	naar	de	feiten	
die	te	maken	hadden	met	die	bewering.		Dat	beperkte	de	werkwijze	van	onderzoekers	
die	zich	moesten	bewijzen	in	de	wetenschappelijke	discussie	tot	de	hypothetisch-
deductieve	methode.	Een	methode	die	de	gangbare	methodologische	studieboeken	in	
het	kielzog	van	Popper	propageerden	(Dijkum	1988,	2015).		
In	de	praktijk	gingen	sociaalwetenschappelijke	onderzoekers	dan	ook	vaak	niet	verder	
gingen	tot	het	stellen	van	eenvoudige	nulhypothesen	en	het	weerleggen	daarvan.		Dat	
maakte	het	voor	sociaalwetenschappelijke	onderzoekers	moeilijk	om	meer	omvattende	
hypothesen	en	betekenisvolle	theorieën	te	ontwikkelen	en	te	onderzoeken.	Logisch	
gezien	sneed	het	ook	de	weg	af	voor	sociaalwetenschappelijke	onderzoekers	voor	een	
meer	integraal	onderzoek	naar	de	samenhang	van	feiten	en	gebeurtenissen	in	de	
maatschappelijke	werkelijkheid.		
	
3.1	De	logica	en	methodologie	van	de	systeemtheorie.	
Gelukkig	waren	er	ook	in	de	sociale	wetenschappen	dwarsdenkers	en	pioniers	die	de	
ideeën	omarmden	ontwikkeld	in	de	cybernetica	(Wiener	1948)	en	systeemtheorie	

																																																								
6	Zoals	dat	in	een	maatschappij	met	feodale	heersers	het	geval	was	en	zoals	de	godsdienst	de	
wetenschappelijke	vrijheid	van	Galilei	probeerde	te	beperken.	
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(Boulding	1956;	Bertalanffy	1968),	dat	gebeurtenissen	in	werkelijkheid	elkaar	
beïnvloeden	en	samenhangen.	Gebeurtenissen	en	de	factoren	die	dat	beïnvloeden	
interacteren	in	de	tijd	met	elkaar	en	dat	kan	men	uitdrukken	in	feedbackrelaties.			

	
Een	voorbeeld:	

	
	
	
	
	
	
	
	

In	onze	maatschappij	geldt	dat	hoe	hoger	men	is	opgeleid,	des	te	groter	de	kans	is	
op	het	krijgen	van	een	baan.	Daarnaast	des	te	hoger	de	opleiding	des	te	meer	
men	verdient.	Maar	vervolgens	geldt	dat	men	met	meer	inkomen	betere	
opleidingen	kan	betalen.	Dat	verhoogt	weer	de	kans	op	een	goede	betaalde	baan.	
Een	zichzelf	versterkend	proces.		
	
Dat	geldt	ook	met	name	als	het	gaat	om	kinderen.	Des	te	meer	de	ouders	verdienen	
des	te	meer	zij	kunnen	investeren	in	een	goede	opleiding	van	hun	kinderen.	En	
tenslotte	ondervinden	kinderen	met	hoogopgeleide	ouders	meer	ondersteuning	om	
zelf	hoger	opgeleid	te	worden	(Dijkum,	Lam,	Ganzeboom	2001).	

	
Deze	vorm	van	redeneren	werd	opgepakt	door	de	systeemgroep	Nederland	met	pioniers	
als	Han	Oud	(1978),	Gerard	de	Zeeuw	(1976),	Geurts	&	Oud	(1983)	en	Felix	Geyer	en	
Hans	van	der	Zouwen	(2001).	Zij	introduceerden	de	geavanceerde	logica	en	
methodologie	van	de	systeemtheorie	en	cybernetica	in	de	sociale	wetenschappen.		
	 	
	
Als	andragoloog	heeft	Gerard	de	Zeeuw	daarbij	in	zijn	oratie	(1976)	duidelijk	gemaakt	
dat	er	een	verschil	is	tussen	het	onderzoeken	van	gedrag	en	handelen.	Daarmee	zitten	
andragologische	onderzoekers	met	andere	onderzoekers7	op	het	spoor	dat	voor	
handelen	er	meer	nodig	is	dan	alleen	de	beschrijving	van	een	situatie	aan	de	hand	van	
observaties.	Het	stellen	van	hypothesen	en	het	formuleren	van	theorie	gaat	om	te	
beginnen	een	stap	verder.	In	een	hypothese	en	in	theorieën	formuleer	je	hoe	
verschijnselen	samenhangen,	bijvoorbeeld	in	woorden:	als	A	dan	B.		Dat	past	nog	bij	de	
hypothetisch-deductieve	methode	en	de	methodologie	van	De	Groot	(1950)	en	
Swanborn	(1987)	zoals	die	eigenlijk	nog	steeds	domineert	in	de	sociale	wetenschappen	
in	Nederland.		
	
Maar	het	uitdrukken	van	de	samenhangen	in	die	observaties	door	middel	van	
hypothesen	(en	achterliggende	theorie)	waarbij	men	ook	kijkt	naar	het	geheel	is	in	dit	
soort	methodologie	toch	een	stap	te	ver.		Dat	past	niet	zo	bij	de	hypothetisch-deductieve	
aanpak.	Het	construeren	van	een	model	met	behulp	van	die	systeemtheorie,	die	een	
brug	vormt	tussen	de	observaties	en	die	theorie,	wordt	dan	een	moeizame	opgave.	Het	
beschrijven	van	de	samenhang	in	tijd	van	deze	activiteiten	door	middel	van	feedback	
loops	(een	element	van	de	dynamische	systeemtheorie)	gaat	het	redeneervermogen	van	

																																																								
7	Actie-	en	handelingsonderzoekers	zoals	Lewin,	Haag,	Kluver	en	Kruger,	Moser,	Holzkamp,	Boog,	
Wagemakers,	et	cetera	(zie:	Dijkum	1980;	Dijkum	en	Tavecchio	2014)).	

opleiding	

inkomen	

kans	op	het	krijgen	van	een	goed	betaalde	baan	

+	

+	

+	+	
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de	aanhangers	van	de	hypothetisch	deductieve	aanpak	meestal	te	boven.	Maar	zoiets	
brengt	je	echter	wel	dichterbij	handelen,	met	name	als	je	een	model	omschrijft	als	een	
doelgerichte	afbeelding	van	activiteiten	in	de	werkelijkheid.		Dan	moet	je	ook	
omschrijven	wat	het	doel	is	en	kan	je	de	vraag	stellen	met	welke	activiteiten	een	doel	
hoe	wordt	gerealiseerd.		
	

	
	
En	dan	kan	je	je	afvragen	welke	andere	doelen	wel	of	niet	met	deze	activiteiten	kunnen	
worden	gerealiseerd.	Een	andragoloog	kan	dan	zich	afvragen	hoe	een	nog	niet	
gerealiseerd	maar	gewenst	doel	kan	worden	bereikt.	Daarvoor	heb	je	wel	actoren	nodig.	
Actoren	zoals	je	die	benoemt	bij	actieonderzoek.	Waarbij	het	voor	actieonderzoekers	de	
vraag	wordt	hoe	je	het	onderzoek	samen	met	de	betrokkenen	kunt	inrichten	als	
leerproces.	En	hoe	je	dan	samen	bruikbare	en	nieuwe	kennis	kunt	genereren	om	het	
doel	te	bereiken?	
	
3.2	Ondersteuningssystemen	
Gerard	de	Zeeuw	realiseerde	zich	dat	dit	nog	niet	genoeg	is	voor	het	realiseren	van	
gezamenlijke	acties.	Dan	heb	je	een	taal	nodig	die	actoren	helpt	het	probleem	samen	aan	
te	pakken.	Dat	moet	ook	een	taal	zijn	waarmee	men	elkaars	acties	kan	coördineren.	
Daarmee	kan	je	uiteindelijk	een	ondersteuningssysteem	construeren	die	actoren	helpt	
om	een	(maatschappelijk)	probleem	op	te	lossen.	Een	ondersteuningssysteem	dat	niet	
alleen	hoeft	te	bestaan	uit	een	gedeelde	taal,	maar	ook	een	te	delen	omgeving.	Dat	sluit	
aan	bij	het	idee	van	Wittgenstein	(1953)	dat	een	materiële	vormgeving	ook	een	
grammatica	kan	hebben	en	beschreven	kan	worden	als	taalspel	met	eigen	regels	
bepaald	door	die	omgeving.	
	
Gerard	de	Zeeuw	(1993)	begeeft	zich	met	Wallner	(1992)	en	van	Dijkum	(1997)	op	het	
terrein	van	het	realistisch	constructivisme8.	Wetenschap	beschrijft,	analyseert	en	
verklaart	niet	alleen	verschijnselen	in	de	wereld,	maar	probeert	ook	zaken	uit	in	die	
wereld	en	wordt	zo	een	deel	van	die	wereld.	Zo	construeert	wetenschap,	als	het	
uitproberen	succesvol	is	en	zich	verspreidt,	nieuwe	verschijnselen	c.q.	nieuwe	
(wetenschappelijke)	objecten	in	die	wereld.	Het	uitproberen	kan	in	
gedachtenexperimenten,	in	een	laboratorium,	door	de	tijdsontwikkeling	van	een	model	
te	simuleren	in	een	computer9,	door	het	spelen	van	een	spel	waarin	de	probleemsituatie	
wordt	nagebootst,	door	een	sociaal	experiment	te	doen.	
	
3.3	Actionresearch	en	systeemtheorie	

																																																								
8	Er	zijn	vele	varianten	van	het	constructivisme	in	filosofische	kringen	verschenen.	Ik	houd	het	hier	even	
op	het	idee	dat	het	construeren	van	(wetenschappelijke)	objecten	en	processen	zijn	grenzen	heeft	in	de	
realiteit.		
9	Je	zou	kunnen	zeggen	dat	de	computer	het	wetenschappelijk	object	is	waarmee	delen	van	de	logica	en	de	
wiskunde	die	geformaliseerd	kunnen	worden	tot	expressie	worden	gebracht.	
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Je	zou	om	kunnen	stellen	dat	Lewin	als	één	van	de	oprichters	van	de	gestaltpsychologie	
het	belangrijkste	principe	van	de	systeemtheorie	dat	‘het	geheel	meer	is	dan	de	som	van	
de	delen’	al	eerder	naar	voren	bracht.	Dat	vindt	men	methodologisch	gezien	terug	in	het	
werk	van	een	naaste	medewerker	van	Kurt	Lewin:	Eric	Trist.	Die	deed	kwalitatief	
etnografisch	onderzoek	naar	de	organisatie	van	arbeid	in	kolenmijnen.	Met	behulp	van	
dat	onderzoek	probeerde	hij	het	‘gestalt	van	die	organisatie’	te	doorgronden.	Op	grond	
van	dat	onderzoek	had	hij	kritiek	op	de	reductionistische	visie	van	industriële	
ingenieurs	zoals	bij	het	Taylorisme	gebruikelijk	is.	Omdat	het	geheel	meer	was	dan	de	
som	van	de	delen	was	hun	optimalisatie	strategie	die	zich	richt	op	afzonderlijke	
componenten	niet	effectief.		
	
In	het	voetspoor	van	Lewin	zijn	er	internationaal	uiteraard	ook	een	aantal	
belangwekkende	ontwikkelingen	te	beschrijven	waarin	gemikt	wordt	op	een	combinatie	
van	onderzoek,	leren	en	handelen.	Men	kan	zelfs	stellen	dat	er	een	revival	aan	de	gang	is	
van	actionresearch.	Goed	wordt	dat	weergegeven	in	het	boek	van	Hilary	Bradbury	
(2002).	De	socio-technische	aanpak	van	Trist	wordt	beschreven	in	het	kader	van	de	
systeemtheorie.	In	een	bijdrage	van	Flood	wordt	de	systeemtheorie	opgevoerd	als	
grondleggend	voor	ideeën	en	de	aanpak	van	actionresearch.			
	
Deze	fundering	van	actie-onderzoek	met	behulp	van	de	systeemtheorie	werd	later	
grondiger	beschreven	in	een	stuk	van	Robert	Flood	(2010)	in	een	voortzetting	van	zijn	
bijdrage	aan	het	boek	van	Hilary	Bradbury.	Volgens	hem	moest	je	de	systeemtheorie	als	
een	wetenschapstheoretische	basis	voor	actieonderzoek	beschouwen.	Het	geheel	is	
meer	dan	de	som	van	de	delen.		En	de	wijze	waarop	delen	samenwerken	om	het	geheel	
te	ontwikkelen	kan	men	benoemen	als	synergetisch.	Zo	kan	muziek	maken	door	
kinderen	het	ritmegevoel	ontwikkelen	en	dat	kan	dan	weer	de	rekenvaardigheid	
vergroten10.	Feedback	is	daarbij	een	belangrijk	element	en	uiteraard	refereert	Flood	aan	
de	cybernetica.	Interessant	is	dat	hij	de	kwalitatieve	en	etnografische	aanpak	van	de	
antropologie	van	Bateson	en	Mead	interpreteert	in	het	kader	van	de	systeemtheorie	en	
cybernetica.	In	de	leefwereld	van	vreemde	volkeren	kan	men	rituelen,	gewoonten	en	
routines	waarnemen	die	zich	gedragen	als	feedbacksystemen.		
Verder	omarmt	Flood	in	zijn	stuk	de	systeem	dynamica	van	Forrester	en	Meadows	die	
de	ontwikkeling	van	een	systeem	met	zijn	feedback	relaties	in	de	tijd	als	dynamische	
beschouwt.	En	daarbij	de	feedback	relaties	beschrijven	als	(recursieve)	causale	relaties.		
Vervolgens	haakt	Flood	aan	bij	de	verdere	ontwikkeling	van	de	dynamische	
systeemtheorie	als	de	complexe	systeemtheorie.	
	
Ook	in	ander	opzichten	is	zijn	betoog	analoog	op	wat	ik	betoog.	Ook	bij	hem	gaat	het	ook	
om	actoren	die	een	doel	realiseren	maar	daarbij	rekening	houden	met	het	systeem	en	de	
feedback	loops.	Hij	heeft	het	over	het	realiseren	van	een	gewenste	situatie.	Hij	is	kritisch	
ten	opzichte	van	bestaande	systemen	en	pleit	ervoor	dat	actieonderzoekers	met	behulp	
van	wetenschappelijke	hulpmiddelen	betere	systemen	construeren,	samen	met	
betrokken	in	een	proces	van	cocreatie.	En	ook	hij	refereert		aan	gaming	&	simulation,	zij	
het	minder	uitvoerig	als	ik	in	het	navolgende	doe.	
	
	

																																																								
10	Geen	voorbeeld	van	Flood.	Maar	van	mij,	geïnspireerd	door	een	onderzoeker	die	ik	ontmoette	op	een	
conferentie	die	daarover	een	stuk	in	Nature	had	geschreven.	
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3.4	Systeemdynamica	en	Spelsimulatie	
Om	zo	wetenschap	constructief	te	gebruiken	om	problemen	aan	te	pakken	moet	men	
alle	wetenschappelijke	zeilen	bijzetten.	Dynamisch	systeemtheorie	is	dan	bij	voorbeeld	
onontbeerlijk.	Maar	bij	de	ontwikkeling	van	moderne	wetenschap	en	de	
wetenschappelijke	en	technologische	objecten	die	zij	in	onze	wereld	creëert	is	het	
gebruik	van	spel-	en	computersimulatie	inmiddels	ook	zeer	nuttig.	Men	introduceert	
daarmee	in	een	experiment	de	actoren	die	handelen	met	en	reageren	op	die	systemen.	
	
De	Zeeuw	en	zijn	onderzoeksgroep	in	Amsterdam	en	de	nazaten	van	de	andragologen	in	
Utrecht11	hebben	met	de	komst	van	Klabbers	(1980)	daarop	ingespeeld.	Allereerst	door	
de	systeemtheorie	op	een	dynamische	manier	op	te	vatten	en	te	laten	ondersteunen	
door	simulatie	software,	zoals	bij	voorbeeld	Stella12.	Daarop	sloten	Klabbers	en	de	zijnen	
(zie	ook:	Mens-Verhulst	&	Linder	2014)	aan,	gebruikmakend	van	ideeën	over	
spelsimulatie	in	de	traditie	van	Greenblat	&	Duke	(1981).	Dat	leidde	tot	onderwijs-	en	
onderzoeksprogramma's	waarbij	de	dynamische	systeemleer	en	speltheorie	werden	
gebruikt.	Een	belangrijk	thema	was	daarbij	hoe	men	individuele	en	collectieve	belangen	
kon	coördineren.	Was	het	een	kwestie	van	competitie,	of	van	samenwerking?	In	een	spel	
als	de	‘Tragedie	van	de	gemeenschappelijke	weide’	(Hardin	1968)	werd	dat	onderzocht.		
	
Daarmee	kon	het	idee	van	een	ondersteuningssysteem	geoperationaliseerd	worden	als	
een	spelsimulatie	waarin	activiteiten	en	de	samenhang	van	activiteiten	bij	het	realiseren	
van	een	gewenst	doel	konden	worden	uitgeprobeerd.	In	het	onderwijs	aan	de	hand	van	
bij	voorbeeld	door	Dennis	Meadows	ontwikkelde	spelsimulaties,	zoals	de	simulatie	van	
een	ontwikkelingseconomie.	Of	in	onderzoek	om	bij	voorbeeld	uit	te	proberen	hoe	in	de	
gezondheidszorg	de	samenwerking	van	disciplines	in	gezondheidscentra	kan	zorgen	
voor	lagere	kosten	en	hogere	kwaliteit,	zoals	ook	gewaardeerd	door	cliënten	(Bertels	
e.a.	1985),		
	
3.5	Complexe	systemen	
Een	volgende	stap	was	aansluiting	te	zoeken	bij	een	aantal	andere	geavanceerde	
ontwikkelingen	in	andere	disciplines.	Met	name	wat	in	de	natuurwetenschappen	over	
dynamische	systemen	in	de	in	de	jaren	tachtig	in	de	chaostheorie	en	theorie	over	
complexe	systemen	naar	voren	werden	gebracht.		
In	een	samenwerking	van	de	nazaten	van	de	Utrechtse	en	Amsterdamse	andragologen13	
met	de	Utrechtse	wiskundige	en	hoogleraar	Ferdinand	Verhulst	leidde	dat	tot	een	
conferentie	en	tot	een	publicatie:	Gammachaos:	onzekerheid	en	orde	in	de	
menswetenschappen	(Dijkum	&	Tombe	1992).	Behalve	dat	daarmee	op	een	
constructieve	wijze	een	deterministisch	wereldbeeld	werd	verlaten	(zie	ook:	Dijkum	
1993)	werden	zo	begrippen	als	zelforganisatie	en	zelfregie	uit	het	domein	van	de	
complexe	systemen	vertaald	naar	en	toegepast	op	sociale	systemen	en	verschijnselen.	
Een	kennistheoretische	revolutie	in	de	sociale	wetenschappen,	net	zoals	dat	het	was	in	
de	natuurwetenschappen	(Verhulst	1990).	Een	revolutie	die	mogelijk	is	geworden	door	
de	inschakeling	van	computers	bij	onderzoek.		
	

																																																								
11	Verzameld	in	de	vakgroep	Gamma-informatica.	
12	In	de	traditie	van	in	de	jaren	zeventig	opgekomen	duurzame	wetenschapper	Dennis	Meadows	(1972)	
13	De	onderzoeksgroep	van	Gerard	de	Zeeuw	
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In	een	onderzoek	van	de	Utrechtenaren	werden	deze	begrippen	verkend	en	empirisch	
onderzocht	in	de	gezondheidszorg.	Essentieel	voor	deze	toepassing	van	de	theorie	van	
complexe	systemen	op	sociale	systemen	en	verschijnselen	was	dat	handelen	slechts	een	
beperkte	mate	van	voorspelbaarheid	hebben.	In	sommige	situaties	kunnen	kleine	
gebeurtenissen	grote	gevolgen	hebben.	Met	name	als	een	sociaal	systeem	uit	evenwicht	
raakt	en	een	periode	van	onzekerheid	en	oncontroleerbare	fluctuaties	ontstaat.	Dan	is	
het	systeem	gevoelig	voor	kleine	veranderingen	die	zichzelf	in	een	synergetisch	proces	
kunnen	versterken,	zich	stabiliseren	en	het	systeem	in	een	andere	toestand	kan	
brengen.	Uit	de	chaos	van	onvoorspelbare	fluctuaties	ontstaat	een	nieuwe	orde	in	het	
systeem.		
	

Dat	is	empirisch	te	illustreren	aan	de	hand	van	het	handelen	van	patiënten	met	
onverklaarbare	medische	klachten,	die	uitproberen	wat	wel	of	niet	werkt	om	hun	klachten	te	
bedwingen.	Sommige	patiënten	hebben	daar	succes	in,	andere	patiënten	niet.		In	een	
simulatie	onderzoek	kan	dat	verklaard	worden.	Het	leren	van	het	uitproberen,	dat	als	een	
vorm	van	zelforganisatie	kan	worden	beschouwd,	heeft	vooral	succes	heeft	wanneer	
patiënten	en	hulpverleners	er	vroeg	bij	zijn	om	een	duwtje	in	de	goede	richting	te	geven.	Is	
men	te	laat	dan	hebben	de	chaotische	fluctuaties	zich	al	gestabiliseerd	in	een	verkeerde	
richting,	met	weinig	resultaat	als	het	gaat	om	de	klachten	(Mens-Verhulst	e.a.	1999;	Dijkum	
e.a.	2002).		
	
Dergelijke	verklaringen	kan	men	ook	vinden	voor	het	handelen	van	jeugdige	criminelen	
(Dijkum	&	Landsheer	2002),	de	communicatie	tussen	huisarts	en	patiënt	(Dijkum	&	Lam	
2008),	het	omslaan	van	de	publieke	opinie,	bij	voorbeeld	als	het	gaat	om	het	milieubesef	
(Lam	1992),	of	bij	de	chaos	en	zelfordening	bij	het	veranderen	van	organisaties	(Broekstra	
1992;	Brummeler	&	Zuijderhoudt	1992).			

	 	
Begrippen	als	zelfordening	en	zelforganisatie	kunnen	ook	een	duidelijke	rol	spelen	bij	
ondersteuningssystemen.	Daarmee	is	een	verbinding	te	leggen	met	de	ideeën	en	
onderzoek	van	Gerard	de	Zeeuw	en	navolgers.	Zo	kan	het	onderzoek	van	Bert	Bakker	
(1987)	en	Harrie	van	Haaster	(1991,	2014)	die	zich	bezighielden	en	houden	met	de	
vraag	hoe	de	organisatie	van	zelfhulp	van	cliënten	kan	worden	versterkt	worden	gezien.		
Dat	is	nog	steeds	een	actueel	thema	als	het	gaat	om	de	hedendaagse	aandacht	voor	
zelfregie	en	zelforganisatie	in	een	participatiesamenleving.	Ook	daarbij	zijn	de	inzichten,	
onderzoek	en	instrumenten	van	de	dynamische	systeemtheorie	en	het	complexiteit	
denken	belangrijk.	Intussen	onontbeerlijk	voor	een	geavanceerde	interdisciplinaire	
handelingswetenschap	zoals	de	andragologie	dat	zou	kunnen	zijn.	
	
	
4.	Een	methodologisch	nawoord	
	
Zo	gesteld	is	de	onderneming	die	andragogen,	actie-onderzoekers	en	cocreatieve	
praktijkonderzoekers	voor	ogen	hebben	maatschappelijk	en	wetenschappelijk	nogal	
ambitieus.	Daar	is	veel	voor	nodig.	Aan	de	andere	kant	zijn	er	in	de	huidige	
sociaalwetenschappelijke	praktijk	heel	wat	initiatieven	en	successen	te	vinden	die	als	zij	
bij	elkaar	worden	gebracht	deze	ambitieuze	onderneming	kunnen	samenstellen.	Een	
geavanceerde	systeemtheorie	kan	daarbij	een	belangrijke	rol	spelen.	Maar	zoals	
geschetst	moeten	sociale	wetenschappers	daarbij	een	aantal	stappen	vooruitzetten	wat	
betreft	de	methodologie	van	onderzoek.		
	
Het	realistisch	constructivisme	biedt	daarvoor	een	wetenschapstheoretisch	
uitgangspunt.	Beschouwingen	van	De	Zeeuw	en	van	Dijkum	(2008b),	aansluitend	bij	dit	
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uitgangspunt	bieden	naast	de	reflecties	van	actie-	en	handelingsonderzoekers	
methodologische	aanknopingspunten.		De	vraag	hoe	wetenschappelijke	kennis	zich	
onderscheidt	van	niet	wetenschappelijke	kennis	wordt	meestal	beantwoord	door	te	
verwijzen	naar	de	validiteit	en	betrouwbaarheid	van	wetenschappelijke	kennis.	
Beschouwd	vanuit	het	realistisch	constructivisme	zijn	dat	kwaliteitscriteria	voor	
statische	kennis.	Bij	de	dynamische	kennis	waarvan	het	realistisch	constructivisme	
uitgaat	gaat	het	om	de	vraag	van	de	stabiliteit	van	kennis.	Kan	het	kennis	object	zoals	
dat	wordt	geconstrueerd	in	cocreatie	met	betrokkenen	overleven	in	veranderende	
omstandigheden	die	vaak	niet	voorspelbaar	zijn?	Is	die	kennis	stabiel	en	duurzaam?	Kan	
een	spelsimulatie	bij	voorbeeld	helpen	om	in	complexe	en	chaotische	situaties	een	
duurzame	uitweg	te	vinden	waarin	individuele	en	collectieve	belangen	samengaan?		
	
Uitdagende	methodologische	vragen	die	bij	voorbeeld	ook	de	aandacht	hebben	
getrokken	van	technische	wetenschappers	(Aken	2015).		Ook	daarbij	wordt	de	vraag	
gesteld	in	hoeverre	met	behulp	van	onderzoek	‘de	objecten’	die	worden	geconstrueerd	
duurzaam	zijn.	Wat	voegen	mensen	in	interactie	met	die	objecten	toe	en	in	hoeverre	is	
dat	uit	te	drukken	in	hanteerbare	en	stabiele	causale	relaties.		
Geavanceerde	bestuurswetenschappers	bestuderen	met	behulp	van	simulatiespelen	het	
aloude	vraagstuk	van	de	coördinatie	van	individuele	en	collectieve	belangen.	In	een	
gemoderniseerde	versie	van	het	simulatie	spel	‘de	tragedie	van	de	gemeenschappelijke	
weide’	vraagt	men	zich	af	in	hoeverre	het	simulatie	spel	de	deelnemers	inzicht	geeft	in	
causale	mechanismen	en	hen	een	‘Gestalt’	in	handen	geeft	om	beter	om	te	gaan	met	de	
coördinatie	van	individuele	en	gemeenschappelijke	belangen	(Ronde	e.a.	2016).	
En	zo	zijn	er	meer	pioniers	die	de	uitdaging	van	co-creatief	onderzoek	met	behulp	van	
de	systeemtheorie	durven	aan	te	pakken.	
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