
Veroordeel niemand tot leren

Op school leren wij basisvaardig-
heden, vergroten wij onze zelf-
redzaamheid en worden wij ge-

vormd tot goede burgers en, niet te ver-
geten, tot productieve werknemers.
Daarbij heeft onderwijs positieve effec-
ten voor de hele samenleving: het be-
vordert de sociale cohesie en verhoogt
ons welvaartsniveau.

Een teveel aan onderwijs, lijkt vrijwel
onmogelijk. Toch bestaat dat, en het
gaat gepaard met de nodige problemen.

Voor tweehonderdduizend
scholieren is het eindexamen nu
alles dat telt. We zijn echter te
ver zijn doorgeschoten in ons
geloof in onderwijs, vindt
Jonathan Mijs.

In overheidsnota’s lijkt het vertrou-
wen in onderwijs bijna ideologische
vormen aan te nemen. De problematiek
rondom integratie, criminaliteit en
werkloosheid is, zo lijkt men te geloven,
op te lossen met meer onderwijs.

In de wetenschap is het nut van on-
derwijs verre van onomstreden. Welis-
waar blijkt uit onderzoek dat werkge-
vers bereid zijn meer te betalen voor ho-
ger opgeleide werknemers. Maar weten-
schappers zijn verdeeld over de achter-
grond van die bereidheid. Betaalt de
werkgever meer omdat zijn werknemer
door scholing productiever is geworden
of waardeert hij iets anders?

Een flinke stroming in het weten-
schappelijk onderzoek beweert het laat-
ste. Er zijn drie varianten.

1. Onderwijs is voor werkgevers van
belang wegens het vormende element
ervan: het kneedt mensen tot gehoorza-

me en volgzame werknemers.
2. De enige waarde van onderwijs zit

in het papiertje dat je na afronding ont-
vangt; wat je daadwerkelijk leert is van
ondergeschikt belang.

3. Je leert nauwelijks iets op school –
en wat je leert, ben je al vergeten voor-
dat je het in de praktijk kunt brengen.

De daadwerkelijke waarde van onder-
wijs laat zich niet in algemene termen
uitdrukken; die varieert van school tot
school en van docent tot docent. Ik ben
van mening dat deze nuance door be-
leidsmakers gemakkelijk wordt verge-
ten. Is het dus terecht dat wij ploegen en
ploeteren, zweten en stressen om steeds
hoger opgeleid te geraken?

Met zijn streven naar meer hoger op-
geleiden (ten minste 50 procent van de
beroepsbevolking, in 2010) en door de
geplande verlenging van de leerplicht
tot 18 jaar creëert het kabinet een kli-

maat waarin het functioneren voor
sommigen heel moeilijk wordt.

Ik doel allereerst op de mensen die
cognitief minder gefortuneerd zijn, die
hun middelbare school met veel moeite
zijn doorgekomen en die graag aan de
slag willen – aan het werk. Een statis-
tisch gegeven alléén (lager opgeleiden
vinden gemiddeld minder snel een
baan), vind ik onvoldoende rechtvaardi-
ging om deze individuen hun vrije keu-
ze te ontnemen.

Daarbij lijkt het kabinet niet te besef-
fen dat de waarde van onderwijs in ster-
ke mate afhankelijk is van de hoeveel-
heid onderwijs die anderen hebben ge-
noten. De Boston Consulting Group
(‘Meer Banen voor Talent’, oktober
2005) rekende al uit dat er een overschot
is aan hoger-opgeleiden, dat alleen
maar lijkt toe te nemen. Het gevolg: ho-
ger opgeleiden zijn in toenemende ma-

te (BCG spreekt van 30-50 procent) ge-
dwongen een baan te accepteren onder
hun scholingsniveau en zo de lager op-
geleiden van hun plek op de arbeids-
markt verdrukken.

‘More is less’ is in de reclamewereld
een geaccepteerde slogan, maar de poli-
tiek moet er niets van hebben. Als deze
trend zich doorzet, dreigen we te wor-
den gevangen in een oneindige race
naar meer onderwijs.

Hoe meer onderwijs de één geniet,
hoe groter de achterstand van de ander.
In dat licht bezien lijkt het door de over-
heid voorgeschreven ‘levenslang leren’
meer op een veroordeling dan op een
k a n s.
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