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Voorwoord
Denkt u eens terug aan uw tijd in de schoolbanken: aan de lessen, de docenten,
aan u als leerling en aan al die ervaringen die u opdeed in die wereld. U koestert
wellicht mooie herinneringen aan die tijd; onderwijs heeft ook u in belangrijke
mate gevormd tot wie u uiteindelijk bent geworden. Tegelijkertijd had u waarschijnlijk – om het voorzichtig te stellen – niet altijd evenveel zin in wat u werd
opgedragen of had u wellicht moeite het nut in te zien van bepaalde taken en
lessen. Onderwijs is iets wat ons als leerling voor een groot deel ook simpelweg
overkomt. Men staat bij het doel en nut ervan, vooral op jongere leeftijd, niet
altijd bewust stil. Dat is voor anderen die betrokken zijn bij het onderwijs veelal
anders. Denk aan de docenten, bestuurders, beleidsmakers en ouders die allen
– de één meer bewust dan de ander – een visie op het onderwijs koesteren en
uitdragen. Wat moet het onderwijs aan onze kinderen meegeven? Waar dient het
onderwijs aan te voldoen? Door velen van hen wordt juist zeer bewust stil gestaan
bij dergelijke overwegingen.
In een wereld waarin verandering aan de orde van de dag is, wordt het steeds
belangrijker om de toekomst bij het beantwoorden van die vragen in acht te nemen. Centraal komt dan de vraag te staan waarop het onderwijs zich moet gaan
richten in die snel veranderende wereld om individuen blijvend datgene mee te
geven wat belangrijk is en gaat zijn in hun leven. Wat kan het onderwijs bijdragen
om die toekomstige generaties in staat te stellen op alle terreinen van het leven te
participeren? Die vraag als leidraad nemend begonnen de auteurs van dit geschrift
aan een zoektocht naar antwoorden. Gezien de centrale rol die de toekomst speelde binnen deze zoektocht, bleek het vinden van antwoorden geen gemakkelijke
opgave. Probeert u zich maar eens een voorstelling te maken van de toekomst, enkele decennia vanaf het heden. Probeer vanuit de ruwe schets die daarbij ontstaat
vervolgens maar eens een samenhangend geheel uiteen te zetten. Een geheel dat
tevens concreet genoeg is om er aanbevelingen op te baseren.
De generaties van vandaag en morgen hebben desalniettemin het recht op
antwoorden en op perspectief. Zij hebben het recht op onderwijs dat aansluit bij
de wereld waarin zij komen te leven. Zij hebben, kortom, recht op een adequate
voorbereiding op hun toekomst. Dit geschrift geeft de aanzet tot het construeren van een vorm van onderwijs die aan deze basiseis gehoor geeft. Door zich te
baseren op het verleden, het heden en op de visies van klassieke en hedendaagse
liberale denkers zijn de auteurs van dit geschrift gekomen tot een realistische en
prikkelende toekomstvisie. Uit die toekomstvisie zijn vervolgens de consequenties
voor het onderwijs gedestilleerd, hetgeen zich uiteindelijk vertaalt in een serie van
aanbevelingen die kunnen bijdragen aan een toekomstbestendig onderwijs.
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Het curatorium is de werkgroep zeer erkentelijk voor het eindresultaat zoals
dat voor u ligt – te meer daar niet elk lid direct verbonden is met de VVD – en
publiceert dit brede en zeer rijke geschrift dan ook met gepaste trots onder zijn
auspiciën. Daarmee spreek ik namens de curatoren tevens de hoop uit dat de inhoud van de komende hoofdstukken zal bijdragen aan onderwijs dat voldoet aan
de eisen die eraan gesteld worden in de eenentwintigste eeuw en aan onderwijs
dat tegemoet komt aan de unieke persoonlijkheid van ieder individu. Dan kan
ook het kind van nu en straks later met genoegen terugkijken op zijn dagen in de
‘schoolbanken’.
Namens het curatorium van de Prof.mr. B.M. Teldersstichting,
Drs. F.A. Engering
November 2012
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Samenvatting
Voor welke uitdagingen ziet het onderwijs zich in de toekomst gesteld? En op welke wijze zal het moeten evolueren om individuen blijvend een adequate voorbereiding te geven op het leven dat zij zullen gaan leiden? Waarmee dienen komende
generaties uitgerust te worden, zodat zij kunnen participeren in alle facetten van
het leven? Dat zijn de vragen die centraal staan in dit 117e geschrift van de Prof.
mr. B.M. Teldersstichting.
Zoals op ieder beleidsterrein gaat men bij het opstellen van onderwijsbeleid
tot nu toe vooral retrospectief te werk. In het beste geval is beleid daadwerkelijk op
het heden gericht, maar te weinig wordt de toekomst als uitgangspunt genomen
of wordt de vraag gesteld welke vernieuwingsslag binnen het onderwijs gemaakt
dient te worden om toekomstige ontwikkelingen het hoofd te bieden. Hoewel dat
tot nu toe steeds aanvaardbaar heeft uitgepakt, is het gezien de uitdagingen die
op de samenleving en daarmee op het onderwijs afkomen de vraag of we ons een
dergelijke aanpak nog wel langer kunnen permitteren. In dit geschrift wordt dan
ook een aanzet gegeven om met die praktijk te breken.
Dat wordt gedaan vanuit een stevig fundament dat geworteld is in de visies
van een selectie van klassieke en hedendaagse, voornamelijk liberale denkers. Uit
die visie komt duidelijk naar voren dat het onderwijs een ‘hoger doel’ dient. Dat
doel is in zijn ultieme vorm te beschrijven als datgene wat Wilhelm von Humboldt onder zijn ‘bildungsideaal’ verstond: de meest volledige, rijke en harmonieuze ontwikkeling van de potenties van ieder individu, ten behoeve van het individu zelf en de samenleving als geheel. Binnen dat ideaal gelden onder andere het
ontwikkelen van karakter, persoonlijkheid, een kritische geest en zelfredzaamheid
als centrale uitgangspunten. Hoewel onderwijs economische doelen dient zou het
niet primair, laat staan exclusief, op die doelen gericht moeten zijn. De relevantie
van het onderwijs reikt veel verder dan de arbeidsmarkt.
Die visie en het verleden als kompas nemend, is vervolgens getracht een schets
te maken van toekomstige ontwikkelingen. Daarbij zijn technologische ontwikkeling en de daaruit voortkomende globalisering tot belangrijkste aanjagers van
verandering benoemd. Die veranderingen bieden aan de ene kant oneindig veel
mogelijkheden en voordelen aan miljoenen mensen over de gehele wereld. Aan de
andere kant gaan diezelfde veranderingen gepaard met een aantal serieuze uitdagingen. Zo is er een toenemende onzekerheid op de mondiale arbeidsmarkt, zullen de relaties die mensen aangaan – met materiële zaken, plaatsen, de medemens,
organisaties en informatie – naar verwachting in toenemende mate een meervoudig karakter gaan krijgen en zal de mens steeds meer geconfronteerd worden met
constante vernieuwing en een steeds omvangrijkere diversiteit. Ook zal rekening
moeten worden gehouden met het drastisch veranderen of zelfs vervallen van het
karakter en de sociale functies van instituties en organisaties, waaronder winkel,
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kantoor en school. Ten slotte kan technologische proliferatie, in ver doorgeschoten
vorm, ervoor zorgen dat de mens sociale vaardigheden gaat verliezen. In het ergste
geval kan dat zelfs leiden tot een gedeeltelijke ontbinding van de samenleving.
Al deze uitdagingen hebben hun weerslag op het onderwijs zoals wij dat vandaag de dag kennen. Hoewel de toenemende vluchtigheid van bepaalde vormen
van kennis niets afdoet aan het belang van fundamentele kennisoverdracht – kennis is niet opeens van onderschikt belang – zorgt het er wel voor dat denkvaardigheden aan belang winnen in het onderwijs van vandaag en morgen. Datzelfde
geldt voor brede, duurzame vaardigheden en empathische aspecten. Het menselijk
brein is in eerste instantie een sociaal brein en resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek wijzen op de positieve invloed die een goede relatie tussen leraar en
leerling en tussen leerlingen onderling heeft op onderwijsresultaten. Tegelijkertijd
kan empathisch onderwijs dienen als tegenwicht tegen nadelige effecten van een
doorgeslagen vorm van technologische proliferatie, zoals het verleren van allerlei
sociale vaardigheden en een gedeeltelijke ontbinding van de samenleving.
Dit alles overziend stellen de auteurs van dit geschrift dat er, naast de twee
aanwezige dimensies die uit de overdracht van fundamentele kennis en het bijbrengen van vaardigheden bestaan, nadrukkelijk en systematisch een derde, verdiepende dimensie aan het onderwijs moet worden toegevoegd. Die derde dimensie laat zich treffend beschrijven als ‘de menselijke factor’ en bestaat uit een
combinatie van een veelomvattende vorm van bildung, 21st century skills en empathische aspecten1. Klassiek-liberale ideeën staan daarmee centraal in deze publicatie, maar zij worden aangevuld, geüpdate en verder gevoerd. Een van de centrale
boodschappen van dit geschrift is namelijk dat die derde dimensie niet alleen
relevant is voor de hoogste onderwijsniveaus. Ook leerlingen aan de van oudsher
meer praktisch ingestelde opleidingen, zoals het (v)mbo, dienen breed gevormd
en ontwikkeld te worden. Iedereen, ongeacht zijn plaats in de samenleving, zal
geconfronteerd worden met de in dit geschrift besproken uitdagingen. Adequaat
voorbereid op de toekomst afgaan en de mogelijkheid hebben om te kunnen participeren in de breedste zin van het woord zal van ieder individu een dergelijk
fundament vragen. Tevens neemt de urgentie toe om met de aanleg van die verdiepende basis op jonge leeftijd te beginnen. Gezien het feit dat de fundering voor
een leven lang leren gestalte krijgt in de initiële leerfase, dient brede vorming vanaf
de basisschool een punt van aandacht te zijn om vervolgens door te lopen in alle
onderwijstrajecten die daarop volgen.
Dit alles moet overigens geenszins leiden tot nieuwe dogma’s of vormen van
maakbaarheidsdenken. Ook wordt niet gepleit voor een of andere staatsopvoeding, waarin het individu van bovenaf de nodige moralistische levenslessen krijgt
opgelegd. Integendeel. Van de staat wordt terughoudendheid verlangd. De overheid schept voorwaarden, stelt kaders, bewaakt de kwaliteit van het onderwijs
1
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Hieronder worden persoonlijke warme relaties verstaan, inlevingsvermogen, emoties,
passies en een veilige omgeving.

en speelt zo een krachtige rol. Voor het overige liggen de verantwoordelijkheden
bij de docenten, schoolleiders, ouders, de omgeving van de leerling en uiteraard
vooral ook bij de leerling zelf.
Intermezzo: De driehoek van Penrose
Op de voorkant van dit geschrift is de driehoek van Penrose afgebeeld. Deze
driehoek is een voorbeeld van een zogenaamd ‘onmogelijk figuur’: wat op abstracte wijze visueel is weergegeven in twee dimensies kan in de materiële werkelijkheid niet bestaan. De driehoek is in 1934 bedacht door de Zweedse kunstenaar Oscar Reutersvärd, maar het zijn de Britse wiskundige Roger Penrose
en de Nederlandse kunstenaar Maurits Cornelis Escher geweest die het figuur
zijn uiteindelijke bekendheid hebben gegeven.
Binnen de context van dit geschrift symboliseert de figuur de drie dimensies van het onderwijs. Het onderwijs is van oudsher altijd gericht geweest op
de overdracht van kennis (de eerste dimensie). Als reactie op eisen die vanuit
de samenleving aan het onderwijs zijn gesteld, zijn vaardigheden (de tweede
dimensie) daaraan recentelijk toegevoegd. Beide dimensies komen duidelijk
naar voren in het hedendaagse Nederlandse onderwijs. Dat geldt niet voor de
derde dimensie. Deze ‘menselijke factor’, die de kern van dit advies vormt, wint
echter aan belang. De auteurs van dit geschrift pleiten daarom voor het nadrukkelijk en systematisch toevoegen van de menselijke factor, zoals die in dit
geschrift wordt beschreven, aan het onderwijs. De ongebruikte LEGO blokjes
aan de zijkant staan symbool voor de veranderlijkheid van het onderwijs. Ook
deze derde dimensie dient niet te worden gezien als een eindstadium of laatste
toevoeging waarmee het onderwijs tot volmaakte volledigheid komt. Het onderwijs zal altijd mee moeten blijven bewegen met een veranderende context
en de ongebruikte LEGO blokjes naast de driehoek kunnen symbolisch dienen
om in een nog later stadium modificaties aan te brengen.
Het onmogelijke karakter van het figuur doet in eerste instantie vermoeden
dat de derde dimensie van het onderwijs in werkelijkheid een onhaalbaar fenomeen is. Onderwijs is echter geen materieel object wat men vast kan pakken,
maar veeleer een abstract ideaal dat vorm krijgt door het handelen van mensen.
Wat dat betreft zijn de drie dimensies van het onderwijs, die gezamenlijk de
driehoek vormen, te zien als de afbeelding zoals die op de voorkant is weergegeven: abstract, maar tegelijk concreet zichtbaar voor ons allen. Op diezelfde
wijze moet het in dit geschrift uitgedragen onderwijsideaal worden beschouwd:
abstract op schrift, maar concretiseerbaar door de acties van het individu. Het
ogenschijnlijk onmogelijke wordt op die wijze realiseerbaar.
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I. Inleiding
“Next in importance to freedom and justice is popular education,
without which neither freedom nor justice can be permanently maintained.”
(James A. Garfield, 1831-1881)1
1.1 Ten geleide
‘Het grootste en meest complexe probleem waaraan de mens zich kan wijden is
het probleem betreffende onderwijs’,2 liet één van de meest bekende liberale denkers ooit, Immanuel Kant, in 1803 optekenen. Kwalitatief goed onderwijs is van
levensbelang voor een functionerende samenleving. Deze mening is niet exclusief
voorbehouden aan liberalen – het zal moeilijk blijken iemand in Nederland of
daarbuiten te vinden die het fundamenteel oneens is met deze stelling – maar onderwijs vervult wel een centrale rol in het liberale mensbeeld. Zo stelt Christophe
Andrades (voormalig docent aan de Universiteit van Maastricht) dat liberalen,
met hun geloof in vooruitgang en de potentiële goedheid van de mens, in zekere
zin onlosmakelijk verbonden zijn met het ideaal van educatie in de Westerse cultuur. ‘Zeker wanneer we onderwijs opvatten als het aanleren van een kritische
geest.’3 Onderwijs raakt dan ook aan één van de centrale grondbeginselen binnen
de liberale hoofdstroom: de (zelf )ontplooiing van ieder individu. Uit het eerste
beginselprogramma van de VVD, in 1948, blijkt al dat onderwijs traditioneel
werd gezien als ‘het aangewezen terrein om dit ideaal te verwezenlijken’.4 Naast
een zo groot mogelijke vrijheid voor een ieder biedt zelfontplooiing ook voordelen
voor de samenleving als geheel: ‘Het [onderwijs] moet immers de fundamenten
leggen, die het mogelijk maken, dat ieders bekwaamheden en persoonlijkheid zo
harmonisch mogelijk ontwikkeld worden, teneinde de jonge mens in de maatschappij een plaats te kunnen doen innemen, die enerzijds persoonlijke voldoening schept en anderzijds de gemeenschap als zodanig van het grootste nut is’,5
aldus de toelichting op de allereerste beginselverklaring van de VVD. Op dat punt
vindt de verklaring aansluiting bij John Stuart Mill, die stelt dat het succes van
een representatieve democratie bovenal afhankelijk is van een goed opgeleide bevolking. Een liberale vorm van onderwijs heeft volgens Mill aldus vooral tot doel
personen in staat te stellen zich te ontwikkelen tot capabele en doordenkende
1
2

3

4

5

James A. Garfield was de twintigste president van de Verenigde Staten.
‘Daher ist Erziehung das größte Problem, und das schwerste, was dem Menschen kann
aufgegeben werden’, in: I. Kant, Über Pädagogik, 1803, p. 15.
C. Andrades, ‘Mill en het onderwijs’, in: D. Verhofstadt (red.), John Stuart Mill: 150
jaar over vrijheid, Antwerpen, 2009, pp. 181-182.
F. de Beaufort en P. van Schie, ‘Vrijheid, en vervolgens… De ideologische ontwikkeling
van de VVD’, in: P.G.C. van Schie en G. Voerman (red.), Zestig jaar VVD, Amsterdam,
2008, p. 145.
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, Toelichting op het Beginselprogram van de
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, Den Haag, 1952, p. 18.
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individuen en leden van de samenleving.6 Daarbij kan men, naast het bijbrengen van kennis, denken aan de ontwikkeling van zelfredzaamheid, een kritische
geest en het vermogen tot relativeren – meer algemeen te scharen onder de term
Bildung7 – ten behoeve van het individu zelf alsmede de samenleving als geheel.
Vandaag de dag is onderwijs een onverminderd belangrijk, maar ook een
steeds complexer thema aan het worden binnen een globaliserende wereld waarin
‘alles’ met elkaar verweven is en op grote schaal beweegt. In de (post)moderne
wereld worden aan het onderwijs continu veranderende eisen gesteld. ‘Ging het
aanvankelijk om lezen en schrijven en verbreiden van de (ware) godsdienst, later
moest het de armoede bestrijden en elk mensenkind helpen zich volledig te ontplooien. Tekortkomingen van gezin en maatschappij dienden door onderwijs te
worden opgevangen’, stellen Boekholt en De Booy.8 Tegenwoordig wordt onderwijs geacht iedere leerling kennis en inzicht van de Nederlandse samenleving en
rechtsstaat te geven, heeft het naast de kwalificerende een socialiserende taak waaronder aandacht schenken aan (de bevordering van) burgerschap,9 dient het aan te
sluiten bij de arbeidsmarkt en ondernemerschap te stimuleren10 en moet het, als
het even kan, gehoor geven aan een palet vol maatschappelijke verwachtingen.11
Hoewel basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen uitermate belangrijk
zijn gebleven, wordt tegenwoordig in het onderwijs meer nadruk gelegd op de
ontplooiing van kinderen tot mensen met verantwoordelijkheidsbesef en respect
voor ieder individu.12 Ook worden ze bij voorkeur voorbereid om in alle opzichten mee te kunnen doen in de samenleving.13 Kortom: ‘Education is not the answer
to the question. Education is the means to the answer to all questions.’ Door de veranderende eisen die aan het onderwijs gesteld worden kan die uitspraak van de docent en auteur William Allin steeds letterlijker worden genomen. De vraag dient
6
7

8

9

10
11

12
13

2

Andrades, ‘Mill en het onderwijs’,
Onder deze term wordt, Wilhelm von Humboldt volgend, de hoogste en meest evenwichtige ontwikkeling van de vermogens van het individu tot een volmaakt en samenhangend geheel verstaan.
P. Th. F. M. Boekholt & E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland, Assen,
1987, p. 2.
Sinds 1 februari 2006 hebben scholen zelfs de wettelijke verplichting ‘actief burgerschap en sociale integratie’ van de leerlingen te bevorderen. Zie voor meer hierover: J.
Peschar e.a. (red.), Scholen voor burgerschap: Naar een kennisbasis voor burgerschapsonderwijs, Antwerpen en Amersfoort, 2010; Onderwijsraad, Verder met burgerschap in het
onderwijs, Den Haag, 2012.
Orde op Zaken, VVD Verkiezingsprogramma 2010-2014, Den Haag, 2010, p. 15.
Zie Onderwijsraad, Onderwijs en maatschappelijke verwachtingen, Den Haag, 2008,
waarin een overzicht wordt gegeven van de hedendaagse verwachtingen aan het onderwijs en waarin wordt benadrukt dat de hoofdfuncties van een school in alle gevallen
behouden dienen te blijven. Zie tevens voor een exemplarisch opiniestuk ten aanzien
van dit thema K. Stronk, I. Rupp en A. Koornstra, ‘Maak echt werk van gezondheid’,
Het Parool, 7 april 2011.
Orde op Zaken, VVD Verkiezingsprogramma 2010-2014, p. 15.
Ibidem.
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zich aan wat dat betekent voor de huidige staat van het Nederlandse onderwijs.
De kwaliteit van het onderwijs is een blijvend onderwerp van maatschappelijke en politieke discussie en hoewel het trekken van harde conclusies daarover
wordt bemoeilijkt door het bestaan van verschillende preoccupaties, kan worden gesteld dat het Nederlandse onderwijs over het algemeen genomen van behoorlijke kwaliteit is.14 Volgens zowel de Onderwijsraad15 als onderzoekers van
de Universiteit Twente is kritiek vanuit de politiek en de media vaak onterecht
en zijn de prestaties van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs al jaren
van een hoog niveau in vergelijking met andere landen,16 zeker in vergelijking
met de andere Europese landen. Program for International Student Assessment
(PISA)-scores17 van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) wijzen op een positieve score voor het Nederlandse onderwijs wat
leeropbrengsten18 betreft in vergelijking met de referentielanden.19 Basisscholen
presteren gemiddeld goed,20 het aantal (zeer) zwakke scholen neemt af in vrijwel
alle onderwijssectoren21 en wat het voortgezet onderwijs betreft wordt, als naar de
cijfers wordt gekeken, geen statistisch significante achteruitgang ten aanzien van
leerprestaties van leerlingen aangetroffen.22 Integendeel: volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) sluiten leerlingen hun loopbaan in het voortgezet onderwijs af op een steeds hoger eindniveau.23 Ook de situatie in het beroepsonderwijs
en de volwasseneneducatie (de bve-sector) stemt tot optimisme. Het onderwijs in
deze sector is van stabiele kwaliteit en vertoont zelfs een lichte verbetering.24 Ten
slotte concludeert de Onderwijsraad dat de functionele geletterdheid – het begrijpen van praktische documenten zoals dienstregelingen en gebruiksaanwijzingen
– van de Nederlandse bevolking relatief hoog is, ons internationaal wetenschappelijk onderwijs tot de top behoort en de doorstroom in het onderwijs ieder jaar
14

15

16

17
18

19
20
21

22

23
24

McKinsey&Company, Het Nederlandse onderwijs: beter dan we denken, maar niet zo
goed als we willen, 2012; R. Bronneman-Helmers, in: ‘Zoek in hemelsnaam toch eens
een middenweg’, de Volkskrant, 30 november 2011.
Onderwijsraad, Versteviging van kennis in het onderwijs, Den Haag, 2006, pp. 9, 12 en
34.
J. Scheerens, H. Luyten & J. van Ravens, Perspectieven op onderwijskwaliteit, Universiteit Twente, 2010.
Zie: www.pisa.oecd.org
Onder leeropbrengsten worden de behaalde resultaten bedoeld, gemeten in het niveau
van de leerlingen op verschillende vakken. Het gaat, anders gezegd, om de toegevoegde
waarde van het onderwijs.
Onderwijsraad, Versteviging van kennis in het onderwijs, p. 12.
Ibidem.
Inspectie van het Onderwijs, De staat van het onderwijs. Onderwijsverslag 2010/2011,
Utrecht, april 2012, p. 13.
J. Scheerens, ‘Samenvatting en afsluitende discussie’, in J. Scheerens, H. Luyten & J.
van Ravens, Perspectieven op onderwijskwaliteit, Universiteit Twente, 2010, pp. 60 en
93.
Sociaal en Cultureel Planbureau, Waar voor ons belastinggeld?, Den Haag, 2012, p. 15.
Onderwijsraad, Examinering: draagvlak en toegankelijkheid, Den Haag, 2006, p. 12.
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toeneemt – ‘waardoor het aantal hoger opgeleiden in de Nederlandse beroepsbevolking de laatste decennia is gestegen. Het onderwijs weet steeds meer mensen te
bereiken en naar een hoger niveau te tillen’, aldus de Onderwijsraad.25 Al met al
een behoorlijk positief oordeel dus.
Dergelijke uitkomsten zeggen echter niet alles en bovendien is er (altijd) ruimte voor verbetering. Zo beantwoordt de Onderwijsraad de vraag of ‘we gezien onze
culturele achtergrond, onze welvaart, de technologische ontwikkeling en de ambities die we voor ogen hebben, niet een hoger niveau mogen verwachten van leerlingen, studenten en docenten’26, bevestigend. Die constatering gaat helemaal op
als ontwikkelingen en resultaten in het onderwijs van Aziatische landen als Japan,
Singapore, Korea en Taiwan in de analyse worden meegenomen. Uit vergelijkend
onderzoek van de OESO blijkt dat Aziatische landen topposities innemen op de
internationale ranglijst betreffende de kwaliteit van het voortgezet onderwijs (de
reeds aangehaalde PISA-scores). Hoewel onderwijssystemen zich internationaal
moeilijk laten vergelijken en dergelijke uitkomsten niet per definitie wijzen op
een kwaliteitsvermindering van het Nederlandse onderwijs, is uit die bevinding
wel op te maken dat Aziatische landen zich snel(ler) ontwikkelen op het gebied
van onderwijs. Het risico bestaat dus dat Nederland op dit terrein achterop gaat
raken, als een dergelijke ontwikkeling zich niet reeds stilaan aan het voltrekken
is. Uit dezelfde internationale vergelijkingen blijkt namelijk dat het Nederlandse
onderwijs al twintig jaar lang blijft steken op hetzelfde niveau.27 Anders gezegd
verslechtert de relatieve positie van Nederland daar waar het onderwijs betreft.
Daarnaast wordt er wel degelijk ook ferme kritiek op het Nederlandse onderwijs
geuit.
Zo geeft de Onderwijsinspectie aan bezorgd te zijn over het niveau van het
voortgezet onderwijs.28 Meer leerlingen binnen dit type onderwijs gaan richting
het speciaal onderwijs en zonder dat die groep de gemiddelden binnen het regulier
onderwijs drukt, gaan de examenresultaten van kernvakken als Nederlands, Engels en wiskunde29 achteruit.30 Verder wordt gesteld dat de kwaliteit van diploma’s
onvoldoende is gewaarborgd en een deel van de leraren tekort schiet.31 In het
vmbo beschikt een kwart van de leraren over onvoldoende basisvaardigheid om op
aanvaardbare wijze les te kunnen geven. In het basisonderwijs is dat 14 procent,
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Onderwijsraad, Versteviging van kennis in het onderwijs, p. 12.
Ibidem, pp. 11 en 73.
McKinsey&Company, Het Nederlandse onderwijs, p. 1.
Inspectie van het Onderwijs, De staat van het onderwijs: onderwijsverslag 2009/2010,
Utrecht, 2011, p. 1.
Ook voor het Nederlandse rekenonderwijs in het algemeen bestaat zorg. Zie: F. Boon,
‘Daan en Sanne kunnen straks weer rekenen’, Spui UvA Alumni Magazine, 2011, nummer 2, pp. 24-25.
Ibidem; ‘‘We willen een signaal geven aan de scholen: pas op, het gaat mis’’, NRC Handelsblad, 20 april 2011.
Inspectie van het Onderwijs, De staat van het onderwijs, p. 1.
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op de havo 28 en op het vwo 21 procent.32 Naast ontoereikende basisvaardigheden33 zijn er volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OCW) enkele andere ‘hardnekkige problemen’ binnen het voortgezet onderwijs,
zoals onderbenutting van talenten, het ontoereikend bedienen van zorgleerlingen,
segregatie, het aantal voortijdige schoolverlaters en (zeer) zwakke scholen.34 Ook
blijkt uit gesprekken met jongeren en leraren(organisaties) dat er onder deze personen grote ontevredenheid bestaat ten aanzien van het voortgezet onderwijs.35
Voor het middelbaar en hoger beroepsonderwijs (mbo en hbo) geldt een soortgelijk gemengd beeld: hoewel studenten van het Nederlandse mbo volgens het
Centraal Planbureau (CPB) qua prestaties voorop lopen in Europa,36 schort het
nog aan de beheersing van basisvaardigheden, de doorstroom in de beroepskolom
(vmbo-mbo-hbo), de aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt, en is er (te)
veel voortijdig schoolverlaten.37 Daarnaast kampen de laagste twee vmbo-leergangen al jaren met een tekort aan leerlingen en is er sprake van een sterke afname
van het aantal inschrijvingen. Dat geldt in het bijzonder voor de technische richtingen in krimpregio’s zoals delen van Drenthe, Limburg en Overijssel, maar het
is een algemeen probleem dat tot een tekort van tienduizenden vaklieden leidt.38
Wat het hoger onderwijs betreft noemt staatssecretaris Halbe Zijlstra (VVD) de
kwaliteit ‘over het geheel genomen goed’, al plaatst hij daarbij wel de kanttekening
dat die kwaliteit ‘over de volle breedte omhoog moet’.39 Zijlstra stelt verder dat
32
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Ibidem, p. 19.
Zie ook: Sociaal en Cultureel Planbureau, De basis meester. Onderwijskwaliteit en basisvaardigheden, Den Haag, september 2011.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, Onderwijs met ambitie: samen werken aan kwaliteit van het voortgezet onderwijs, Den Haag, 2008, p. 9.
Tweede Kamer der Staten Generaal, Tekenen voor Kwaliteit: Kwaliteitsagenda Voortgezet
Onderwijs, 31289, nummer 1, Den Haag, 2007, p. 2.
Centraal Planbureau, in: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, Werken
aan Vakmanschap: strategische agenda beroepsonderwijs en volwasseneducatie 2008-2011,
Den Haag, 2008, p. 5.
Zie over voortijdig schoolverlaten onder andere de volgende publicaties: Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, Vertrouwen in de School: over de uitval van ‘overbelaste’ jongeren, Amsterdam, 2009; H. Bierings & R. de Vries, ‘Voortijdig schoolverlaters:
een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt’, Sociaaleconomische trends van het Centraal
Bureau van de Statistiek, 2e kwartaal 2011; F. Pijpers, ‘Wat beïnvloedt het risico op
voortijdig schoolverlaten?’, Sociaaleconomische trends van het Centraal Bureau van de
Statistiek, 2e kwartaal 2011; F. Pijpers, ‘Voortijdig schoolverlaters; wie keren er terug
in het onderwijs?’, Sociaaleconomische trends van het Centraal Bureau van de Statistiek,
2e kwartaal 2011. Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp zie http://www.aanvalopschooluitval.nl/
‘Krimp vmbo leidt tot tekort tienduizenden vaklieden’, de Volkskrant, 22 november
2011.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Kwaliteit in verscheidenheid. Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap, Den Haag, 2011, p. 8. Zie
voor een reactie op de strategische agenda: Onderwijsraad, Hoger onderwijs voor de
toekomst, Den Haag, 2011.
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het opleidingenaanbod te versnipperd is en het stelsel onvoldoende is ingericht op
de diversiteit van de studentenpopulatie. Hij sluit daarmee aan bij de commissieVeerman, die onderzoek deed naar de toekomstbestendigheid van het hoger onderwijs. Veerman stelt dat de huidige studie-uitval te hoog is, talent te weinig
wordt uitgedaagd en er te weinig flexibiliteit is in het systeem ‘om de gevarieerde
vraag van studenten en de arbeidsmarkt goed te bedienen.’40 Daarmee concludeert
de commissie tevens dat het huidige bestel ‘niet toekomstbestendig is’.41 Zowel de
commissie Dijsselbloem42, als het Centraal Planbureau43 gaat nog een stap verder
door te stellen dat sprake is van een ‘zorgwekkende trend’ aangaande de kwaliteit
van ons huidige onderwijs. Dat is mede te wijten aan de tanende kwaliteit van lerarenopleidingen. De hbo-lerarenopleidingen worden voornamelijk bezocht door
de zwakste leerlingen uit het voortgezet onderwijs (havisten zonder wiskunde als
eindexamenvak) en afgestudeerde mbo’ers die zelf in bepaalde gevallen nauwelijks
in staat zijn de leerstof van groep 8 van de basisschool te doorgronden. Ook zijn
dergelijke opleidingen weinig uitdagend of selectief.44
Het gehele onderwijslandschap overziend concludeert Ria Bronnemans-Helmers in haar proefschrift dat het Nederlandse onderwijsbeleid inconsistent is, geregeld doorschiet en van tijd tot tijd zelfs het tegenovergestelde bereikt van wat
de oorspronkelijke bedoeling is.45 Kortom, ontevredenheid over het Nederlandse
onderwijs lijkt, al dan niet terecht, vandaag de dag doordringender dan op enig
ander moment in de naoorlogse historie. Het leidt zelfs tot het trekken van de
conclusies dat ‘we een zooitje maken van het Nederlandse onderwijs’46 en dat
we die misstanden nog accepteren ook.47 Hoewel niet uit het oog mag worden
verloren dat burgers in veel gevallen negatiever oordelen over de kwaliteit van (in
ieder geval het primair en voortgezet) onderwijs dan de daadwerkelijke gebruikers
40

41
42

43

44

45

46

47
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Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel (Commissie-Veerman), Differentiëren in drievoud omwille van kwaliteit en verscheidenheid in het hoger onderwijs,
Den Haag, 2010.
Ibidem.
Dit was de parlementaire onderzoekscommissie over onderwijsvernieuwingen in het
voortgezet onderwijs in Nederland. Zie: Tweede Kamer der Staten Generaal, Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen, 31007, nummer 6, Den Haag, 2008, p. 128.
Centraal Planbureau, Nederlandse onderwijsprestaties in perspectief, CPB Policy Brief
2011/05, Den Haag.
R. Bronneman-Helmers, Samenvatting Overheid en Onderwijsbestel: Beleidvorming
rond het Nederlandse onderwijsstelsel (1990-2010), Sociaal en Cultureel Planbureau,
Den Haag, 2011, p. 39. Het punt selectiviteit staat overigens sinds kort op de agenda
door een advies van de Commissie-Kennisbasis Pabo. Zie: Een goede basis, 2012.
‘Zoek in hemelsnaam toch eens een middenweg’, de Volkskrant, 30 november 2011.
Zie ook: R. Bronneman-Helmers, Overheid en Onderwijsbestel: Beleidvorming rond het
Nederlandse onderwijsstelsel (1990-2010), Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag,
2011.
L. Woudstra, ‘Goed opgeleide kinderen verzekeren onze toekomst’, Financieel Dagblad, 5 juli 2010.
‘Asscher uit harde kritiek op onderwijs’, Het Parool, 4 februari 2010.
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ervan en de omvangrijke media-aandacht dit verschijnsel uitvergroot,48 zou het
onverstandig zijn om deze problematiek in zijn geheel ter zijde te schuiven als
onbeduidend.
Het hierboven geschetste beeld laat zien dat het onderwijs in Nederland aan de
ene kant van hoog niveau is, terwijl er tegelijkertijd het nodige aan de kwaliteit
schort en het onderwijs mede daardoor veel kritiek te verduren krijgt.49 Deze op
het eerste gezicht paradoxale situatie is gedeeltelijk te verklaren vanuit een historisch perspectief, waarbij ontwikkelingen in de samenleving – die vervolgens
hun weerslag hebben gehad op het onderwijs – centraal staan. Samen met andere
ontwikkelingen in de samenleving, waaronder democratisering, heeft onderwijs
in de loop van de tijd steeds meer mensen in staat gesteld hun eigen stem te laten
gelden50 en zo geresulteerd in burgers die kritischer en mondiger zijn, ook (of
juist) ten opzichte van de overheid. De Nederlandse bevolking is voorts steeds
hoger opgeleid: ging in de jaren vijftig van de vorige eeuw 5 procent van de relevante leeftijdsgroep naar het hoger onderwijs51, in het jaar 2000 was dat 35
procent52 en vandaag de dag naderen we 50 procent. Het onderwijs heeft daarmee
een groot aandeel gehad in het cultiveren van de Verlichting en het tot bloei laten
komen van de kritische geest waarover respectievelijk Kant en Mill in hun werken
spreken.53 Onder invloed van de emancipatie van de burger vervielen de oude
kaders die de samenleving een tijd lang vorm hadden gegeven (de ontzuiling en
individualisering), hetgeen de noodzaak om zelf kritisch na te denken verder deed
toenemen.54 De geëmancipeerde en kennisrijke burger is meer gaan verwachten
van de wereld om hem heen. Vakkennis alleen is niet langer voldoende en zowel de loodgieter als de medisch specialist moet meer te bieden hebben. Anders
gezegd hebben – naast kennis – vaardigheden in toenemende mate aan belang
gewonnen. Dit proces heeft op zijn beurt geleid tot onderwijskundige vernieuwingen, waarvan competentiegericht onderwijs (cgo) één van de meest recente is.
Het onderwijs heeft getracht mee te bewegen met ontwikkelingen zoals die zich
hebben voorgedaan in de maatschappij. Over het algemeen genomen kan dat
gezien worden als een positieve gang van zaken. Immers, het heeft deels geresulteerd in onderwijs dat min of meer aansluit bij de eisen die er vanuit de moderne
48
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Onderwijsraad, Versteviging van kennis in het onderwijs, p. 9.
Zie ook: Onderwijsraad, Versteviging van kennis in het onderwijs II, Den Haag, 2007.
R. Dahrendorf, ‘Justice without bondage: the liberation of the citizen’, in: R. Dahrendorf, The New Liberty. Survival and Justice in a Changing World. The Reith Lectures,
Londen, 1975, p. 44.
‘De generatie van betweters zoekt het zelluf wel uit’, NRC Next, 14 september 2011.
Platform Bèta Techniek, 50% hoger opgeleid in 2020. Wat kan het hoger onderwijs zelf
doen?, Den Haag, 2006, p. 6.
Niet iedereen ziet de moderne burger overigens als kritisch en mondig, maar veeleer als
lui en achterdochtig. Zie: ‘Zelluf doen? Doe het dan lekker zelluf! De moderne burger
is niet zo kritisch en mondig’, NRC Next, 20 september 2011.
‘De generatie van betweters zoekt het zelluf wel uit’, NRC Next, 14 september 2011.
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samenleving aan gesteld worden.
Tegelijkertijd hebben we echter gezien dat ook het onderwijs zelf niet gevrijwaard blijft van kritiek. De vraag die Boekholt en De Booy in dat opzicht stellen
en meer nog het antwoord erop, is exemplarisch: zijn we, ondanks het gegeven dat
het onderwijs in Nederland zich laat lezen als succesverhaal, nu tevreden? ‘Toch
niet’, stellen ze, ‘immers, het onderwijs lijkt altijd een of meer stappen achter
te liggen bij wat de samenleving ervan verwacht.’55 Onderwijshistoricus Dodde
bevestigt die bevinding wanneer hij stelt dat er dikwijls vijftig tot zestig jaar zit
tussen het ontstaan van denkbeelden over onderwijs en het omzetten daarvan in
wetten.56 Naast het hogere opleidingsniveau dat heeft geresulteerd in kritischer
burgers kan dat constant achter de feiten aanlopen – de hedendaagse fase van herstel richting een optimale verhouding tussen kennis en vaardigheden is daar een
voorbeeld van – worden aangemerkt als een verklaring voor de hedendaagse kritiek op het onderwijs. Er ontstaat ruimte voor kritiek, doordat het onderwijs zich
constant in een spagaat bevindt. Die situatie is ontstaan door het bestaan van een
verscheidenheid aan visies op het onderwijs, die verschillende minderheden en belanghebbenden erop na houden in Nederland.57 Verschuivingen tussen politieke
machtsverhoudingen gaan niet zelden gepaard met een hernieuwde visie op de gewenste samenleving en daarmee met hervorming van het onderwijs. Verschillende
ideeën, maar ook beleidstheorieën en sturingsconcepten zijn de afgelopen decennia dan ook keer op keer op elkaar gestapeld. Pogingen om ingrijpende onderwijsvernieuwingen doorgevoerd te krijgen volgden elkaar (te) snel op zonder altijd
een duidelijke samenhang te vertonen. ‘Het huidige onderwijsstelsel en -bestel58
is, kortom, een resultante van uiteenlopende beleidsvisies.’59 Daar kan bij worden
opgeteld dat er te veel op incidenten is gereageerd. Dat alles heeft tot inconsistenties in het onderwijsbeleid geleid,60 hetgeen gevolgen heeft voor de contouren van
het kwaliteitslandschap van het Nederlandse onderwijs. Dat landschap laat zich
lezen als een hoogvlakte zonder pieken: hoewel er veelal ruim wordt voldaan aan
de eisen die eraan worden gesteld, kent het geen uitschieters naar boven.61 Het
55
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Boekholt & De Booy, Geschiedenis van de school in Nederland, pp. 2-3.
N. L. Dodde, Geschiedenis van de contourennota, Rotterdam, 1980, p. 94.
Bronneman-Helmers, Overheid en onderwijsbestel, p. 11.
In dit geschrift worden zowel de begrippen ‘onderwijsstelsel’ als ‘onderwijsbestel’ gebruikt. De definitie van Bronneman-Helmers overnemend, staat onderwijsstelsel voor
‘het geheel van scholen, instellingen, schooltypen en opleidingen, alsmede de wet- en
regelgeving die daarop van toepassing is. Het onderwijsbestel omvat niet alleen het
onderwijsstelsel, maar ook het geïnstitutionaliseerde krachtenveld waardoor dat wordt
beïnvloed: het geheel van overheden, instanties en organisaties binnen en buiten het
onderwijsveld dat zich richt op het functioneren, voortbestaan en ontwikkelen van het
onderwijsbestel.’ Ibidem, p. 373.
Ibidem, p. 12.
Ibidem.
Interview met dr. Kathleen Torrance, stafmedewerkster bij de Onderwijsraad, Den
Haag, 29 september 2011.
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Nederlandse stelsel is naar verhouding sterk egalitair, waardoor er relatief weinig
excellente scholieren en studenten zijn62. Het ontbreken van excellentie laat aldus
over de gehele linie ruimte voor kritiek vanuit de samenleving.
Dit geschrift zal zich echter niet primair gaan richten op de genoemde paradox,
noch op de huidige kritiek63 die vanuit de samenleving op het onderwijs wordt
geventileerd. Hoewel het belangrijk is om de geïdentificeerde aandachtspunten
in acht te nemen, wordt in dit geschrift bewust gepaste afstand genomen van de
dagelijkse actualiteit. In plaats van ons te concentreren op de huidige toestand
van het onderwijs zullen wij aandacht schenken aan het verleden en vooral de
toekomst. In het bijzonder zullen wij ons richten op de veranderingen en de (soms
verstrekkende) gevolgen daarvan, die in de nabije toekomst op de samenleving en
het onderwijs zullen gaan afkomen.64 De ontwikkelingen die, zoals eerder in deze
inleiding genoemd, het onderwijs eerder genoopt hebben om de aandacht te verschuiven naar een combinatie van kennis en vaardigheden, zullen in de toekomst
allesbehalve tot stilstand gaan komen. Daardoor blijft de vraag relevant hoe het
onderwijs verder dient mee te veranderen met zijn omgeving. Die vraag wint aan
urgentie als bedacht wordt dat we momenteel voor een volgende vernieuwingsslag
staan die, onder invloed van globalisering en elkaar opvolgende technologische
ontwikkelingen, met rasse schreden op ons afkomt. Omdat de potentiële effecten
van die naderende veranderingen aanzienlijk zijn, is het belangrijk ons erop te bezinnen. Dat zal in dit geschrift worden gedaan aan de hand van de vragen waar we
nu staan ten aanzien van het onderwijs, in welke richting de wereld zal bewegen
en wat daarbij de belangrijkste ontwikkelingen zijn die op ons afkomen. Er zal op
zoek worden gegaan naar het antwoord op de vraag welke kant het onderwijs op
moet gaan – wat is de volgende noodzakelijke vernieuwingsslag in het onderwijs?
– zodat ook de volgende generaties op een adequate manier kunnen worden klaargestoomd voor de wereld waarin ze komen te leven. Kortom, waarmee dienen
individuen te worden uitgerust om in staat te zijn te participeren in alle aspecten
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Bronneman-Helmers, Overheid en onderwijsbestel, p. 379.
Waar gegrond moet die kritiek overigens niet worden aangemerkt als ongewenste bemoeizucht van leken. In een democratische samenleving is het onmogelijk en, belangrijker, ongewenst, om een onderwijsbestel te hebben waarop geen kritiek kan worden
geuit. Gezien de ontwikkeling die onderwijs mensen heeft gebracht en in potentie nog
kan brengen, houdt onderwijs de gemoederen in de samenleving bezig. Het (actuele)
debat rondom de kwaliteit van het onderwijs stelt betrokkenen in de gelegenheid om
stappen te nemen naar een nog hoger niveau. Het debat is daarmee niet alleen nuttig,
maar ook noodzakelijk: de verantwoordelijke actoren binnen het onderwijs mogen en
moeten worden aangesproken op zaken die niet goed gaan of beter kunnen.
Uiteraard is het wel van belang de historie en de huidige stand van zaken in een analyse
van de toekomst te betrekken. Waar nodig zal dat in het geschrift dan ook worden
gedaan.
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van het (maatschappelijke) leven, zowel regionaal, nationaal als internationaal?65
1.2 Opzet van het geschrift & leeswijzer
Om tot dat antwoord te komen zal er in het geschrift niet beperkt in worden gegaan op discussies over een verscheidenheid aan onderwijsthema’s die momenteel
plaatsvinden. Ook zal niet uitgebreid stil worden gestaan bij de structuur van het
onderwijsbestel of de hiaten die zich daarin voordoen. Bepaalde andere kwesties,
denk aan de kwaliteit van leraren, zijn dermate van belang dat er niet aan voorbij
kan worden gegaan. In die gevallen is ervoor gekozen het onderwerp aan te stippen en waar mogelijk door te verwijzen naar relevante bestaande publicaties. Op
die manier kan het in dit geschrift gekozen onderwerp vanuit een bredere liberale
visie worden benaderd, terwijl de aandacht gericht wordt op de toekomst. Aan
de hand van de beschikbare kennis van het verleden en gebruikmakend van de
techniek ‘forward mapping’66 – vanuit een problematiek nadenken over een oplossing – zullen analyses van het verleden en van de toekomst worden uitgevoerd. Beginnend bij de visies van klassieke denkers67 en doorlopend via de huidige situatie,
zal een beeld gevormd worden – door middel van het extrapoleren van huidige
trends – van de belangrijkste ontwikkelingen die in de nabije toekomst op het
onderwijs afkomen. Vervolgens zal op basis daarvan worden bepaald welke maatregelen moeten worden genomen in het onderwijs, zodat het ook aan toekomstige
generaties de voorbereiding kan geven die hen in staat zal stellen goed voorbereid
op de toekomst af te gaan en mee te doen in de samenleving van morgen. De vraag
die daarbij ook aan bod zal komen is of er in die toekomst nog steeds een plaats
is voor de visies van klassieke liberale denkers, waaronder Kant, Von Humboldt
en Mill. Zij propageerden een kritische geest ten behoeve van het individu zelf
65
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67
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Let wel dat het hier gaat om in staat zijn tot iets en niet om een verplichting tot iets.
Ieder individu heeft het recht om zelf de beslissing te nemen niet te participeren in de
samenleving. Uiteraard zijn de consequenties in dat geval ook voor het individu zelf.
Om tot valide conclusies te komen zal volgens Richard Elmore, professor educatief leiderschap aan de Harvard Graduate School of Education, echter ook altijd sprake moeten
zijn van ‘backward mapping’: ‘Specifying the expected relationship between implements
and their effects is only half the analytic process – the forward mapping half, if you will.
The other half consists starting with the choices confronting people at the “outcome” end
and playing the consequences of those choices back through the sequence of decisions to first
choices – the backward mapping half, if you will. […] We begin at either end and reason
both ways, back and forth, until we discover a satisfactory connection.’ In: R.F. Elmore,
‘Forward and Backward Mapping: Reversible Logic in the Analysis of Public Policy’,
Paper presented at the International Workshop on Interorganizational Implementation Systems, Rotterdam, 1983.
Naast ook de klassieke denkers zal in dit geschrift gerefereerd worden aan een veelvoud
aan auteurs en inzichten. Het is belangrijk om te vermelden dat niet alle visies en
uitspraken dezelfde waarde hebben. De visies van de klassieke denkers kunnen gezien
worden als duurzame ideeën, waarnaar eeuwen later nog wordt verwezen. Daarnaast
zal er worden verwezen naar wetenschappelijke bevindingen en naar meer ‘losse’ gedachten van bepaalde personen.

inleiding

alsmede de samenleving als geheel, het vermogen om te kunnen relativeren en
bildung in het algemeen als voornaamste uitkomst van genoten onderwijs. Bieden
die inzichten aanknopingspunten voor de toekomst of kunnen ze worden verwezen naar een plaats in de geschiedenis?
Onderzoeksvragen
Al het hierboven genoemde leidt tot de volgende centrale onderzoeksvraag van
dit geschrift:
Op welke wijze dient het onderwijs in Nederland, gezien de eisen die er vanuit de
omgeving aan gesteld gaan worden, gedurende de komende decennia te evolueren
teneinde toekomstige generaties in staat te stellen te participeren in alle aspecten
van het leven?
De bijbehorende deelvragen zijn de volgende:
- Wat zijn de visies van klassieke en hedendaagse (liberale) denkers op het
onderwijs, is uit die verschillende ideeën een gedeelde visie te ontwaren en,
indien ja, hoe laat deze visie zich omschrijven?
- Hoe ziet de historie van het onderwijs in Nederland eruit, wat zijn daarbij
de belangrijkste recente ontwikkelingen en hoe is omgegaan met omgevingseisen?
- Voor welke belangrijke veranderingen zien samenleving en onderwijs zich
in de nabije toekomst gesteld?
- Welke aanbevelingen zijn aan wie te geven om die veranderingen het hoofd
te bieden? Bieden de inzichten van de klassieke en hedendaagse denkers
aanknopingspunten voor de toekomstige evolutieslag van het onderwijs?
Leeswijzer
De zoektocht naar het antwoord op deze vragen zal beginnen met het uiteenzetten van een overwegend liberale visie op het onderwijs in het eerstvolgende
hoofdstuk. Die visie zal worden gestoeld op de denkbeelden van vooraanstaande
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klassieke en hedendaagse liberale denkers.68 Vervolgens komt de vraag aan bod of
die denkbeelden zijn samen te voegen tot een brede gedeelde visie en, indien dat
het geval blijkt, hoe een dergelijke visie is te omschrijven. Het derde hoofdstuk
bestaat uit een schets van het verleden van het onderwijs in Nederland tot aan de
hedendaagse situatie. Daarbij zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan
de belangrijkste recente ontwikkelingen en aan kenteringen in de omgevingseisen.
Het uiteindelijke doel van die schets is het inzichtelijk maken van hoe de huidige
situatie tot stand is gekomen, wat de meest actuele ontwikkelingen zijn die het
onderwijs beïnvloeden en wat dat betekent voor waar we ons vandaag de dag
bevinden aangaande het onderwijs in Nederland. In het vierde hoofdstuk zal de
toekomstverkenning centraal staan. Vanuit historische en recente ontwikkelingen
in de samenleving zal geëxtrapoleerd worden naar de toekomst. Op die manier
zal worden getracht een accuraat beeld te concipiëren van de richting waarin bestaande ontwikkelingen zich zullen bewegen, welke nieuwe uitdagingen dat met
zich mee zal brengen en welke gevolgen die veranderingen uiteindelijk zullen hebben voor de Nederlandse samenleving en voor het onderwijs (hoofdstuk vijf ).
Samen met de visies van de aangehaalde denkers zal dit toekomstbeeld als kompas
dienen, waarbij toegewerkt wordt naar een serie aanbevelingen die zijn bedoeld
om het onderwijs ook in de toekomst de juiste koers te laten varen.
Intermezzo: Het karakter van dit geschrift
Het hierboven gestelde betekent nadrukkelijk niet dat de lezer dit geschrift
moet zien als een handleiding. Het is noch een handboek met kant-en-klare
oplossingen, noch een checklist met afvinkbare implementaties. ‘Het onderwijs’ als zodanig bestaat ook niet69, maar is een lappendeken van organisaties en
actoren, alle met eigen specifieke kenmerken en karakters. Dit geschrift moet
eerder worden beschouwd als een poging een aanzet te geven om stil te staan bij
hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen en de gevolgen die zulke ontwikkelingen kunnen hebben voor het onderwijs in brede zin. Niettemin is getracht
met zo concreet mogelijke aanbevelingen te komen. Met de uitkomst van dit
geschrift spreken de auteurs de hoop uit dat het Nederlandse onderwijs net zo
waardevol – zo niet nog waardevoller – zal zijn voor toekomstige generaties als
dat het tot op heden is geweest voor ons en onze (voor)ouders.
68

69
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Dat de auteurs werken vanuit een liberale visie betekent niet dat andere perspectieven bewust en stelselmatig buiten de deur zijn gehouden. Het geschrift is, in andere
woorden, niet op zoek naar een visie op secundair onderwijs die vanuit een louter
liberaal kader tot stand wordt gebracht. Het op een dergelijk strikte wijze toepassen van
een (politieke) theorie zou de opties van dit onderzoek drastisch hebben gelimiteerd.
Hoewel het geschrift in de basis dus liberaal is, zijn waardevolle inzichten uit andere
stromingen niet geschuwd.
Leesvoer, ‘Open brief aan de “onderwijsvernieuwers”’, 4 december 2011, via http://
www.leesvoer.be/nl/onderwijs/open-brief-aan-de-onderwijsvernieuwers

II. Opvallende denkers over onderwijs
“De meeste ideeën over onderwijs zijn niet nieuw,
maar niet iedereen kent de oude ideeën.”
(Euclides, 430-360 v. Chr.)1
2.1 Inleiding
De eerste stap die we zetten in de zoektocht naar het antwoord op de vraag hoe het
onderwijs moet evolueren, gezien de nog nader te bepalen toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen, bestaat uit het neerzetten van een filosofische basis. Die
basis zal worden geconstrueerd aan de hand van een rondgang langs de visies op
onderwijs van invloedrijke klassieke en hedendaagse denkers. De nadruk zal daarbij liggen op denkers die van oudsher tot de liberale stroming2 worden gerekend.
De aandacht voor die stroming is echter niet exclusief. Er zal, waar nuttig, ook
worden geput uit belangrijke inzichten van denkers die niet onmiskenbaar liberaal zijn of die te plaatsen zijn binnen andere stromingen. Daarmee moet direct
een belangrijke kanttekening worden geplaatst bij het benoemen van deze stromingen. Dit geschrift benadert filosofische denkbeelden ten aanzien van educatie
vanuit een selectie aan individuele denkers, zonder hen strikt te willen groeperen
in bepaalde ‘scholen’. Niet dat dergelijke classificaties irrelevant zijn – wij kiezen
er immers tevens nadrukkelijk voor om vanuit een specifieke politiek theoretische
visie te werken, hetgeen voor het beantwoorden van vragen relevant en inzichtelijk kan zijn – maar er te krampachtig aan vasthouden brengt gevaren met zich
mee. Ten eerste bieden de stromingen een schijneenheid tussen uiteenlopende
denkers, waar hun ideeën meestal geen homogeen geheel vormen. Naast het feit
dat denkers niet door iedereen tot dezelfde stroming worden gerekend, delen verschillende denkers die wel tot een bepaalde stroming worden gerekend ook lang
niet altijd identieke visies. Ten tweede is het ‘karakter’ van stromingen niet altijd
dezelfde, waardoor ze moeilijk vergelijkbaar of tegenover elkaar te plaatsen zijn.
Verschillende stromingen overlappen vaak op bepaalde punten en sluiten elkaar
daardoor niet wederzijds uit. Daarnaast bestaan er vaak moeilijk benoembare verschillen tussen theorieën, ideologieën en filosofische perspectieven.3 Vanwege deze
overwegingen zal er geconcentreerd worden op de ‘losse’ visies van individuen om
die vervolgens met elkaar te vergelijken.4 Dat liberale denkers daarbij een hoofdrol
1
2

3

4

Euclides was een Griekse wiskundige en filosoof.
Gezien de aard van deze publicatie is er bewust voor gekozen denkers uit de (meer)
conservatieve stroming niet mee te nemen in de studie.
R. Barrow, ‘School of Thought in Philosophy of Education’, in: R. Bailey e.a., The
SAGE Handbook of Philosophy of Education, Londen, 2010, pp. 25-27 en 34.
Dat betekent dat geen aandacht zal worden geschonken aan een aantal prominente
denkers die weliswaar schreven over onderwijs, maar zich daarbij exclusief richtten op
het institutionele kader daarvan en minder op de inhoud.
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zullen spelen hoeft gezien de aard van dit geschrift geen verrassing te zijn.
Er is bewust gekozen voor het uitgebreid bestuderen van politiek-filosofische
visies op onderwijs van klassieke en hedendaagse denkers, omdat een dergelijke
analyse bepaalde doelen dient. Het stelt ons in staat te reflecteren op de dagelijkse
praktijk, om inconsistenties in aannames bloot te leggen, om de eigen horizon
te verbreden door alternatieve idealen en doelen – die zonder dergelijke visies
onzichtbaar blijven – in overweging te nemen5 en, ten slotte, omdat een extrapolatie naar de toekomst alleen zinvol is als deze een stevige verankering heeft in
het verleden. Het doel van dit hoofdstuk is dan ook om tot een beknopt overzicht
van de bestaande ideeën van de aan te halen denkers te komen en die ideeën, waar
mogelijk, uiteindelijk te bundelen tot een gedeelde visie op onderwijs. Door de
analyse van de huidige toestand van het onderwijs in Nederland in hoofdstuk twee
en de vanuit daar vertrekkende extrapolatie naar de toekomst in hoofdstuk drie
te confronteren met de essentie van die visie zal in hoofdstuk zes uiteindelijk een
serie van aanbevelingen voor de toekomst kunnen worden gegeven.
2.2 Klassieke denkers over onderwijs
Als eerste komen enkele grote klassieke denkers aan bod, zijnde John Locke, Jean
Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Wilhelm von Humboldt en John Stuart Mill.
Deze grote denkers zijn gekozen wegens de niet te onderschatten bijdragen die zij
hebben geleverd aan het denken over onderwijs. Na de grote Griekse filosofen als
Socrates (469-399 v. Chr.), zijn leerling Plato (428-347 v. Chr.) en Isocrates (436338 v. Chr.) zijn het deze denkers geweest die omvangrijke, duurzame visies op
het onderwijs hebben geïntroduceerd. Een theoretisch werk met liberaal karakter
kan en mag niet voorbij gaan aan deze werken.
2.2.1 John Locke6
Pas in de zeventiende eeuw begint een gefundeerde liberale visie op het onderwijs
vorm te krijgen. De eerst bekende grote liberale denker die na Aristoteles een
invloedrijke visie op onderwijs op papier heeft gezet is John Locke (1632-1704).
Locke was een groot gedeelte van zijn leven als docent Grieks, retoriek en filosofie
verbonden aan de Universiteit van Oxford,7 maar was ook politiek actief als secretaris en later adviseur van de invloedrijke politicus lord Shaftesbury.8 De titel
van het werk dat Locke over onderwijs schreef maakt direct duidelijk dat het niet
een diepgaand filosofisch betoog à la Plato betreft. ‘Some Thoughts Concerning
Education’, zoals het werk getiteld is, wijst erop dat Locke het thema ‘slechts’
5

6
7

8
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D.C. Philips, ‘What is Philosophy of Education?’, in: Bailey e.a., The SAGE Handbook
of Philosophy of Education, p. 18.
J. Locke, Some Thoughts Concerning Education, 1693.
S.M. Cahn, Classic and Contemporary Readings in the Philosophy of Education, New
York, 2012, p. 105.
T. Akkerman, Democratie: de grondslagen van het moderne idee, Amsterdam, 2003,
p. 42.

opvallende denkers over onderwijs

globaal behandelt en daarbij een aantal suggesties doet ten aanzien van beleid
aangaande onderwijs.9 Locke’s visie kan misschien wel het best worden uitgelegd
als een handleiding voor een juiste opvoeding van kinderen. Hij dacht onderwijs,
wat in eerste instantie verzorgd zou moeten worden door de ouders, daarbij een
centrale rol toe. Wat kinderen op vroege leeftijd wordt geleerd, zo stelt Locke,
is van bepalende invloed op hun uiteindelijke wording. Net als bij de klassieke
denkers is deugdzaamheid binnen zijn visie een belangrijk doel van het onderwijs.
Onder dat begrip verstaat hij dat een mens in staat moet zijn de eigen verlangens
te bedwingen, de eigen neigingen te doorkruisen en ondanks de invloed van andere prikkels datgene te besluiten wat de rede als juist voorschrijft.10
Om kinderen op tijd gehoorzaamheid bij te brengen, discipline aan te leren en
toegankelijk voor rede te laten worden, moet de opvoeding daar zo vroeg mogelijk
op gericht zijn en mag niet te soepel met die discipline worden omgesprongen.
Kinderen moeten, anders gezegd, vroeg wennen aan het idee dat ze niet alles kunnen krijgen wat ze willen, maar alleen die zaken die geschikt worden geacht voor
hun opvoeding.11 Locke gelooft echter niet in zware (fysieke) straffen indien een
kind verzuimt te doen wat van hem/haar gevraagd wordt. Dergelijke straffen zullen de kinderlijke ziel alleen maar breken en de vaardigheden van het kind beperken, hetgeen nog erger is dan het niet in bedwang kunnen houden van impulsen.
Het ware geheim van onderwijs is volgens Locke dan ook om tussen die beide
extremen een middenweg te vinden: het kind vrij en gedreven laten zijn terwijl
er tegelijkertijd sturing wordt gegeven aan de kinderlijke impulsen betreffende
educatieve zaken die het kind van nature liever ontwijkt. Het kind moet daarbij
niet gelokt of beloond worden met materiële zaken, noch fysiek worden gestraft.
Locke toont zich een coulant persoon tegenover de jeugdigen: hij gelooft niet
in straffen of dwang, maar juist in de redelijkheid van en tegenover het kind.
De truc van het belonen en straffen ligt volgens Locke in het toepassen van de
meest sterke mentale drijfveren ‘achting’ en ‘schande’. Wanneer beide consequent
en duidelijk worden toegepast indien het kind een goede prestatie neerzet respectievelijk niet luistert, zal het opvoeden vrijwel vanzelf gaan, terwijl kinderen
maximaal van hun jeugd kunnen genieten. Locke is dan ook tegen het stellen van
regels enkel en alleen om het stellen van die regels. Regels moeten functioneel zijn
en daarom zullen er in de praktijk niet veel van nodig zijn.12 Leren geschiedt niet
via het opleggen en uitvoeren van regels, maar door middel van het creëren en
herhalen van situaties in de praktijk tot het kind er blijk van geeft de centrale les
tot zich te hebben genomen. Op die manier kan men er ook achter komen welke
lessen passen bij het natuurlijke karakter en intelligentie. Onderwijs is namelijk
bedoeld als een stuurmiddel om kinderen te laten ontwikkelen naar hun kunnen
9
10
11
12

Cahn, Classic and Contemporary Readings in the Philosophy of Education, p. 105.
Ibidem, p. 106.
Locke gaat verder niet in op hetgeen hij daaronder precies verstaat.
J. Locke, ‘Some Thoughts Concerning Education’, in: Cahn, Classic and Contemporary
Readings in the Philosophy of Education, pp. 108-111.
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en niet om ze tot iets geheel anders te vormen dan die natuurlijke basis toelaat.
Al met al pleit Locke er dus voor vroeg met onderwijzen te beginnen en dat zo
strikt mogelijk uit te voeren. Op die manier kan het kind probleemloos gevormd
worden naar structuur en de rede, om zo uiteindelijk tot een voldoende mate van
zelfdiscipline te komen. Leren is vooral het eigen maken van omgangsvormen
en levenslessen in de praktijk. Het belang van de les moet daarbij aan het kind
duidelijk gemaakt worden en fouten moeten waar mogelijk op een zachte manier
gecorrigeerd worden met vriendelijke woorden die het kind stimuleren verder te
leren.13 Locke kan radicaal voor zijn tijd worden genoemd gezien zijn mening dat
onderwijs vooral van belang was voor de ontwikkeling van het karakter en niet
slechts ter bevordering van het intellect.14
Dat standpunt weerhoudt Locke er echter geenszins van om zich uit te laten
over wat hij beschouwt als een passend curriculum. Dat curriculum is (exclusief )
gericht op jongens en heeft als belangrijkste doelen het genereren van deugdzaamheid, wijsheid, ontwikkeling/beschaving en kennis.15 Locke maakt duidelijk dat
hoewel hij kennis een belangrijk onderdeel vindt van educatie, dit aspect vaak
teveel aandacht krijgt ten koste van andere aspecten. Als deugdzaamheid en beschaving eenmaal onderdeel zijn geworden van het karakter van een kind zal de
rest van wat het moet leren als vanzelf gaan. Het is volgens hem dan ook zonde
om kinderen in de beste jaren van hun leven dwangmatig in de schoolbanken te
zetten om talen als Grieks en Latijn te leren, terwijl ze dergelijke zaken ook – en
beter – spelenderwijs kunnen leren. Het aanleren van kennis is dus niet het enige,
noch het belangrijkste aspect aan de ontwikkeling van kinderen. Voor zover het
wel van belang is schrijft Locke een curriculum voor wat kinderen stap voor stap
naar een hoger niveau tilt. Wanneer een kind kan praten, moet er begonnen worden het te leren lezen en het leren van vreemde talen als Frans en Latijn. Als het
kind één van die talen (redelijk) onder de knie heeft kan er een begin worden
gemaakt met de vakken – en in deze volgorde – geografie en chronologie, rekenkunde, geometrie en geschiedenis. Naast deze vakken is het nodig om enig inzicht
in het recht (voornamelijk de constitutie) te ontwikkelen en in de basisbeginselen
van retoriek en logica. Belangrijke vaardigheden die een kind door oefening moet
leren zijn bedrevenheid in spreken en schrijven. Ten slotte geeft Locke aan hoop
te koesteren in de voortschrijdende inzichten van de natuurkunde welke, net als
de bevindingen van Newton in die tijd, de mensheid meer inzicht moet geven in
de werking van aarde en planeten.16

13

14
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Dit punt komt, overigens net als het belang van een vroege ontwikkeling van het kind,
overeen met de visie op onderwijs van Desiderius Erasmus (1466-1536). R. Manery,
‘Gazetteer of Educational Thinkers’, in: Bailey e.a., The SAGE Handbook of Philosophy
of Education, p. 187.
Ibidem, hoofdstuk 3, pp. 105-121.
Ibidem, p. 115.
Ibidem, pp. 105-121.
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2.2.2 Jean-Jacques Rousseau17
Geboren in Genève in 1712 als zoon van een klokkenmaker was Rousseau’s eerste
interesse muziek en het componeren van opera’s. Uiteindelijk is hij uitgegroeid tot
één van de invloedrijkste politieke denkers aller tijden. Rousseau was in beginsel
geen liberaal, maar gezien de invloed ervan kan er niet voorbij worden gegaan aan
zijn werk. Zo wordt er wel gezegd dat, op het gebied van onderwijs, naast Plato’s
Politeia geen ander werk in de historie meer invloed heeft gehad dan Rousseau’s
Émile. Hoewel Émile niet het enige werk is wat Rousseau schreef over onderwijs,
is het wel een werk waarin zijn belangrijkste ideeën en nalatenschap naar voren
komen.18
Aan het begin van dit boek legt Rousseau uit dat onderwijs afkomstig is uit
drie bronnen: de natuur, de mens en dingen. Onderwijs uit ‘dingen’ wil in dit
geval zeggen dat men kennis opdoet door middel van interactie met de fysieke
omgeving. Onderwijs is afkomstig van de mens wanneer men zich inzichten en
opvattingen van anderen eigen maakt. Wat Rousseau onder onderwijs afkomstig
van ‘de natuur’ verstaat is niet direct duidelijk, maar het komt er op neer dat dit
type lessen volgt uit iemands eigen mentale en fysieke ontwikkeling. Onderwijs
is goed geordend als deze drie aspecten in harmonie op elkaar zijn afgestemd.
Echter, omdat onze psychofysieke ontwikkeling volgens Rousseau onveranderbaar
is moet onderwijs afkomstig van de mens en de dingen gevoegd worden naar
onderwijs afkomstig uit de natuur. Hoewel iedereen hetzelfde natuurlijke proces
doormaakt van opgroeien en ontwikkelen bestaat er veel ruimte voor individuele
verschillen en daarom moet onderwijs nauwlettend aansluiten op de specifieke
mentale en fysieke ontwikkeling van het individu. Rousseau schetst zijn visie niet
door gebruik te maken van een abstracte theorie, maar door middel van het introduceren van een imaginaire leerling: Émile.19
Het wordt vrij snel duidelijk dat de uitvoering van het idee harmonie tussen
de drie verschillende bronnen van onderwijs te creëren in de praktijk op moeilijkheden stuit. Een mens onderwijzen op basis van zijn natuur is hem grootbrengen
voor zichzelf, terwijl menselijke gemeenschappen juist van een mens vragen grootgebracht te worden tot goede burgers en dus op basis van andermans belangen.
Beide soorten onderwijs zijn volgens Rousseau onverenigbaar: de één openbaar
en gemeenschappelijk, de ander privé en individueel. Ware publieke educatie is
alleen mogelijk na een grootschalige herstructurering van de burgermaatschappij
en dus schrijft hij Émile een onderwijs voor op basis van zijn natuur.20 Het belangrijkste doel van dat onderwijs is om Émile binnen de bestaande sociale orde
gelukkig, onafhankelijk en vrij te laten worden. In dat verband sluit het werk
aan op Rousseau’s eerdere werk Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité
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parmi les hommes (1754), waarin hij stelt dat de begeertes die de mens koestert zijn
mogelijkheden kunnen overtreffen. Om die begeertes toch te kunnen vervullen
wordt men afhankelijk van anderen en die situatie gaat gepaard met frustraties.
Rousseau schetst de mens in de natuurtoestand (of de ‘natuurmens’), waarbij vrijheid en geluk zegevieren, als tegenbeeld van de gefrustreerde beschaafde mens.
Het onderwijsprogramma dat geschetst is in Émile heeft dus als doel de natuurmens, binnen de kaders van de gecultiveerde moderniteit, opnieuw tot leven te
wekken. Émile mag geen behoeftes genereren die buiten het bereik van zijn eigen
kunnen liggen en om daarvoor te zorgen zal de jongen in de beginjaren van zijn
leven geïsoleerd van de samenleving opgroeien. Het feit dat Émile in die werkelijkheid juist voor een groot deel afhankelijk is van zijn docent en het selecte gezelschap wat hem in zijn opvoeding omringt, moet daarbij verborgen blijven voor de
jongen. Alleen als het kind denkt vrij te zijn van alle sociale beperkingen kan het
in zijn natuurlijke staat gehouden worden. Émile mag dan ook nooit gedwongen
noch verboden worden iets te doen. De docent zal fysieke obstakels moeten creëren waardoor het kind op een natuurlijke manier wordt gedwongen op bepaalde
manieren te handelen. Wanneer daarbij fouten worden gemaakt zal het kind niet
worden toegesproken, maar zal de situatie zo gemanipuleerd worden dat de straf
een natuurlijke reactie op de fout lijkt. In deze fase van het onderwijsplan zal
Émile ook het vermogen tot oordeelsvorming bijgebracht worden voor de latere
fasen waarin de jongen de maatschappij zal betreden. Daarnaast zullen fysieke
inspanning en zintuiglijke oefeningen er tot het twaalfde levensjaar voor moeten
zorgen dat de jongen lichamelijk gezond blijft.21
In tegenstelling tot Locke was Rousseau van mening dat kinderen niet in staat
zouden zijn via de rede onderwezen te worden. In zijn uit fasen bestaande onderwijsplan zal de focus dan ook pas vanaf het twaalfde levensjaar verschuiven naar
het ontwikkelen van de rede. Daarbij geldt de stelregel dat Émile ‘geen boek heeft
dan de wereld en geen instructies dan de feiten’.22 Anders gezegd zal rede en kennis
aan de jongen worden bijgebracht via observeren en experimenteren en niet door
middel van het lezen van boeken of het volgen van onderwijs in een klaslokaal.
Naast de wetenschappelijke onderdelen die worden verzorgd in deze fase van het
onderwijs zal Émile een vak gaan leren. Vanaf het vijftiende levensjaar steekt het
probleem van de pubertijd op, waarbij de docent ervoor moet waken dat Émile’s
ontluikende – vooral seksuele – verlangens in toom worden gehouden. Rousseau
beschouwt liefde voor zichzelf (amour de soi-même), voortkomend uit zelfbehoud,
als de enige ware natuurlijke passie, terwijl een transformatie daarvan binnen sociale relaties in eigenliefde (amour-propre) door hem als zeer kwalijk wordt aangemerkt. Van die laatste zijn erotische gevoelens of lusten één van de meest krachtige
voorbeelden. Het is de taak van Émile’s docent om het tot uiting komen van die
lusten zolang mogelijk te vertragen en om de jongen eerst kennis te laten maken
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met vriendschap, waarmee Rousseau een algemene welwillendheid tegenover andere mensen bedoelt. Naast het aangaan van sociale relaties van dien aard zal het
kind, dat tot dan toe alleen het boek Robinson Crusoe heeft gelezen als een soort
zelfportret, een begin maken met het lezen van geschiedenisboeken van klassieke
denkers. Door de combinatie van zijn sociale relaties met minder bedeelden en het
lezen over belangrijke historische figuren zal hij medelijden met beide krijgen en
inzien dat alleen hij waarlijk gelukkig is. Om er echter voor te zorgen dat hij zichzelf door dat inzicht niet verheven gaat voelen boven anderen, moet hij daarnaast
leren dat hij door zijn eigen toedoen of dat van anderen ook gemakkelijk tot een
ellendig leven verwezen kan worden. Het gevaar van de seksuele driften is daarmee
echter niet geweken. Émile zal op een bepaald moment door middel van fysieke
activiteiten uitgeput moeten worden om zo kalm een preek van zijn docent aan te
horen. Die preek zal de autoriteit van de docent (her)bevestigen en de jongen zal
daarmee opnieuw zijn begeleiding zoeken en erkennen.23
Met die stap is Émile klaar om geheel toe te treden tot de maatschappij. Hij en
zijn docent zullen naar Parijs gaan. Om de jongen te beschermen tegen de charmes van Parisiennes spiegelt de docent hem een beeld voor van de ideale vrouw,
Sophie genaamd, waar geen enkele andere vrouw tegenop kan. In Parijs zal Émile
normen aangeleerd krijgen en naast klassieke literatuur kennis maken met kranten. Sophie zal hij er echter niet vinden en in het laatste deel van Rousseau’s werk
gaan Émile en zijn docent terug naar het platteland waar ze wel te vinden is.
Wanneer zij is gevonden en ze een tijd in de nabijheid van Émile heeft mogen verblijven, moet hij nog één laatste les bijgebracht worden. Hij moet leren omgaan
met de beperkingen en tegenslagen die het leven hem in de toekomst ongetwijfeld
zal presenteren. Alleen als hij die tegenslagen kan accepteren zal hij een waarlijk
gelukkig en wijs leven kunnen leiden. Daartoe houdt zijn docent hem de hypothetische kwestie van het sterven van Sophie voor. De praktische invulling van
die kwestie is dat Émile Sophie voor een tijd moet achterlaten. Twee jaar lang zal
hij, wederom vergezeld door zijn docent, de wereld rondreizen om de mens in allerlei verschillende gedaantes te leren kennen. De voornaamste les die hij daarmee
aangeleerd zal krijgen is welk type bestuur van een land het meest geschikt is voor
een gelukkig leven. Als Émile terugkeert als 22-jarige eindigt Rousseau’s werk met
het huwelijk tussen hem en Sophie. Émile weet nu waar ze samen de meeste kans
maken om een gelukkig leven te gaan leiden.24
Rousseau’s visie zal door velen als een bizar strikte vorm van scholing gezien
worden welke weinig houvast biedt in de moderne wereld. Het werk vertelt ons
bijvoorbeeld weinig over hoe een goede school eruit zou kunnen zien25 en het is
waarschijnlijk dan ook nooit systematisch gebruikt als blauwdruk voor het on23
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derwijs van kinderen. Toch mag de invloed die het werk gekregen heeft binnen
de theorie en praktijk van het onderwijs niet onderschat worden. In bijna alle
werken over de geschiedenis en/of filosofie van onderwijs is Rousseau opgenomen
en onderdelen van zijn ideeën spelen nog altijd een grote rol binnen verschillende
vormen van onderwijs – zoals de zogenaamde Summerhill scholen en Open Education – en de psychologie. Vooral het inzicht dat kinderen door verschillende stadia
van ontwikkeling gaan wordt daarbij als waardevol gezien.26
2.2.3 Immanuel Kant27
De positie van Immanuel Kant (1724-1804) als filosoof en politiek denker kan
moeilijk worden overschat. Als hoogleraar logica en metafysica aan de Universiteit
van Koningsbergen schreef hij invloedrijke werken op het gebied van vrijwel alle
filosofische terreinen. Ondanks de waardevolle inzichten is zijn werk over onderwijs grotendeels genegeerd en daardoor onbekend gebleven.28 Zoals uit de eerste
zin van dit geschrift reeds bleek was Kant van mening dat onderwijs het grootste
en meest ingewikkelde probleem is waar de mens zich aan kan wijden. Hij zag onderwijs als elementair aspect binnen de verlichting van de mens. Het zorgt ervoor
dat mensen het onvermogen om voor zichzelf te spreken kunnen wegnemen. Alleen mensen die de mogelijkheid hebben om voor zichzelf te denken en te spreken
kunnen permanent samenleven in een vrije maatschappij.29 Kants visie komt op
bepaalde punten overeen met de ideeën van Locke en Rousseau. Zo vindt Kant
net als Locke dat morele lessen in het onderwijs primair gericht moeten zijn op
het vormen van karakter en eveneens dat kinderen van jongs af aan onderwezen
moeten worden, waarbij het aanleren van discipline centraal staat. In hun vroegste
jaren hoeft onderwijs dus niet gericht te zijn op het bijbrengen van kennis, maar
op het laten wennen aan de verplichtingen, zoals het stilzitten en gehoorzamen,
die gepaard gaan met het volgen van lessen. Anders dan Rousseau stelt Kant dat
kinderen vroeg uit hun (natuurlijke) ‘wilde’ staat gehaald moeten worden door
zich te onderwerpen aan de richtlijnen van de rede.
De mens kan volgens Kant dus alleen menselijk worden door middel van onderwijs. Anders gezegd is de mens wat dat betreft niets anders dan wat onderwijs
uiteindelijk van hem maakt. Kant ziet onderwijs als een kunst die door opvolgende generaties vervolmaakt moet worden. De menselijke natuur kan zodoende
constant verbeterd worden aan de hand van het altijd in ontwikkeling zijnde onderwijs. De aanleg voor ‘het goede’ dat bij de mens bestaat moet aldus door het
individu zelf gecultiveerd worden. Uit Kant’s werk blijkt ook zijn kosmopolitische
visie, iets wat voor zijn tijd vooruitstrevend kan worden genoemd, als hij stelt dat
26
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onderwijs niet alleen gericht moet zijn op de ontwikkeling van het individu of
de staat, maar ook op de vooruitgang van de mensheid in zijn geheel. Om dat te
bereiken moet de mens in zijn onderwijs daarom gedisciplineerd, gecultiveerd,
welgemanierd/geciviliseerd en moreel onderlegd zijn. Kant benadrukt verder – en
hier is een overlap met Rousseau waarneembaar – dat de beste manier om iets
te leren begrijpen is om datgene in de praktijk op te doen. Verder gelooft ook
Kant dat (bepaalde onderdelen van) onderwijs afgestemd moeten worden op de
leeftijd van het kind, ofwel de fase waarin het kind zich bevindt. Daarbij moet de
natuurlijke gang van zaken in de allereerste fase voornamelijk ongemoeid worden
gelaten zonder daar extra voorwaarden aan te stellen: het enige wat mag worden
bevorderd is het kweken van enige hardheid bij het kind door het niet in alles
zijn zin te geven. Veel verder gaan de overeenkomsten echter niet: Kant wijst voor
de daaropvolgende fasen namelijk nadrukkelijk op het belang van experimenteel
onderwijs en, belangrijker, de voordelen van publiek onderwijs.30
Een van de grootste moeilijkheden in het onderwijzen van een kind is, zo stelt
Kant, het evenwicht vinden tussen de onderworpenheid van het kind aan legitieme beperkingen en de capaciteit van het kind om zijn vrijheid optimaal te gebruiken. Dat evenwicht kan bereikt worden door het kind zo vroeg mogelijk overal zo
vrij mogelijk in te laten met als grens de vrijheid van anderen; het kind leren dat
het alleen zijn doelen kan bereiken indien het anderen in staat stelt datzelfde te
doen en helder te krijgen dat de vrijheid van het kind beperkt is om uiteindelijk
zoveel mogelijk uit zijn vrijheid te kunnen halen. Juist om die redenen is openbaar
onderwijs waardevol: het laat kinderen vanaf het begin bewust zijn van het eigen
kunnen en omgaan met de rechten van anderen.31 Een groot deel van Kant’s werk
kan net als bij Locke worden opgevat als een soort praktische handleiding voor de
opvoeding en opleiding van kinderen. Zo stelt Kant dat kinderen moeten leren te
werken, afleiding niet mag worden getolereerd, het geheugen vroeg moet worden
getraind in combinatie met het creëren van inzicht, kinderen geduld aangeleerd
moeten krijgen, niet verlegen moeten worden gemaakt en legt hij ten slotte uit
wat de juiste vormen van straf zijn in bepaalde situaties.
Verder maakt Kant onderscheid tussen fysiek of onderhoudend onderwijs,
wat het type onderwijs is dat de mens in overeenstemming heeft met dieren, en
toegepast of moreel onderwijs. Dat laatste type onderwijs is gericht op het ontwikkelen van persoonlijkheid en daarmee op een uit vrijheid handelend persoon
die zichzelf kan onderhouden en een volwaardig lid van de samenleving kan zijn.
Kant geeft echter aan dat de waarde van dit type onderwijs niet alleen vanuit het
perspectief van de samenleving kan worden vastgesteld. Goed onderwijs creëert
ook moreel bewuste mensen die an sich van intrinsieke waarde zijn. “Sie ist Erziehung zur Persönlichkeit, Erziehung eines frei handelnden Wesens, das sich selbst
erhalten und in der Gesellschaft ein Glied ausmachen, für sich selbst aber einen innern
30
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Werth haben kann”, aldus Kant.32 Algemeen gezien heeft onderwijs volgens Kant
twee directe functies die vervuld dienen te worden op verschillende niveaus die hij
Die allgemeine Cultur der Gemüthskräfte en Die besondere Cultur der Gemüthskräfte
noemt. De eerste heeft bedrevenheid en perfectie tot doel, waarbij het niet gaat
om het bijbrengen van specifieke kennis, maar om het ontwikkelen van de algemene geestelijke vermogens. Dit niveau is of toegepast en gebaseerd op oefening
en discipline, waarbij het kind geen stelregels kent, vooral passief is en anderen
voor hem denken; of moreel en niet gebaseerd op gewoonte en voorbeeld maar
op eigen stelregels die het kind zelf als moreel juist acht en actief ontwikkelt. Het
niveau van de Die besondere Cultur wordt verder opgedeeld in twee categorieën.
De eerste daarvan is die untern Kräfte des Verstandes en daaronder vallen het aanleren van cognitieve vaardigheden, het ontwikkelen van het verstand, het voorstellingsvermogen, het geheugen, de gevatheid en het concentratievermogen. De
tweede categorie betreft die obern Kräfte des Verstandes en omvat de ontwikkeling
van het leren te begrijpen, het vermogen te oordelen en het ontwikkelen van de
rede. Belangrijke eigenschappen die ieder kind verder aangeleerd dient te krijgen
zijn gehoorzaamheid, waarheidsgetrouwheid, sociabiliteit en openhartigheid. Het
is daarbij volgens Kant extreem belangrijk dat de regels die binnen het onderwijs
van kinderen gesteld zijn universeel gelden. Daarmee bedoelt hij te zeggen dat er
geen onderscheid tussen kinderen gemaakt mag worden bij de uitvoering en naleving van de gestelde regels. Geen kind mag worden voorgetrokken of benadeeld
en een ieder moet met dezelfde mate van respect worden behandeld. Die regel is
gebaseerd op Kants morele basisprincipe dat ieder mens een doel op zich is wiens
bestaan absolute waarde heeft.33
Concluderend kan worden gesteld dat Kants visie op onderwijs doordrenkt
is met zijn morele principes. Zo vloeit zijn geloof in de waarde van stelregels/
principes bij het aanleren van moraliteit bij kinderen voort uit zijn ethische vooronderstelling dat een actie moet worden beoordeeld op het principe erachter en
niet zozeer op de gevolgen ervan.34 Kant is er dan ook een groot voorstander van
om kinderen te onderwijzen, met behulp van realistische situatieschetsen, in wat
het ‘juiste’ is. Daarbij geldt volgens hem dat alles in het onderwijs afhangt van het
alsmaar vaststellen van de juiste principes en die vervolgens voor kinderen begrijpbaar en acceptabel te maken.
2.2.4 Wilhelm von Humboldt35
Hoewel zijn werk veelal ontbreekt in standaardwerken over onderwijsfilosofie zijn
de ideeën van Wilhelm von Humboldt (1767-1835) over onderwijs – zeker bin32
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nen de liberale traditie – van grote waarde. Zeker voor dit geschrift is zijn visie
van onmiskenbaar belang. Von Humboldt geniet tegenwoordig vooral bekendheid door zijn hoofdwerk Ideeen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit
des Staates zu bestimmen dat hij voltooide in 1792, maar pas volledig werd gepubliceerd in 1852. De impact van het werk halverwege de negentiende eeuw was
enorm en inspireerde talloze andere auteurs, waaronder Edouard Laboulaye (L’Etat
et ses limites), John Stuart Mill (On Liberty) en Herbert Spencer (Social Statics, The
Man versus the State).36 In het werk pleit Von Humboldt voor zo weinig mogelijk
staatsinterventie binnen een samenleving. Dat rechtvaardigt echter geenszins een
karikaturale omschrijving van zijn liberale ideeën: de liberale traditie waarbinnen
Von Humboldt valt is breder dan ‘a body of theories in which individuals confront
each other simply as independent and potentially hostile powers, exchanging goods and
making treaties called contracts.’37
Het voor dit geschrift belangrijke concept bildung speelt een centrale rol in
het denken van Von Humboldt, waaronder hij de meest volledige, rijke en harmonieuze ontwikkeling van de potenties van ieder individu, ten behoeve van het
individu zelf en de samenleving als geheel verstaat.38 Bildung is, met andere woorden, gelegen in het ultieme doel om in ieder leven te komen tot een harmonieuze
individualiteit welke ingegeven is door een rijke diversiteit aan ervaringen.39 De
ware bestemming der mensen is er volgens Von Humboldt in gelegen zichzelf40 te
vormen als een kunstwerk, waarbij alle individuele talenten zoveel mogelijk dienen te worden ontplooid om uiteindelijk tot een harmonieus geheel te komen.41
Von Humboldts liberalisme krijgt daarmee een Aristoteliaans tintje in de zin dat
mensen elkaars leven in de maatschappij verrijken. Hij voegt daar echter een onAristoteliaanse noot aan toe door te stellen dat de menselijke morele en culturele
verkenningsdrang moeilijk te voorspellen noch in te perken zijn.42
Binnen het proces van bildung – wat per definitie een individu-eigen proces
is – zijn staatspaternalisme en -inmenging schadelijk, ‘daar een staat slechts naar
uniforme regels kan handelen en geen rekening kan houden met de individuele
uniciteit. De “moderne” staat had in de ogen van Von Humboldt slechts machtsuitbreiding en bevordering van de algemene welvaart tot doel. Iets wat vergaande
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regulering en bureaucratie vereiste, waardoor de staat als het ware van bovenaf
heil brengt en de eigen kracht van burgers, die individuele ontplooiing teniet
doet.’43 Buiten het garanderen van orde en veiligheid, bij het eventuele ingrijpen
in het leven van burgers, dient de staat terughoudend op te treden. Dat geldt al
helemaal als het op onderwijs aankomt: ‘und ich brauche nur noch hinzuzufügen,
daß jede Einschränkung verderblicher wird, wenn sie sich auf den moralischen Menschen bezieht, und daß, wenn irgend etwas Wirksamkeit auf das einzelne Individuum
fordert, dies gerade die Erziehung ist, welche das einzelne Individuum bilden soll’,44
aldus Von Humboldt. Overheidsbemoeienis met de inhoud van het onderwijs is
aldus uit den boze: de staat zou zich moeten beperken tot het scheppen van de
benodigde wettelijke en financiële (rand)voorwaarden.45 Ieder individu moet de
kans krijgen zelf keuzes te maken en zo eigen potenties op een spontane manier
te ontwikkelen door te leren – zoals Rousseau’s Émile dat ook moest – van eigen
ervaringen.46 ‘Menschheit und Natur lassen sich nicht begreifen, wie man es nennt;
man kann sich ihnen nur lebendig und durch Aneignung nähern’,47 aldus Von Humboldt. Een dergelijke vorming van karaktervolle en zelfstandige individuen kan alleen via bildung – wat zowel zuivere kennisontwikkeling als persoonlijke vorming
omvat – en komt uiteindelijk ook de staat ten goede. De staat is dus gebonden
aan strikte grenzen waar het zijn optreden betreft, maar is met de taken die hij
krijgt toegekend toch een belangrijke entiteit. Aldus staat bildung in het teken van
zelfontplooiing van het individu zowel ‘omwille van louter die zelfontplooiing,
als in het perspectief van de versterking van de staat’,48 als in het teken van het
functioneren van de samenleving.49 Een gebildete staat ontleent zijn kracht aldus
aan gebildete burgers.50
Von Humboldt kreeg de kans zijn ideeën in de praktijk te brengen door zijn
leidinggevende functie bij de Sektion des Kultus und des öffentlichen Unterrichts,
waarbij het voornaamste doel de liberale hervorming van het Pruisische onderwijsbestel was. Hij had een onderwijssysteem voor ogen waarbinnen ieder kind
dezelfde mogelijkheden en kansen tot ontplooiing zou moeten krijgen. Daarbij
zouden kinderen de gelegenheid moeten krijgen ongestuurd hun eigen aanleg te
ontwikkelen. In zijn Litauischen Schulplan geeft Von Humboldt een ontwerp voor
een hervormd onderwijsbestel, waarin hij drie stadia onderscheidde. Er wordt
begonnen met het Elementarunterricht waarbinnen het uiten, verwoorden en begrijpen van gedachtes centraal staan en een fundament wordt gelegd om verder te
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kunnen leren. De tweede stap, Schulunterricht genaamd, is voornamelijk bedoeld
om wiskundige en historische kennis bij te brengen en het kind zelfstandig te leren
werken. De derde en laatste fase betreft het Universitätsuntericht en kan gezien
worden als de finale binnen het individuele Bildungsprozess.51 De student werkt in
dit stadium geheel zelfstandig aan de volledige en harmonieuze ontwikkeling van
zijn eigen potenties – en daarmee aan die van de gemeenschap en de gehele mensheid – met de begeleiding van een professor op de achtergrond. Van groot belang
daarbij is de overtuiging dat die vorming een op zichzelf staand doel is welke zijn
waarde niet ontleent aan utilitaire of economische criteria.
2.2.5 John Stuart Mill 52
John Stuart Mill (1806-1873) was de bekendste Britse filosoof van de negentiende
eeuw en binnen de liberale stroming geldt hij als één van de grootste politieke
denkers aller tijden. Bij het opdoen van die reputatie hebben zijn inzichten ten
aanzien van onderwijs echter geen voorname rol gespeeld. Een compleet werk
heeft Mill dan ook niet aan dat thema gewijd. Toch bevat de uitgebreide inaugurale lezing die hij in 1867 aan de Universiteit van St. Andrews gaf voldoende
aanknopingspunten voor een invloedrijk liberaal ideaalbeeld van onderwijs.53
Mill stelt allereerst dat een liberale vorm van onderwijs individuen niet (primair) opleidt met als doel hen voor te bereiden op een beroep. Belangrijker is
dat het mensen in staat stelt zich te ontwikkelen tot autonome en kritische leden
van de samenleving, die hun werkzaamheden en maatschappelijke taken met een
dosis intelligentie en een brede visie kunnen uitvoeren. Ook moet educatie het
vormen van een persoonlijkheid tot doel hebben. Wat dat betreft is duidelijk te
zien dat Von Humboldts ideeën grote invloed hebben gehad op Mills romantische
bildungsideaal. Een mens is in de eerste plaats mens alvorens hij advocaat, dokter,
handelaar of vakman is en wanneer iemand capabel en verstandig is zal diegene
dat ook binnen zijn beroep zijn, aldus Mill. Voor Mill was onderwijs dus veel meer
dan het opdoen van de kennis die benodigd is bij de uitoefening van een beroep
naar keuze. Net als Locke, Kant en vooral Von Humboldt54 zag hij onderwijs
als een zeer bepalend element in de vorming van de menselijke persoonlijkheid.
Onderwijs zou inhoudelijk gezien dan ook uit een breed aanbod moeten bestaan.
Mill waarschuwt voor smalle specialisaties in het onderwijs die volgens hem altijd
ontaarden in een beperkt en verdorven verstand en zo leiden tot een algemene be51
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vooroordeeldheid ten opzichte van bredere oordeelvelling. Als ‘tegengif ’ tegen een
dergelijke tunnelvisie stelt Mill dat studenten iets moeten leren van ‘all the great
subjects of human interest’55, waaronder logica, wiskunde, natuurwetenschappen,
sociale wetenschappen, geschiedenis, filosofie, maar ook poëzie, literatuur en de
kunsten. De kennis die zo wordt verkregen zal dienen als ‘intellectueel kapitaal’ en
kan waar nodig worden uitgebreid. Uiteindelijk is goed zichtbaar hoe Mills politieke visie zijn ideeën rondom onderwijs heeft beïnvloed: zijn geloof in representatieve democratie en het daarmee gepaard gaande belang van een goedopgeleide
bevolking gingen bij Mill duidelijk hand in hand,56 waarmee hij een groot belang
aan onderwijs toekende.
Ondanks zijn status als één van de grootste liberale denkers aller tijden, zijn
er bij de motieven van Mill meermalen vraagtekens geplaatst. Zo bekritiseert de
politiek wetenschapper Joseph Hamburger Mill ten aanzien van de nadruk die hij
legde op het controleren van individuen57 en beschouwt de Harvard historicus
Stefan Collini58 hem als een bekrompen Victoriaan.59 Ook Mills specifieke opvattingen ten aanzien van onderwijs zijn niet altijd positief ontvangen. Zo beschouwt
de Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum Mill niet als verlichte liberaal die hij in
feite was, maar als iemand die in werkelijkheid ‘het voortbrengen van een samenleving van geniën’ als doel voor ogen had.60 Dat beeld wordt mede ontleend aan
een zogenaamde ‘autoritaire’ tendens die sommigen in Mills visie op onderwijs
naar voren zien komen. Zo pleit hij voor het installeren van jaarlijkse nationale
examens voor alle jonge Engelsen en het invoeren van boetes voor vaders van
kinderen die op een bepaalde leeftijd nog niet in staat zijn om te lezen.61 Volgens
Mill, die geen voorstander was van algemeen door de staat verzorgd onderwijs,62
moet onderwijs echter gezien worden als middel dat noodzakelijk is voor ieder
individu om het ideaal van vrijheid te kunnen bereiken. ‘Zonder de capaciteiten
om rationeel te kunnen kiezen voor het leven dat men zelf wenst, is men immers
niet vrij.’63 Om rationele en autonome individuen voort te kunnen brengen is
dus een bepaalde mate van verplicht onderwijs nodig. Alleen door te beschikken
over die persoonlijke autonomie en rationaliteit kan men komen tot een bewuste
levenskeuze en ware vrijheid. Anders gezegd is negatieve vrijheid – de afwezigheid
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van externe obstakels64 – niet voldoende en moet het gecombineerd worden met
het door Isaiah Berlin65 uitgewerkte concept ‘positieve vrijheid’. Deze vorm van
vrijheid impliceert ‘dat het individu kan zijn wie hij of zij werkelijk is’66 en dat
kan volgens Mill alleen als het individu over voldoende kennis beschikt om op
rationele wijze levenskeuzes te maken. Door positieve vrijheid te koppelen aan
het concept van autonomie kan worden voorkomen dat deze vorm van vrijheid
ontspoort in dwang en onderdrukking van bovenaf. Christophe Andrades vat dat
als volgt samen: ‘Het is het individu zelf dat naar een authentiek leven moet evolueren, dit onder meer met behulp van onderwijs. In plaats van boven af te bevelen
wat het individu moet doen zal ervoor gezorgd worden dat het individu zelf over
de capaciteiten beschikt om een rationele keuze te kunnen maken. Het spreekt
vanzelf dat educatie een centrale rol speelt in dit verhaal.’67
2.3 Twintigste eeuwse invloedrijke denkers over onderwijs
Nu de klassieke denkers aan bod zijn gekomen is het tijd om aandacht te besteden
aan de meer hedendaagse invloedrijke denkers over onderwijs. Het gaat dan om
twintigste eeuwse denkers, zoals John Dewey en in het kort zijn conservatieve
tijdgenoot Michael Oakshott, Raymond Aron, Friedrich von Hayek, John Rawls,
Ralf Dahrendorf en Israel Scheffler. Ook hier is de keuze enerzijds gebaseerd op de
gezaghebbendheid van de visies en anderzijds op de liberale toepasbaarheid ervan.
2.3.1 John Dewey
Een van de meest invloedrijke denkers van de twintigste eeuw betreffende onderwijs is de Amerikaanse filosoof John Dewey (1859-1952). Zijn onderwijsfilosofie
wordt door sommigen geacht de enige te zijn die wat diepgang en bereik betreft
kan tippen aan de visie van Plato. In tegenstelling tot Plato, echter, baseert Dewey
zijn filosofie op zijn geloof in democratie en de kracht van de wetenschappelijke
methode. Dewey brak met de traditionele pedagogische methoden zoals het uit
het hoofd laten leren van kennis, reciteren van kennis en het ‘drillen’ van kinderen,
maar ook met ‘nieuwe’ onderwijstheorieën zoals die van Pestalozzi, Herbart en
Froebel. Dewey legt de nadruk op een aantal elementen die gezamenlijk ‘progressief onderwijs’ worden genoemd. Het belangrijkste element daarin is een breuk
met het dualisme binnen het onderwijs. Dewey geloofde niet in dualiteit tussen
het kind en zijn fysieke/sociale omgeving, het curriculum, de interesses en inzet
van het kind en de gemeenschap als geheel. In plaats daarvan pleitte Dewey voor
organisch, holistisch onderwijs: onderwijs waarin het kind in een diepgaande ver64
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binding staat met de gemeenschap, de samenleving en het curriculum. De school
zou een educatieve gemeenschap moeten vormen waarin het kind kan opgroeien
door de dagelijkse realiteit te verkennen.68 Daaruit blijkt de invloed die Rousseau’s
ideeën hebben gehad op Dewey’s onderwijsfilosofie.69 Net als Rousseau was ook
Dewey van mening dat het curriculum zou moeten worden aangepast aan de fase
waarin het kind zich bevindt.
De mens is volgens Dewey een onherleidbaar sociaal wezen dat zich continue
ontwikkelt en zich in een staat van biologische, persoonlijke, emotionele en sociale groei bevindt. In zijn visie was het doel van onderwijs dan ook ‘simpelweg’
groei in de zin van oneindige wisselwerking tussen de mens en zijn omgeving.
Het leven is in dat opzicht een zichzelf vernieuwend proces waarbij onderwijs de
centrale rol vervult: ‘It is the very nature of life to strive to continue being. Since this
continuance can be secured only by constant renewals, life is a self-renewing process.
What nutrition and reproduction are to physiological life, education is to social life’,70
aldus Dewey. Educatie moet in dat opzicht gezien worden als vernieuwing door
communicatie, waarbij communicatie het proces is waarin ervaring wordt doorgegeven, totdat het een gedeeld bezit wordt. Ervaring wordt door Dewey dus gezien
als iets dat tot stand komt door continuïteit en interactie. Context speelt daarbij
een belangrijke rol en een op zich staande ervaring heeft daarbinnen geen vooraf
bepaalde waarde. De waarde ervan is afhankelijk van het effect van de ervaring
op de huidige en toekomstige situatie van de persoon in kwestie en van de mate
waarin het die persoon in staat stelt iets bij te dragen aan de samenleving.71
Een ander belangrijk aspect binnen Dewey’s visie is onderzoek/verkenning als
ontwikkelingselement voor het kind. Onderzoek is de sleutel tot groei, omdat
het ons in staat stelt een wederkerige relatie aan te gaan met onze omgeving. Aan
de basis van die relatie staat het oplossen van problemen. De school heeft daarbij
een faciliterende rol door het kind alledaagse problemen, die aansluiten bij de
interesses van het kind, voor te leggen en de complexiteit en abstractheid van die
problemen en de oplossingen ervan langzaam op te voeren. Daarbij moet worden
opgemerkt dat, anders dan beweerd, Dewey’s ideeën nooit volledig rondom het
kind gecentreerd zijn geweest. Het meenemen van de interesses van het kind in
de ontwikkeling was simpelweg iets wat hij nuttig achtte. Ook heeft hij nergens
gesuggereerd dat het kind een mate van toegeeflijkheid moest worden geschonken
die sommige progressieve onderwijzers voorschreven. Vrijheid voor het kind is alleen mogelijk binnen een context waarin elementen van sociale controle bestaan
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welke het kind instrueren.72
De visie van Dewey sluit op één specifiek punt zeer nadrukkelijk aan op de
eerder aangehaalde denkers: hij zag het cultiveren van karakter als het ultieme doel
van onderwijs, waarbij het leerproces niet dienstbaar is aan externen, maar een
aangelegenheid van het individu zelf.73 Onderwijs leidt dus niet in eerste instantie
strikt op voor een baan: ‘The dominant vocation of all human beings at all times is
living – intellectual and moral growth. …To predetermine some future occupation
for which Education is to be a strict preparation is to injure the possibilities of present development and thereby to reduce the adequacy of preparation for a future right
employment’,74 aldus Dewey.75
Dewey’s visie moet tot op de dag van vandaag gezien worden als een belangrijke invloed op het onderwijs. Anthony G. Rud, decaan van the Washington
State University College of Education, zegt daar het volgende over: ‘His ideas are
important to education today because we still not have gotten a sense of the importance
of learning individually. An individual student brings a certain context and history
to his and her learning and the teacher must know that. Dewey recognized that. At
the same time Dewey recognized the importance of learning in a group or community.
Learning from others […] that are unlike you. That is the essence of democracy as that
you have many different voices and you learn from these people.’76
2.3.2 Raymond Aron, Friedrich von Hayek, John Rawls, Ralf Dahrendorf & Israel
Scheffler
Als men langs de namen van de hierboven genoemde liberale denkers gaat valt
meteen op dat een aantal prominenten in die lijst ontbreekt. Dat is niet te wijten
aan het feit dat dergelijke denkers – men kan onder andere denken aan Adam
Smith, Thomas Paine, Frédéric Bastiat, Friedrich Naumann en Ludwig von Mises – zich niet hebben gebogen over de inhoud van het onderwijs. Vaak echter,
staat in dergelijke werken het institutionele kader ten aanzien van het onderwijs
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centraal. Anders gezegd is de primaire vraag van dergelijke denkers welke rol de
staat idealiter zou moeten spelen op het terrein van onderwijs.77 Ook hedendaagse
liberale denkers houden zich veel met die kwestie bezig wanneer het over onderwijs gaat. Toch zijn er wel moderne(re) invloedrijke liberale denkers te vinden die
het thema benaderen vanuit een perspectief dat inhoudelijk gezien meer aansluit
bij dit geschrift.
Het eerste voorbeeld daarvan is de Franse liberale denker Raymond Aron
(1905-1983) die reflecteert op het soort opleiding die de burger van de industriële maatschappij zou moeten krijgen om zijn taken te kunnen vervullen. Een
dergelijke vorm van onderwijs, zo stelt Aron, was door de klassieke denkers nooit
voorzien. ‘Never did the thinkers of the Western tradition believe that all the members
of the collectivity could become citizens, never did they admit that all individuals were
equally capable of attaining citizenship and the wisdom it requires. In fact, before
the democratic era and even somewhat since, philosophers spontaneously accepted a
distinction between the elite and the great number of people – whether they attributed
this distinction to inherent individual inequality or to an inequality in the conditions
of life’,78 aldus Aron. Klassieke denkers stelden de gelijkheid van alle leden van het
collectief en het recht op onderwijs om een ieder tot bewuste burgers te ontwikkelen als uitgangspunt. Dat betekende echter niet dat die rechten de natuurlijke
ongelijkheid van talent en individuele capaciteit teniet zouden doen. Volgens
Aron zal, los van sociale ongelijkheid, ongelijkheid in intelligentie dan ook iedere
revolutie weerstaan.79 Ondanks die blijvende ongelijkheid is het onderwijsniveau
van de gemiddelde mens in de moderne maatschappij wel hoger dan in welke
andere daaraan voorafgaande samenleving dan ook. Niemand kan tegenwoordig
een rol vervullen binnen een onderneming of organisatie zonder enige mate van
onderwijs te hebben genoten. Daarbij spelen waarden als burgerschap nog steeds
een rol: ‘Why should scientific society be incompatible with the obligations of citizenship when it needs workers who are more and more educated?’,80 vraagt Aron zich
af. Onder de meest belangrijke burgerplichten schaart Aron echter wel een zeer
specifieke: ‘The first duty of citizens is not to resolve the problems of the collectivity,
not even always to understand them fully; rather, it is to choose their representatives.’81
Daarnaast heeft de burger plichten als – en hier sluit Aron zich aan bij Alexis de
Tocqueville – het participeren binnen publieke aangelegenheden op lokaal niveau,
het in het leven roepen van vrijwillige associaties om collectieve problemen op
te lossen en het beïnvloeden van landsbestuurders. Onderwijs moet burgers in
de moderne samenleving dus opleiden tot een niveau waarop dergelijke burgerplichten uitgevoerd kunnen worden. Daarnaast moeten zoveel mogelijk burgers
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kunnen begrijpen waar bestuurders – die Aron verlichte amateurs noemt – en
experts het over hebben. De moderne burger moet dus een zo volledig mogelijke opleiding krijgen om te voorkomen hij de maatschappij waarin hij leeft niet
langer begrijpt.82 Aron legt de nadruk echter niet op het type onderwijs an sich:
‘the supreme virtue of the mind in a revolutionary era is perhaps neither one kind of
education nor another, but rather flexibility, imagination, the capacity of not being a
prisoner of stereotypes, of remaining open to new development.’83
Deze visie wordt in grote lijn onderschreven door de moderne liberale denkers
Friedrich von Hayek (1899-1992), John Rawls (1921-2002) en Ralf Dahrendorf
(1929-2009). Zo pleit Hayek voor een bepaalde mate van verplicht onderwijs
voor een ieder, omdat de samenleving als geheel – en ieder individu daarbinnen
– profiteert van de aanwezigheid van een bepaalde mate aan kennis bij de medemens en omdat democratie niet kan werken zonder een geschoolde samenleving.
Daarbij erkent hij dat educatie niet alleen bestaat uit de overdracht van kennis.
Overdracht van waarden is minstens even belangrijk (al stelt hij wel dat er daarin
een gevaar schuilt en dat educatie niet alle problemen die leven binnen samenlevingen op zal kunnen lossen): ‘It is important to recognize that general education is
not solely, and perhaps not even mainly, a matter of communicating knowledge. There
is a need for certain common standards of values, and, though too great emphasis
on this may lead to very illiberal consequences, peaceful common existence would be
clearly impossible without any such standards. […] The fact that all education must be
and ought to be guided by definite values is, however, also the source of real dangers in
any system of public education. […] There is not much reason to believe that, if at any
one time the best knowledge which some possess were made available to all, the result
would be a much better society.’84
Ook Rawls legt grote nadruk op de culturele waarden van een samenleving als
hij stelt dat ‘the value of education should not be assessed solely in terms of economic
efficiency and social welfare. Equally if not more important is the role of education in
enabling a person to enjoy the culture of his society and to take part in its affairs, and in
this way to provide for each individual a secure sense of his own worth. […] Thus, for
example, resources for education are not to be allotted solely or necessarily mainly according to their return as estimated in productive trained abilities, but also according
to their worth in enriching the personal and social life of citizens, including here the
less favored.’85 Ralf Dahrendorf verwoordt het in stevigere termen als hij spreekt
82
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van onderwijs als burgerrecht.86 Vanuit zijn perspectief bekeken stelt onderwijs,
naast iemands waarborg te zijn, personen in staat daadwerkelijk een burger te
zijn en deel te nemen aan de maatschappij. Zo bekeken is onderwijs een sociaal
recht van alle burgers waarop iedereen gelijke kansen moet krijgen. Het recht van
een ieder om onderwijs te krijgen dat past bij de eigen capaciteiten en potenties
moet daarbij in de praktijk volgens Dahrendorf actief worden nagestreefd door de
overheid.87 Dahrendorf, hoewel voorstander van concurrentie binnen het onderwijssysteem, was daarmee voor meer betrokkenheid van de staat bij het onderwijs
dan veel van zijn mede-liberalen.
Israel Scheffler (emeritus professor aan Harvard University), ten slotte, beargumenteert in lijn met de klassieke denkers dat – omdat het een voorwaarde
is voor het laten ontwikkelen en overleven van de democratie88 – onderwijs bevolkingsbreed tot doel heeft de geest te bevrijden, de vaardigheid te ontwikkelen
kritisch te zijn, de menselijke sympathieën van de geest te engageren, licht te laten
schijnen op morele en praktische keuzes van die geest en om het individu kennis
en onafhankelijk denken bij te brengen.89 De belangrijkste karaktereigenschap
die daarbij dient te worden ontwikkeld is volgens Scheffler redelijkheid: ‘To cultivate this trait is to liberate the mind from dogmatic adherence to prevalent ideological
fashions, as well as the dictates of authority. […] In training our students to reason
we train them to be critical. We encourage them to ask questions, to look for evidence,
to seek and scrutinize alternatives, to be critical of their own ideas as well as those of
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others.90 Uit dit gedeelte van Scheffler’s tekst blijkt een duidelijke overlap met de
visie van onder andere Mill en Aron: een belangrijke taak van het onderwijs is
om mensen op te leiden tot kritische leden van de democratische samenleving.
Het doel van onderwijs is, met andere woorden, tegengesteld aan het louter vormen van leerlingen. Het ultieme doel is de bevrijding van hun geest. Scheffler
waarschuwt er tegelijkertijd wel voor dat er geen vrijheid is zonder risico’s en
dat de bevrijding van het verstand niet gelijk staat aan het overboord gooien van
discipline. ‘Laissez-faire is not the opposite of dogma. To be reasonable is a difficult
achievement.’91 Het kost dus moeite om redelijkheid eigen te maken, waarbij de
overdracht van traditie – zie hier de overlap met de theorie van John Dewey – een
belangrijk element is: ‘the moral point of view is attained, if at all, by acquiring a
tradition of practice, embodied in rules and habits of conduct. Without a preliminary
immersion in such a tradition – an appreciation of the import of its rules, obligations,
rights, and demands – the concept of choice of actions and rules for oneself can hardly
be achieved.’92
2.4 Een gedeelde visie?
Hoewel de ideeën over onderwijs van de in dit hoofdstuk aangehaalde denkers op
bepaalde belangrijke punten sterk uiteen lopen, biedt een vergelijking voldoende
grond voor een gedeelde visie. Het ontwikkelen van karakter, persoonlijkheid en
een kritische geest – wat zowel het genereren van deugdzaamheid, kennis en wijsheid als het ontwikkelen van beschaafdheid omvat – tezamen met het ontwikkelen van zelfredzaamheid – waarbinnen ook flexibiliteit, creativiteit en een kritische
houding vallen – dient binnen die visie als het centrale uitgangspunt. Aan de ene
kant weerspiegelt dat uitgangspunt de kern van de visies van de grote denkers
Locke (deugdzaamheid), Kant (Verlichting), Von Humboldt (bildung) en Mill
(kritische geest en karaktervorming). Aan de andere kant is ook duidelijk een
aspect vertegenwoordigd dat centraal staat in Rousseau’s idee van onderwijs. Het
gaat Rousseau in de kern om het vormen van een autonoom individu, ‘die onafhankelijk kan denken en praktische problemen zelfstandig kan oplossen.’93 De
leerling die centraal staat in Rousseau’s werk dient ‘te leren niet hulpeloos te zijn,
en zich niet voortdurend door anderen te laten bedienen en verzorgen.’94 Alleen
op die wijze kan het individu een waarlijk gelukkig en vrij leven leiden. Onderwijs dient dus ook als middel om personen in staat te stellen zich te ontwikkelen
tot zelfredzame personen. De noodzaak flexibel, creatief en redelijk te zijn komt
voornamelijk voort uit de visies van de meer hedendaagse denkers.
Uit deze gecombineerde visie komt duidelijk naar voren dat het onderwijs
volgens de aangehaalde denkers een ‘hoger doel’ dient. Dat doel is primair een
90
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Ibidem, p. 348.
Ibidem, p. 349.
Ibidem.
Nussbaum, Niet voor de winst, p. 84.
Ibidem, p. 85.
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aangelegenheid van het individu – in de vorm van persoonlijke, geestelijke en
moreel-praktische ontwikkeling die in het ultieme geval resulteert in de eigen vrijwording – maar heeft tegelijkertijd een positieve uitwerking op de samenleving in
zijn geheel. Zonder een bepaalde set van gedeelde waarden kan een samenleving
– helemaal als het een democratie betreft – niet functioneren. Dit beeld van onderwijs staat haaks op het tegenwoordig steeds gangbaarder idee waarbinnen onderwijs voornamelijk wordt geacht dienstbaar te zijn aan de arbeidsmarkt en aan
economische vooruitgang. Ook de opkomst van het nationale onderwijs in Nederland wordt veelvuldig verklaard vanuit een dergelijk pragmatisch economisch
perspectief. Toenemende behoefte aan geschoold personeel door de industrialisatie en later de opkomst van de service- en kenniseconomie zou hebben gezorgd
voor de prikkel die het onderwijs aan belang deed toenemen, zo gaat het verhaal.
Hoewel die factor ongetwijfeld een rol van betekenis heeft gespeeld, voltrok de
groei van het nationaal lager onderwijs zich in werkelijkheid vóór de industrialisatie. De opkomst van het onderwijs moet dus, in plaats van een praktische invalshoek te kiezen, veeleer gezocht worden in de emancipatiedrang van het individu
en (in eerste instantie bepaalde delen van) de samenleving.95 Van oudsher wordt
onderwijs dan ook gezien als het verheffingsmiddel bij uitstek. Dat ideaal, wat
Kant omschreef als het wegnemen van het onvermogen om voor zichzelf te kunnen spreken, is mede door toedoen van het onderwijs in de loop van de afgelopen
eeuwen grotendeels gerealiseerd in grote delen van de wereld. Hoewel onderwijs
wel degelijk commerciële en utilitaire doelen kan dienen (en in de praktijk ook
veelvuldig dient), ontleent het zijn waarde wat de genoemde denkers betreft daar
dus in geen geval exclusief aan.
2.5 Conclusie
Nu de klassieke en hedendaagse denkers hebben gesproken is het zaak te analyseren hoe hun denkbeelden zich verhouden tot de huidige en de toekomstige
situatie van het onderwijs. De vraag dringt zich op of de visies zoals die zijn beschreven in dit hoofdstuk nog wel een rol van betekenis spelen in een land dat zich
in het proces van verheffing in een vergevorderd stadium bevindt of in een tijd die
sterk verschilt van de afgelopen vier eeuwen. Het moge duidelijk zijn dat de rol
van het onderwijs nooit zal zijn uitgespeeld: denk aan Dewey’s visie van het leven
als een oneindig zelfvernieuwend proces. Vraag is wel of de inhoud die de behandelde denkers daaraan geven van waarde is en zal zijn voor een sterk veranderde
en veranderende wereld. De vraag, met andere woorden, of die denkbeelden van
vervlogen tijden zijn – en daarmee gedateerd of zelfs irrelevant – of juist aanknopingspunten bieden bij het formuleren van aanbevelingen voor de toekomst van
het onderwijs. Indien dat laatste het geval blijkt, is het vervolgens de vraag of dat
voor alle onderwijsniveaus geldt of alleen voor de academische variant. De denkbeelden van vooral de klassieke denkers – waaronder bildung zoals dat concept
95
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door Von Humboldt is neergezet – zijn van oudsher praktisch exclusief op die academische tak geprojecteerd.96 Het komen tot de veelzijdige en harmonieuze ontplooiing van de persoonlijkheid is in die hoedanigheid voor weinigen weggelegd97
en daarmee rijst de vraag of de van oudsher (intellectueel) elitair getinte ideeën
überhaupt iets te bieden hebben aan de voorbereidende en middelbare onderwijsniveaus. Is er in bijvoorbeeld het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs
– een wereld waarvan men veelal ten onrechte aanneemt dat die exclusief gericht
is op het opleiden van vakmensen98 en waarbij zelfontplooiing in het beste geval
van secundair belang is – ruimte voor (een bepaalde vorm van) bildung? Bestaat
er, met andere woorden, ook zoiets als ‘(v)mbo-bildung’? En indien dat het geval
blijkt te zijn, waardoor kenmerkt die variant van het concept zich dan en biedt
het op de één of andere manier handvatten bij het formuleren van aanbevelingen
voor de toekomst van het onderwijs? Daarnaast kan ook de vraag gesteld worden
welke andere vaardigheden dermate belangrijk zijn voor volgende generaties om
het onderwijs een rol te geven bij het aanleren ervan. Al deze vragen zullen worden behandeld in het resterende deel van dit geschrift. In het volgende hoofdstuk
wordt daarmee een begin gemaakt door een historisch beeld te schetsen van het
onderwijs in Nederland en de ontwikkelingen die zich daarbinnen recent hebben
voorgedaan. Er wordt daarmee toegewerkt naar een schets van de huidige stand
van zaken in onderwijsland.
Kernconclusies hoofdstuk 2
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Het onderwijs ontleent zijn waarde niet primair aan economische en utilitaire oogmerken. Het dient, naast het opleiden van leerlingen tot geschoolde arbeidsmarktparticipanten, een hoger doel.
Dat doel laat zich het beste omschrijven als een brede vorm van bildung,
waaronder het ontwikkelen van karakter, persoonlijkheid, een kritische
geest en zelfredzaamheid vallen. Onderwijs is daarnaast het verheffingsmiddel bij uitstek.

Ook de denkers zelf richtten hun denkbeelden, hoewel niet altijd, vaak op kinderen uit
hogere standen. Mede daardoor is de invloed die hun visies hebben gehad op onderwijshervormingen vanaf de achttiende eeuw beperkt gebleven. Zie hiervoor: Boekholt
& De Booy, Geschiedenis van de school in Nederland, p. 92.
Boekholt & De Booy, Geschiedenis van de school in Nederland, pp. 180-181.
Ten onrechte, omdat een groot – zo niet het grootste – deel van de mbo leerlingen dit
type onderwijs volgt op niveau 4. Een niveau dat in de praktijk vooral gericht is op de
doorstroming naar de havo of het hbo en daarmee verregaand theoretisch geaard is. De
termen ‘vakmensen’ en ‘vakmanschap’ zijn in het (v)mbo onderwijs dus grotendeels uit
hun verband getrokken.
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III. De ontwikkeling van het
onderwijs in Nederland
“Onze jeugd heeft tegenwoordig een sterke hang naar luxe,
heeft slechte manieren, minachting voor het gezag en geen eerbied
voor ouderen. Ze geven de voorkeur aan kletspraatjes in plaats
van een goed gesprek. Jonge mensen staan niet meer op als een
oudere de kamer binnenkomt. Zij spreken hun ouders tegen,
houden hun mond niet in gezelschap en tiranniseren hun leraren.”
(Socrates, 469-399 v.Chr.)
3.1 Inleiding
Het onderwijs in Nederland is constant in beweging, hetgeen zich vertaalt in een
bestel dat in werkelijkheid, net als landsgrenzen op een wereldkaart,1 maar zelden de rust uitstraalt die het op papier doet voorkomen. Wat dat betreft kan het
verhelderend werken om stil te staan bij de gedachte dat de huidige vorm van
het Nederlandse onderwijsbestel en de daarin opgenomen onderwijsniveaus, sterk
historisch zijn bepaald.2 Het verleden heeft wat dat betreft diepe sporen nagelaten
in het heden. Die historie gaat helemaal terug tot aan de eerste eeuwen van onze
jaartelling, al valt over die eerste periode weinig te vertellen ten aanzien van geïnstitutionaliseerd onderwijs. De mensheid heeft het namelijk lang zonder scholen
gesteld. Kinderen deden de benodigde kennis niet op in de klas, maar in eigen
kring.3 In dit hoofdstuk zal de periode vanaf het begin van de vorming van scholen in Nederland tot aan de hedendaagse situatie van het onderwijs in hoofdlijnen
worden geschetst. Die lange geschiedenis zal worden opgedeeld in een aantal blokken: paragraaf 3.1 behandelt de periode van de vijftiende eeuw tot en met de achttiende; 3.2 de achttiende eeuw tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog en
in paragraaf 3.3 wordt vanaf daar verder gegaan tot aan de huidige situatie. Daarbij zal ruimschoots aandacht worden geschonken aan de politiek, omdat ontwikkelingen binnen het onderwijs dikwijls en verregaand zijn beïnvloed en gevormd
door politieke processen. Daarna zal in paragraaf 3.4 de aandacht verschuiven
naar de meest recente ontwikkelingen, waarbij de nadruk op inhoudelijke en didactische ontwikkelingen zal komen te liggen. Uiteindelijk zullen de bevindingen
van dit hoofdstuk dienen als startpunt voor het vierde en vijfde hoofdstuk, waarin
P. Khanna, De wereld draaiend houden: nieuwe diplomatie voor instabiele tijden, Amsterdam, 2011, p. 109.
2	
Boekholt & De Booy, Geschiedenis van de school in Nederland, p. XIII.
Daarbij kan gesteld worden dat de schoolstrijd, beginnend in de negentiende eeuw,
meer dan enig andere periode in de onderwijsgeschiedenis van grote invloed is gebleken.
3
Ibidem, p. 1.
1
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vanuit historische en huidige maatschappelijke ontwikkelingen zal worden geëxtrapoleerd naar ontwikkelingen die in de (nabije) toekomst naar verwachting op
het onderwijs afkomen.
3.2. Onderwijs toen: vijftiende tot en met de achttiende eeuw4
De oprichting van de eerste scholen in Nederland was een direct voortvloeisel
uit de verspreiding van het christendom. Zo werd de eerste ‘hofschool’ in Maastricht in de zevende eeuw gesticht, alwaar zonen en hovelingen van de vorsten van
het Frankische rijk Austrasië werden opgeleid.5 Tussen de zevende en vijftiende
eeuw bleef onderwijs voornamelijk een kerkelijke aangelegenheid. Wel werden in
de dertiende eeuw de eerste universiteiten in het leven geroepen en had het onderwijs langzamerhand een piramidale hiërarchische structuur aangenomen met
aan de basis scholen voor elementair onderwijs en daarboven Latijnse scholen en
universiteiten.6 Rondom de vijftiende eeuw werden daaraan nog eens de particuliere scholen, destijds bekend als bijscholen, toegevoegd. Hoewel deze scholen
onder strikte controle van de steden stonden en duur waren, wisten ze, mede door
hun flexibiliteit en het aanbod van vakken die op de stadsscholen niet gegeven
werden, steeds invloedrijker te worden.7 Ook in het dorp kwam langzaam een
ontwikkeling van scholen op gang, in eerste instantie vanuit parochies, al ging die
ontwikkeling moeizamer. In de zestiende eeuw was er voor de meeste kinderen wel
gelegenheid om naar een school te gaan, al gingen ze – zowel in de stad als in het
dorp – in die tijd nog lang niet allemaal.8 Samenvattend werden rond deze tijd
de eerste stappen gezet richting een algemeen onderwijsstelsel, zoals we dat vandaag de dag kennen. Desondanks had het onderwijs nog een lange weg te gaan.
De eerste stappen op die weg werden ingeluid door de humanisten, onder
wie Desiderius Erasmus (1469-1536). In een tijd waarin de samenleving aan het
veranderen was uitten de humanisten kritiek op het onderwijs zoals dat in die
tijd werd gegeven. De humanisten achtten het beeld van onderwijs als voorbereiding op een beroep te beperkt: het zou daarentegen mogelijkheden moeten
bieden om personen te laten uitgroeien tot beschaafde mensen, ‘die kon[den]
profiteren van de schatten aan kennis die uit de oudheid bewaard gebleven waren
en die daardoor ook bij kon[den] dragen tot een betere maatschappij.’9 Om dit
humanistische doel – een eigentijdse voorloper van bildung – te bereiken, werd
een geheel eigen methode ontwikkeld waarmee (tevergeefs) getracht werd het Latijn wederom te verheffen tot de wereldtaal die het in de Klassieke tijd ooit was
4

5
6
7
8
9
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Voor een gedetailleerd overzicht van deze periode kunnen de eerste vijf hoofdstukken
van Boekholt & De Booy geraadpleegd worden. Zie tevens: E. Los, De canon van het
onderwijs, Amsterdam, 2012.
Boekholt & De Booy, Geschiedenis van de school in Nederland, pp. 1-3.
Ibidem, pp. 8 en 10.
Ibidem, p. 12.
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geweest. Terugkijkend kan gesteld worden dat de humanistische invloed op het
onderwijs in Nederland, zeker tot de achttiende eeuw, groot is geweest. Toch, zo
stellen Boekholt en De Booy, was het eerder een poging de Reformatie een halt
toe te roepen die de belangrijkste impuls was voor de stichting van scholen in
Nederland. Voor het uitbreken van de opstand tegen de koning van Spanje – die
tevens wettige landheer van de Nederlanden was – probeerde de regering de Reformatie ook te onderdrukken via het onderwijs. Die maatregelen kwamen te laat
en kinderen werden, hoewel het nog een hele tijd zou duren voordat de roomskatholieke invloeden in het onderwijs gemarginaliseerd zouden zijn, na de ‘afronding’ van de Reformatie onderwezen vanuit de calvinistische leer. De hervormde
kerk was destijds in haar nieuwe positie in staat strakke richtlijnen te trekken en
tijdens de ‘Synode van Dordrecht’, de eerste landelijke vergadering van de gereformeerde kerk tijdens de Republiek in 1618, werd de aanbeveling aangenomen
dat de overheden alle kinderen – onder hen ook de allerarmsten – in staat zouden
moeten stellen onderwijs te volgen. Er kwam aanvankelijk echter weinig van dat
voornemen terecht, onder andere door gebrek aan belangstelling bij ouders en het
ontbreken van stimulerende prikkels vanaf de school. Dat veranderde later in de
zeventiende eeuw toen er meer behoefte kwam aan geletterde personen, docenten
beter betaald kregen en speciale ‘armenscholen’ werden opgericht.10 Sinds die tijd
was er ook sprake van een relatief hoog niveau van alfabetisme in Nederland.
Na de synode, aan het begin van de zeventiende eeuw, kwamen tevens de
meeste verordeningen voor het onderwijs tot stand, waardoor het ontbreken van
een landelijk geldende onderwijsautonomiteit geen onoverkomelijk obstakel
bleek voor een zekere mate van eenheid in het onderwijs. Overigens hielden overheden zich destijds weinig bezig met het onderwijs en waren het naast de kerken
vooral (particuliere) docenten en de ouders van kinderen die een belangrijke rol
speelden ten aanzien van het reilen en zeilen van de scholen.11 Het onderwijs in de
zeventiende en achttiende eeuw bestond, op de ‘Nederduitse’ scholen althans, uit
godsdienst, lezen en schrijven. Vanaf de achttiende eeuw werd ook het verzorgen
van rekenlessen steeds vanzelfsprekender en werd er voorzichtig een begin gemaakt met vakken als geschiedenis en aardrijkskunde. Hoewel er enige structuur
in de methode zat was het voornamelijk een kwestie van leren in het eigen tempo,
waarbij de schooltijden – hoewel vaak twee maal drie uren per dag – onregelmatig
waren. Het waren vooral kinderen tussen de vijf en tien jaar die naar school gingen, alwaar ze gemiddeld genomen – ‘onderbroken door veel verzuim’ – zes jaar
verbleven.12 Naast de Nederduitse scholen bestonden, voor diegenen die aan lezen
en schrijven niet genoeg hadden, de zogenaamde Franse scholen (een combinatie
van lagere schoolvakken en basisbeginselen van de Franse taal), het hoger beroepsonderwijs, rekenscholen en Latijnse scholen – hoewel die laatste langzamerhand
10
11
12

Ibidem, pp. 18-19 en 42.
Ibidem, pp. 22-27.
Ibidem, pp. 27-33 en 41.
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aan invloed begon in te boeten.13
Hoewel er tussen de zesde en achttiende eeuw veel veranderde in het onderwijs wat betreft de toegankelijkheid en de prioriteiten die op bepaalde aspecten
waren gericht – vooral ook door de interactie met de samenleving – waren de
doelstelling, structuur en methode van het onderwijs, vooral in de laatstgenoemde
eeuwen, vrijwel gelijk gebleven.14 Dat alles zou echter een wending nemen vanaf
laat achttiende/begin negentiende eeuw, onder de invloed van maatschappelijke
ontwikkelingen en nieuwe visies op het onderwijs.
3.3. Onderwijs toen: negentiende eeuw tot en met de Tweede Wereldoorlog
De belangrijkste politiek-maatschappelijke ontwikkeling aan het begin van de negentiende eeuw was de ontwikkeling van westerse natiestaten, waarbij de processen van natie- en staatsvorming zich deels apart en deels afhankelijk van elkaar
voltrokken. Kenmerken van deze natiestaten waren het grotendeels samenvallen
van staat, een welomschreven en door andere staten erkend territorium en de beschikking over een geweldsmonopolie. Staten konden hierdoor macht uitoefenen
en wetten handhaven.15 Een dergelijke ontwikkeling voltrok zich ook binnen de
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, die na de Bataafse Revolutie van
1795 ophield te bestaan. Nederland, onder de naam van de Bataafse Republiek,
werd een eenheidsstaat die centraal werd geregeerd vanuit Den Haag.16 Het ontstaan van een nationale economie, waarin individuele koopkracht en nationale
welvaart aan belang toenamen, veranderde de verhouding tussen burger en overheid. Tegelijkertijd nam door een toenemende maatschappelijke complexiteit van
de samenleving de onderlinge afhankelijkheid van mensen toe. Als gevolg daarvan
ontstond een ‘collectief belang […] bij het mitigeren of corrigeren van […] individuele tekorten’, alsmede ‘menselijke interdependentieketens’ in de zin van ‘verbindingen die mensen met elkaar aangaan’.17 Met die ontwikkelingen nam het belang
van wetgeving, afkomstig van de overheid, toe en ontstonden zowel een publieke
als private sector, waarin de rolverdeling – hoewel die nooit statisch is geweest –
tussen staat en burger uitkristalliseerde. In Nederland is in dat domein vervolgens
een nieuw burgerschap ontkiemd, ‘gesteund en gestimuleerd door de komst van
democratische grondrechten en collectieve emancipatiebewegingen.’18 De burger
kreeg in toenemende mate toegang tot ‘kennis en kunde’:19 primair door zelf het
13
14
15
16
17
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initiatief te nemen, maar met een toenemende rol van de nationale staat20 in de
tweede helft van de negentiende eeuw. Steeds meer mensen gingen gebruik maken
van het onderwijs, hetgeen in toenemende mate werd beschouwd als ‘een algemeen toegankelijk cultuurgoed en […] een grondrecht in de samenleving.’21 Het
politieke belang van onderwijs heeft daarbij aan de zeggenschap over het systeem22
een geheel eigen dynamiek gegeven. De uitdijende omvang van het onderwijs
heeft ertoe geleid dat alleen de staat nog het vermogen heeft om de omvangrijke
onderwijsinfrastructuur, ‘in zowel fysieke, juridische en organisatorische zin’,23 in
stand te houden, te sturen en door te ontwikkelen.24
In de negentiende eeuw maakte de staat gebruik van zijn invloed op het onderwijs door het een belangrijke rol toe te kennen ten behoeve van de natievorming van Nederland. Daarbij valt onder andere te denken aan het bevorderen van
de eenheid van taal en van normen en waarden, anders gezegd, aan de socialisatiefunctie van het onderwijs.25 Samen met de groeiende behoefte aan geschoold
personeel zou men dus kunnen stellen dat het onderwijs puur en alleen een antwoord was op functionele veranderingen in de samenleving. Hoewel die factor
ongetwijfeld een impuls heeft gegeven aan de ontwikkeling van het onderwijs
in de negentiende eeuw schiet een dergelijke verklaring tekort. Zoals vermeld in
de conclusie van het vorige hoofdstuk voltrok de opkomst van (nationaal lager)
onderwijs in Nederland zich niet na, maar grotendeels vóór de industrialisatie.
Onder invloed van veranderende machtsverhoudingen in de samenleving werd
onderwijs langzaamaan het middel bij uitstek voor het bevredigen van emancipatiebehoeften.26 Het onderwijs diende niet alleen als functioneel, maar ook als
sociaal en pedagogisch antwoord op vragen die leefden in de toenmalige samenleving.27 Die ontwikkeling was reeds in de achttiende eeuw op gang gebracht toen,
onder aanvoering van denkers als Locke, Kant en later ook Von Humboldt, Verlichtingsidealen hun intrede deden. Die idealen wonnen vervolgens snel aan invloed en hervormingen binnen de politiek, godsdienst en in het onderwijs zouden
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Lenssen stelt dat aan de bemoeienis van de overheid met het onderwijs een groot aantal
simultaan verlopende ontwikkelingen en processen ten grondslag liggen, waaronder
industrialisatie, toenemende arbeidsdeling, oprichting van belangenorganisaties, ontwikkeling van sociale instituties en de groei van logistieke en communicatieve netwerken. Gezien de sturende invloed van deze ontwikkelingen op de samenleving was de
overheid genoodzaakt zich daar actief mee te bemoeien om niet aan gezag in te boeten,
aldus Lenssen (p. 264).
Ibidem.
Waarbij onderwijssystemen moeten worden gezien als onderdeel van machtssystemen
in de samenleving en dus worden gevormd als resultaat van machtsstrijd. Ibidem,
p. 268.
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moeten leiden tot ‘wereldlijke vooruitgang en ontplooiing van ieder persoonlijk in
de samenleving.’28 Goed onderwijs voor de massa zou, met andere woorden, ieder
mens in staat moeten kunnen stellen een redelijk bestaan op te bouwen.
Bij het aanvangen van de negentiende eeuw werd door onderwijshervormers
een begin gemaakt met het in de praktijk brengen van de Verlichtingsidealen. In
1796 kwam de Nationale Vergadering bijeen; de centrale regeling van het onderwijs als één van haar belangrijkste taken beschouwend. In de eerste grondwet van
Nederland, de Staatsregeling van 1798,29 werd de oprichting van scholen als concreet doel gesteld en twee jaar later werd het werk ‘Algemeene Denkbeelden over
het Nationaal Onderwijs’ gepubliceerd, hetgeen een grote rol zou gaan spelen bij
de verdere ontwikkeling van het onderwijs in Nederland.30 Die hervormingen waren echter geen radicale invoering van de Verlichtingsidealen: het onderwijs werd
niet gecentraliseerd – de taak van de staat was slechts daar waar nodig aanvullend
op te treden – en, belangrijker, de scheiding tussen kinderen uit diverse sociale lagen in het onderwijs bleef intact. ‘Een gematigde, aan de omstandigheden aangepaste en met de realiteit rekening houdende wijziging van het lager onderwijs zou
het gevolg zijn.’31 Functionaliteit was uiteindelijk dus wel een belangrijke pilaar
van het onderwijs, maar dat betekent niet dat ideologie geen rol speelde.
Na twee onderwijswetten in 1801 en 1803 kwam in 1806 een lager-onderwijswet tot stand die gehandhaafd zou blijven tot 1857. Er werd daarbij onderscheid
gemaakt tussen openbare scholen die door de overheid werden gefinancierd en
bijzondere scholen. Het hoofdelijk onderwijs – zijnde onderwijs waarbij kinderen
van verschillende niveaus en leeftijden gemengd maar afzonderlijk van elkaar les
kregen – wat tot en met de achttiende eeuw de standaard was in Nederland, werd
vervangen door klassikaal onderwijs.32 Hoewel leerlingen de ‘christelijke deugden’ zouden worden bijgebracht op een wijze die voor alle gelovigen acceptabel
zou zijn, werd het aanbieden van leerstellig onderwijs verboden.33 Tot de val van
Napoleon in 1813 konden de veranderingen die men met de wet voor ogen had
echter maar minimaal doorgevoerd worden. Pas na de Franse tijd kwamen hervormingen echt goed op gang.34 Een docent zou voortaan les geven in lezen, schrijven
en rekenen, gelijktijdig aan drie elkaar in niveau opvolgende klassen.35 Hervormingen aangaande het vervolgonderwijs lieten daarentegen (nog) langer op zich
wachten. Het voortgezet onderwijs, dat eigenlijk niet als zodanig bestond, was
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Ibidem, p. 93.
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Boekholt & De Booy, Geschiedenis van de school in Nederland, p. 96.
Ibidem, p. 97.
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aan het begin van de negentiende eeuw nog uitsluitend weggelegd voor de ‘hogere
standen’ en het onderwijsbeleid van de lokale overheid was vooral gericht op de
minder bedeelde massa. Er werd onderscheid gemaakt tussen hoger onderwijs, de
universiteiten en de Latijnse scholen, en lager onderwijs dat bestond uit alle overige scholen. Doordat er, vooral voor die laatste categorie scholen, een gebrek aan
regelgeving was, bestond het lager onderwijs (waaronder dus ook niveaus vielen
die we nu onder het middelbaar onderwijs scharen) in het eerste gedeelte van de
negentiende eeuw uit een complex en heterogeen geheel.36 Binnen dat geheel bestond, naast een zeer beperkte vorm van beroepsgericht onderwijs, ook de Franse
school, die voor een belangrijk deel het verval van de Latijnse scholen – die overigens nog wel exclusief toegang gaven tot de universiteit – opving. Toch ontstond
langzamerhand wel het besef dat ook het voortgezet onderwijs aan een logische
opbouw toe was en onder koning Lodewijk werd een commissie ingesteld die in
1809 met het plan kwam een goed geregelde moderne opleiding voor velen in het
leven te roepen. Door de Franse bezetting van Nederland die kort daarop volgde
bleef het bij plannen en lieten structurele hervormingen nog een aantal jaren op
zich wachten. Na de eenwording met de Zuidelijke Nederlanden in 1815 leek dit
proces langzaam maar zeker wel op gang te komen. De verschillen tussen beide
landsdelen noopten tot afstemming en daarmee veranderingen. Toch viel het uiteindelijke resultaat tegen: hoewel er hier en daar wel iets veranderde, vooral op de
Latijnse scholen, was er van vergaande hervorming van het voortgezet onderwijs
nog steeds geen sprake.37
Toch waren het de veranderingen in het onderwijs, hoe geleidelijk ze in de
praktijk ook werden ingevoerd en dan vooral binnen het lager onderwijs, die in
de decennia volgend op de wet uit 1806 een centrale rol gingen spelen. De hervormingen die werden doorgevoerd bleken radicaal genoeg te zijn om uiteindelijk
inzet te worden van een strijd. De voornamelijk op Verlichtingsidealen gestoelde
hervormingen waren voor het protestantse deel van de bevolking – hoewel de
protestantse invloed met de maatregelen niet geheel verdween uit het onderwijs
– te radicaal. Datzelfde gold eveneens voor de katholieken. Voor hen bestond
echter nog een reden om zich tegen de plannen te verzetten. Als onderdrukte
groep in de samenleving hadden de katholieken namelijk geen enkele behoefte
aan voortgaande protestantse dominantie. De maatregelen gingen wat hen betreft dus eigenlijk niet ver genoeg. Daarnaast was het nieuwe systeem ook voor
de meerderheid van de joodse gemeenschap in Nederland niet iets om erg mee
ingenomen te zijn. Sterker nog, joodse kinderen waren lang niet altijd welkom
op de nog altijd als christelijk gekarakteriseerde scholen. Het verzet van joodse
kant werd echter gebroken toen de staat joodse scholen ging erkennen en zelfs
subsidiëren.38 In hun strijd voor datzelfde recht kregen de christelijke stromingen
in de samenleving bijval van de opkomende liberalen die, hoewel niet op basis van
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godsdienstige overtuiging, ook voor vrijheid van onderwijs pleitten. Die vrijheid
werd in de liberaal getinte grondwet van 1848 opgenomen, maar in de dagelijkse
praktijk bleef het in feite bij woorden. Onder Thorbecke (1798-1872) werden pogingen gedaan om de geest van de nieuwe grondwet tot leven te wekken, maar in
zijn tijd als minister-president kwam er geen wetgeving tot stand waarmee dat bereikt zou worden. Het duurde tot 1857, toen onder Van der Brugghen een nieuwe
schoolwet werd ingevoerd.39 In deze wet werden maatregelen opgenomen die tot
doel hadden het onderwijs aan de veranderende (eisen van) de samenleving aan
te passen en de kwaliteit ervan te verbeteren. Meer in het oog sprong echter het
wetsartikel waarin men geregeld zag dat, naast het bestaan van openbare scholen
in het gehele land, men de vrijheid kreeg om bijzondere scholen te stichten. De
daadwerkelijke stichting van dergelijke scholen bleek in de praktijk echter moeizaam te verlopen, doordat de overheid er geen financiële steun aan wilde verlenen.
Als gevolg brak er (wederom) een politieke strijd uit, ‘de schoolstrijd’, met als inzet
de financiering van confessioneel naast openbaar onderwijs.40 Vanuit orthodoxprotestantse en katholieke hoek werd de drang naar bijzonder onderwijs steeds
groter en de twee stromingen vonden elkaar uiteindelijk, tegen alle verwachtingen
in, als bondgenoten in een gezamenlijke strijd.
In 1878 werd nog, onder fel protest van de confessionelen, een nieuwe schoolwet onder het liberale ministerie-Kappeyne van de Coppello41 aangenomen die
vooral tot doel had substantiële verbeteringen in het onderwijs door te voeren.42
Het zou echter niet lang duren voordat de rollen (gedeeltelijk) werden omgedraaid: de liberalen hadden voor de door hen gewenste kiesrechtuitbreiding steun
nodig van de confessionelen en verklaarden, min of meer in ruil daarvoor, dat
subsidiëring van het bijzonder onderwijs niet per definitie uitgesloten was. De in
1888 door de confessionelen gewonnen verkiezingen kunnen vervolgens gezien
worden als een keerpunt in de schoolstrijd. Aspecten in de schoolwet van 1878
die het bijzonder onderwijs benadeelden ten opzichte van het openbaar onderwijs
werden in de schoolwet van 1889 gewijzigd. Het was een eerste stap op weg naar
gelijkstelling van beide soorten onderwijs, hoewel van gelijke behandeling in de
praktijk nog geen sprake was.43 Tussen 1901 en 1905 zorgde de confessionele
regering-Kuyper voor een verhoging van de subsidie voor het bijzonder onderwijs.
De liberalen, die tot het einde het uitgangspunt van de wet uit 1806 verdedigden
– zijnde een ongedeelde school in een ongedeelde maatschappij – werden zich
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ervan bewust dat de verzuiling van het onderwijs niet langer was tegen te houden.
Beide typen onderwijs werden als gelijk voor de wet gemaakt met de grondwet
van 1917 (de ‘Pacificatie’), waarmee Kuypers’ principe van ‘soevereiniteit in eigen
kring’ geïnstitutionaliseerd werd in het onderwijs.44 De strijd om gelijkstelling
werd uiteindelijk in het voordeel van de confessionelen beslist met de lageronderwijswet van 1920. Daartegenover stond het erkennen van het door liberalen gewenste algemeen mannenkiesrecht. Het middelbare onderwijs, destijds nog steeds
als secundair belang beschouwd, moest tot na 1924 wachten alvorens ook daar
van volledige gelijkheid sprake was.45
Vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw kwam het onderwijs in het teken te staan van de beterende toegankelijkheid ervan. Het voortgezet onderwijs
nam in belang toe door de toenemende vraag naar geschoold personeel vanuit
de samenleving. Tot aan de Tweede Wereldoorlog, met daartussenin de ernstige
financieel-economische crisis van de jaren dertig, voerde de overheid echter vooral
een passief beleid gericht op het financiële en administratieve beheer van het onderwijs. De onderwijskundige aspecten en de inrichting van het onderwijs werden
overgelaten aan de onderwijsinstellingen zelf. Waar van liberale en socialistische
zijde regelmatig werd aangedrongen op inhoudelijke hervormingen binnen het
onderwijs, had de beleidsmatige impasse tijdens het interbellum ‘ten diepste zijn
wortels in de principiële afkeer van de confessionele partijen van overheidsbemoeienis met het onderwijs.’46 Deze jaren zouden later bekend komen te staan als
de periode van het ‘distributief beleid’.47 Pas na de oorlog zou de ontwikkeling van
onderwijs weer in een stroomversnelling geraken.
3.4 Onderwijs nu: 1945 tot aan het heden
Hoewel het onderwijs tussen de jaren 1860 en 1920 grotendeels in het teken van
de schoolstrijd had gestaan, hadden zich gedurende die tijd wel degelijk onderwijskundige ontwikkelingen voorgedaan. In het lager onderwijs veranderden inhoud en aanbod van de leervakken, werden er aanpassingen gedaan aan de pedagogische en didactische aspecten van het onderwijs en verbeterde de positie van
de onderwijzer. Ook zou het klassikaal onderwijs het moment van voltooiing naderen met kinderen van één en dezelfde leeftijd die tegelijkertijd les kregen in
een apart lokaal.48 Bijna gelijktijdig werd, onder invloed van denkers als Maria
Montessori en John Dewey, de overgang naar individueel onderwijs ingezet.49 Het
44
45
46
47

48
49

Ibidem, p. 221.
Ibidem, p. 226.
Ibidem, p. 187.
Ibidem, pp. 231-238. Zie ook: Ph.J. Idenburg, ‘Naar een constructieve onderwijspolitiek’, Pedagogische Studiën, 1970, pp. 1-18.
Inspectie van het Onderwijs, Passie en pragmatisme, p. 33.
Ibidem, p. 42. Dit gebeurde echter zeer voorzichtig en hoewel het oordeel over bepaalde soorten vernieuwingsonderwijs (zoals de Daltonwerkwijze) positief was, is individueel onderwijs tot op de dag van vandaag niet verregaand doorgevoerd.

45

hoofdstuk iii

kind kwam centraler te staan in het onderwijs, terwijl het moralistische aspect
plaats maakte voor het didactische. Lezen bijvoorbeeld werd, in plaats van een
doel op zich, meer dan ooit een noodzakelijke bekwaamheid.50 In 1863 werd de
wet op het middelbaar onderwijs, onder het kabinet-Thorbecke, ingevoerd waarbinnen burgerscholen, hogere burgerscholen, middelbare scholen voor meisjes en
de Polytechnische School te Delft vielen. Hoewel de staat in het kader van deze
wet scholen stichtte, bleef er veel ruimte voor een invulling die de instelling eigen
was.51 Ook voor het hoger onderwijs kwam een wet tot stand, in 1876 onder het
ministerie Van Lynden van Sandenburg-Heemskerk, waarin de bestaande universiteiten werden gehandhaafd net als het exclusieve toelatingsrecht wat het gymnasium daartoe bood.52 Voor het nijverheidsonderwijs, ten slotte, kwam pas in 1919
een wet tot stand, vooral als antwoord op een – als gevolg van de industrialisatie
– toenemende vraag naar geschoolde arbeiders.
Na de Tweede Wereldoorlog is die vraag naar breed geschoold personeel door
ontwikkelingen in de samenleving (waaronder verstedelijking en industrialisatie),
op de arbeidsmarkt en in het bedrijfsleven, verder toegenomen.53 De Nederlandse
economie, waarin eerst diensten en later kennis de rol van industrie overnamen,
werd op een ingrijpende manier steeds afhankelijker van kwalitatief goed onderwijs. Bedrijven investeerden niet langer primair in gebouwen en apparatuur, maar
in human capital, waarvan de meerwaarde wordt gegenereerd door onderwijs.54
Het is dan ook vooral in die periode geweest dat het onderwijs zich, ook inhoudelijk, snel heeft ontwikkeld. Een wereldwijde groei in het opleidingsniveau
van mensen en de beschikbaarheid aan kennis onder de bevolking is het gevolg
geweest. Die ontwikkelingen lagen vervolgens ten grondslag aan onder andere de
ontzuiling van de samenleving vanaf de jaren zestig en de toenemende emancipatie van de burger. De sterke sociale stratificatie, voorheen een duidelijk kenmerk
van de samenleving, brokkelde langzaam af in de samenleving van na de Tweede
Wereldoorlog. Betere scholing en de verzorgingsstaat hadden het ontstaan van een
brede middengroep tot gevolg, waarin de sociale afstand tussen ‘standen’ onderling vervaagde. Waar standen nog een rol speelden waren die in toenemende mate
gebaseerd op opleidingsniveau in plaats van op sociale afkomst.55 Kortom, het
onderwijs democratiseerde. Toen aan het eind van de jaren zestig echter bleek dat
opleidingskeuze en de onderwijsloopbaan van kinderen nog steeds grotendeels
afhankelijk waren van sociale afkomst, werd het bestel onder handen genomen.
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Een andere reden om tot die stap over te gaan was het ontstaan van praktische
problemen, zoals aansluitingsproblematiek door een gebrekkige eenheidsvorming
tussen de bestaande soorten onderwijs.56 Na wetsontwerpen van Gerrit Bolkestein
in 1939 – als vervolg daarop introduceerde hij tevens het schema-Bolkestein in
194657 – en Rutten in 1951 (beide voorstellen haalden het niet), werd door de
minister van Onderwijs Cals in 1968 – na een vijfjarige experimenteerfase – de
‘Mammoetwet’ ingevoerd.
Intermezzo: Gerrit Bolkestein58
Gerrit Bolkestein, de grootvader van VVD-voorman Frits Bolkestein, was tussen 1939 en 1945 minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. In
zijn tijd als minister, maar meer nog in de periode erna toen hij adviseur was
van minister Van der Leeuw, heeft Bolkestein de basis gelegd voor zijn nalatenschap op het terrein van het onderwijs. Het waren zijn talrijke idealen, ideeën,
en voorstellen die uiteindelijk aan de basis zijn komen te liggen van al dan niet
geslaagde onderwijshervormingen in het Nederlandse stelsel. In de discussies
rondom onderwijsvernieuwing wordt tot op de dag van vandaag gesproken
over principes en constructies die Gerrit Bolkestein al in de eerste helft van de
twintigste eeuw verkondigde.59 De actualiteit van zijn inzichten blijkt ook uit
de inhoud van dit geschrift. In een rede die Bolkestein hield op de algemene
ledenvergadering van de Vrijzinnig-Democratische Bond in 1939 schetste hij
een beeld van door hem gewenste onderwijsvernieuwingen. Uit die boodschap
blijkt dat Bolkestein in het bijzonder belang hechtte aan vier elementen: een zo
ver mogelijk gaande individualisering binnen het onderwijs, het stimuleren van
de zelfredzaamheid van de leerling, minder nadruk op parate kennis en meer
op de ontwikkeling van inzicht en tot slot de taak van het onderwijs om het
karakter van de leerling te vormen.60 Zoals zal blijken zijn dat elementen die in
het vervolg van dit geschrift een belangrijke plaats zullen krijgen.
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Figuur 1. Het Nederlandse onderwijsstelsel anno 201161

De Mammoetwet veranderde zowel de structuur als onderwijskundige elementen
van het voortgezet onderwijs, hetgeen voortaan zou bestaan uit voortgezet wetenschappelijk onderwijs (vwo), algemeen voortgezet onderwijs (lavo, mavo en
havo), beroepsonderwijs (mbo en hbo) en andere vormen van onderwijs.62 Ook
in de opmaak van het huidige onderwijsbestel is nog veel terug te vinden van het
stelsel dat via de Mammoetwet werd ingevoerd (zie figuur 1). Dat wil echter niet
zeggen dat er vanaf 1968 geen onderwijshervormingen meer zijn doorgevoerd.
Integendeel. De wet zou, zo stelt Lenssen, ‘vooral leiden tot een permanent proces
van nieuwe regelgeving en aanpassingen die als voornaamste kenmerk hadden dat
ze achter de feiten aanliepen.’63 Voor een deel kwam de Mammoetwet dan ook te
laat: de wet vindt zijn basis in de organisatorische ideeën van de Ineenschakelingscommissie uit 191064 en gaf voor een deel ‘antwoord op vragen die al leefden in
het begin van de [twintigste] eeuw en niet op vragen die de komende decennia op
het onderwijs afkwamen’.65 Doordat het Nederlandse onderwijsbeleid tot de in-
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voering van de Mammoetwet vijftig jaar praktisch had stilgestaan,66 gecombineerd
met de dynamiek van mondiale ontwikkelingen, is er in de periode tussen 1968
en het heden nog zeer veel onderwijsvernieuwing door middel van wetgeving geïntroduceerd. Daaronder vallen onder andere schaalvergrotingen in het hbo (het
introduceren van de hogescholen) en in het mbo (het proces van sectorvorming en
vernieuwing en vervolgens de invoering van de wet educatie en beroepsonderwijs
in 1996 die de ROC-vorming inluidde)67, het onderbrengen van het vbo en de
mavo in het vmbo en de invoering van de ‘tweede fase’ binnen het havo en vwo.
3.5  De huidige staat van het onderwijs
Voor een deel zijn die vernieuwingen een antwoord geweest op de tekortkomingen van de Mammoetwet. ‘Conceptuele noodverbanden’,68 om het stelsel op die
plaatsen waar het onvoldoende functioneerde op te lappen. Voor een deel echter,
hadden vernieuwingen die na de invoering van de Mammoetwet zijn doorgevoerd
wel degelijk ook een didactisch en inhoudelijk karakter. Als zodanig is er, hoewel
dat dus lang niet altijd is gelukt, getracht onderwijskundige antwoorden te vinden
op veranderende omstandigheden in de samenleving. Zo was er in de jaren zestig
en zeventig een hernieuwde belangstelling voor meer op het individu gerichte onderwijsvormen69 die hun oorsprong hadden in de jaren vanaf 1920. Zeker vanaf
de jaren zeventig, onder invloed van maatschappelijke processen als ontzuiling,
secularisering en vooral individualisering, kwam het klassikaal onderwijs verder
onder druk te staan.70 Daarmee werden er destijds naast externe differentiatie ook
vorderingen gemaakt op het gebied van interne differentiatie. De verschillende
onderwijsprocessen die zich afspelen in het klaslokaal werden daarmee in toenemende mate ingericht op de verschillen tussen individuele leerlingen. De invoering van de ‘tweede fase’ (1998) in de bovenbouw van de havo/vwo is daarvan een
voorbeeld. Toch is een koerswijziging richting onderwijs dat daadwerkelijk gericht
is op individuele kenmerken van de leerling tot op heden uitgebleven. Zo bleek
de nadruk op zelfstandigheid in de tweede fase voor de zwakkere leerling een brug
te ver en is er van verdere initiatieven op dit terrein (nog) weinig terechtgekomen.
Een andere ontwikkeling in de maatschappij die in deze periode invloed op
het onderwijs bleef uitoefenen was de steeds verder toenemende verheffing van
de burger. In de periode tussen 1945 en het heden is de doelstelling van het onderwijs steeds meer verschoven naar het bijdragen aan emancipatie en verticale
sociale mobiliteit. Onderwijs heeft op die wijze door de jaren heen meer mensen
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Ibidem, p. 205.
Voor een gedetailleerd overzicht van ontwikkelingen die het beroepsonderwijs doormaakte in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw, zie Lenssen, pp. 220-262.
Ibidem, p. 260.
Inspectie van het Onderwijs, Passie en pragmatisme, p. 55.
Ibidem, p. 61.
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in staat gesteld om hun eigen stem te laten gelden71 en zo geresulteerd in burgers
die kritischer en mondiger zijn, ook (of juist) ten opzichte van de overheid. Het
onderwijs heeft zodoende een aanzienlijk aandeel gehad in het tot bloei laten
komen van de kritische geest waarover Kant en Mill in hun werken spraken. Dat
heeft ertoe geleid dat de geëmancipeerde burger steeds meer is gaan verwachten
van de wereld om hem heen. Onder de invloed van de informatierevolutie, zo stelt
internationale betrekkingen-expert Parag Khanna, krijgt iedereen vervolgens een
kans zijn of haar eigen gezag te laten gelden.72
Mensen zijn zo ook steeds meer van dienstverleners gaan vergen: alleen een gegronde kennis van zaken is niet langer voldoende. Vaardigheden (waaronder kritisch denken,73 sociale competenties74 en het kunnen beheren van de eigen loopbaan75) en attitude zijn, naast kennis, in het algemeen sterk in belang toegenomen.
In de huidige economie, waarin diensten centraal zijn komen te staan, dienen
vakmensen en specialisten, naast het bieden van kennis en uitleg, over vaardigheden te beschikken die vanwege de interactie met de medemens van belang zijn.
Daarnaast is ook een houding, waarbij de vakman persoonlijke inzet toont om
dienstbaar te zijn aan de klant, in toenemende mate een voorwaarde geworden
om zakelijk te kunnen overleven. ‘Werknemers in een diensteneconomie moeten,
naast hun hoofd en handen, ook hun houding ontwikkelen’, aldus Leeman et al.76
De focus op de overdracht van kennis, hetgeen voorheen in grote delen van het
onderwijs exclusiviteit genoot, is in toenemende mate ontoereikend gebleken om
mensen op te leiden voor de huidige samenleving. Het vermogen tot communiceren en samenwerken, het geven van heldere uitleg, het tonen van betrokkenheid
en het omgaan met grote hoeveelheden (complexe) informatie zijn allemaal aan
het uitdijende lijstje van benodigde bekwaamheden toegevoegd. Dit proces heeft
op zijn beurt geleid tot onderwijskundige vernieuwingen. Als antwoord op vragen
vanuit de samenleving, voortschrijdende individualisering en flexibilisering van
arbeidsverhoudingen77 zijn vaardigheden en attitudes, in eerste instantie via het
‘competentiegericht onderwijs’, toegevoegd aan curricula in het (beroeps)onderwijs. Daarbij wordt het geheel aan kennis, vaardigheden en attitudes tezamen
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R. Dahrendorf, ‘Justice Without Bondage: the Liberation of the Citizen’, in: R.
Dahrendorf, The New Liberty. Survival and Justice in a Changing World. The Reith Lectures, Londen, 1975, p. 44.
Khanna, De wereld draaiend houden, p. 286.
Zie: G. ten Dam en M. Volman, ‘Critical Thinking as a Citizenship Competence:
Teaching Strategies’, Learning and Instruction, 2004, pp. 359-379.
G. ten Dam, ‘Sociale competentie in de multiculturele samenleving. Een beschouwing’, Pedagogiek, 2002, nummer 1, pp. 70-81.
M.R. Klink, J. van der Boon & K. Schlusmans, ‘Competenties en beroepsgericht hoger
onderwijs: Stand van zaken en toekomstperspectief ’, 2007, p. 2.
Y. Leeman, F. Meijers & G. Timmerman, ‘Competentiegericht leren: een brandende
kwestie’, Pedagogiek, 2006, nummer 1, p. 12.
Ibidem, pp. 11-13.
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aangeduid als competenties.78 In tegenstelling tot vroeger, waarbij de toekomstige
vakman werd opgeleid in de praktijk, is de school daarmee in toenemende mate
verworden tot een plaats waar men (ook) vaardigheden opdoet voor later. Onze
huidige samenleving is te ingewikkeld geworden om het op de ‘oude manier’ te
doen, waarbij vakmensen praktisch ongeschoold aan de start van hun loopbaan
verschenen.79
Hoe nieuw deze vorm van ‘het nieuwe leren’ echter ook lijkt, in feite is ook
dit een voortzetting van de onderwijsvernieuwingsgolf die zijn oorsprong vindt in
de jaren twintig van de vorige eeuw. Het onderwijs waarin competenties centraal
staan is namelijk te scharen onder de noemer van de ‘constructivistische stroming’.
Leren wordt daarbij niet gezien als het simpelweg opslaan van aangereikte kennis,
maar als het actief construeren van kennis door nieuwe informatie te interpreteren
vanuit kennis die reeds aanwezig is bij de leerling, waarbij gewerkt wordt vanuit
eerder opgedane ervaringen en persoonlijke waarden en opvattingen.80 In de lijn
van Dewey moet leren als zodanig aansluiten, of beter nog direct voortkomen, uit
levensechte situaties die in de huidige context worden aangeduid als ‘authentieke
leeromgevingen’. Op die manier wordt de vraag naar kennis en vaardigheden als
natuurlijk opgeroepen, waardoor het uiteindelijke geleerde beter blijft hangen.
Anders gezegd construeert de onderwijsdeelnemer een eigen (subjectieve) waarheid door middel van het opdoen van ervaringen, om die vervolgens op te nemen
als kennis die al dan niet overeenkomt met bestaande verwachtingspatronen.
Zoals zo vaak het geval is met het doorvoeren van veranderingen, is competentiegericht onderwijs (cgo) volgens velen te ver doorgeschoten in de focus op
vaardigheden, hetgeen gedeeltelijk ten koste is gegaan van de factor ‘kennis’.81 Dit
knelpunt heeft echter momenteel de aandacht, waarbij toegewerkt wordt naar een
reparatie van de huidige situatie en wordt gezocht naar de ‘ideale’ mix van kennis,
vaardigheden en houding.
3.6 Conclusie
Het laatste voorbeeld laat goed zien hoe de vernieuwing van het onderwijs door de
eeuwen heen altijd heeft berust op een paradox. Aan de ene kant reageert het onderwijs op vragen uit de samenleving en verandert het al doende onder de invloed
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Ibidem, p. 11. Het competentiebegrip heeft in de praktijk echter een erg diffuus karakter. Zie daarover onder andere: Onderwijsraad, Competenties: van complicaties tot
compromis, Den Haag, 2002.
M. Volman, ‘Het ‘nieuwe leren’: oplossing of nieuw probleem?’, Pedagogiek, 2006,
nummer 1, p. 16.
Ibidem, pp. 16-17.
De Groningse hoogleraar Greetje van der Werf uitte al vroeg in het proces haar bedenkingen over ‘het nieuwe leren’. Zie: M.P.C. van der Werf, ‘Leren in het studiehuis.
Consumeren, construeren of engageren?’ Inaugerale rede bij de aanvaarding van het
ambt hoogleraar onderwijzen en leren, Groningen, 2005. Zie tevens: ‘Eerst denken dan
pas doen’, NRC Handelsblad, 8 april 2006, via http://vorige.nrc.nl/wetenschap/article1670692.ece/Eerst_denken_dan_pas_doen
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van ontwikkelingen die zich voordoen in de maatschappij. De beweging weg van
een moralistische insteek richting een didactische in de tweede helft van de negentiende eeuw is daarvan een voorbeeld. De geleidelijke overgang van hoofdelijk
naar klassikaal onderwijs en vervolgens naar (een nu nog beperkte vorm van) individueel onderwijs is een ander voorbeeld. Aan de andere kant is het nooit mogelijk
geweest vernieuwingen zonder slag of stoot ingevoerd te krijgen. De geschiedenis
laat wat dat betreft ook zien hoe stroperig en taai institutionele patronen binnen het onderwijs zijn.82 Veel onderwijsvernieuwingen zijn dan ook mislukt.83
Vooral in die gevallen waar plannen van bovenaf worden opgelegd lopen ze stuk
‘op de dominante culturele patronen in klaslokalen, die lijken te functioneren als
de loopgraven van het onderwijssysteem.’84 Er lijkt in dat opzicht sprake te zijn
van een onder- en een bovenstroom in het onderwijs: in de praktijk gaan docenten
en bestuurders klaarblijkelijk veelal gewoon hun gang en trekt men zich weinig
aan van de grote ideeën die van bovenaf worden opgelegd.85 Daarmee zal in de
toekomst hoe dan ook rekening moeten worden gehouden.
Daarnaast zijn ook de gevolgen van de schoolstrijd, voor diegenen die onderwijsvernieuwingen op een daadkrachtige manier hebben getracht door te voeren,
een enorm obstakel binnen de specifieke Nederlandse context gebleken. Het onderwijs heeft met die strijd ruim een eeuw zeer nadrukkelijk in het teken gestaan
van politieke, morele en organisatorische impasses, hetgeen ten koste is gegaan
van inhoudelijke en didactische vooruitgang ten behoeve van de leerling. Met de
onderwijspacificatie werd uiteindelijk de basis gelegd voor enkele aspecten van het
onderwijsbestel zoals we dat vandaag de dag kennen. Daarmee is tegelijkertijd één
van de kernproblemen van het onderwijssysteem in Nederland blootgelegd: het
huidige bestel is in zijn kern een gepolitiseerd systeem dat nog altijd grotendeels
tegemoet komt aan vragen van de vorige eeuw. Het systeem heeft balans moeten brengen tussen maatschappelijke tegenstellingen en dient al doende vooral
de belangen van maatschappelijke partijen, wat ten koste gaat van de onderwijsvrager en dus het individu. Zo identificeert artikel 23 van de huidige Grondwet,
het recht op vrijheid van onderwijs, een groepsbelang met een individueel belang. Volgens Lenssen moet hierbij vooral gelet worden op de grondslag van dat
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Inspectie van het Onderwijs, Passie en pragmatisme, p. 67.
Zie ook: L.G.M. Prick, Drammen, Dreigen, Draaien. Hoe het onderwijs twintig jaar lang
vernieuwd werd, Amsterdam, 2006.
Inspectie van het Onderwijs, Passie en pragmatisme, p. 67.
De mate waarin sprake is van bovenaf opleggen van ideeën verschilt uiteraard per bewindspersoon die aan het roer staat. Van minister Ritzen (PvdA, minister van Onderwijs tussen 1989-1994 en 1994-1998) is bekend dat hij een actief beleid voorstond,
waarbij hij nogal eens tegen de wil van het onderwijsveld in ging. Van minister Van der
Hoeven (CDA, minister van OCW 2002-2007) wordt gezegd dat ze meer luisterde
naar het onderwijsveld. Zie: Bronneman-Helmers, Overheid en onderwijsbestel, p. 380.
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artikel:86 die betrof impliciet het borgen van het recht van ouders om onderwijs
aan hun kinderen te realiseren.87 Nergens in de Grondwet is het recht van het
individu op onderwijs vastgelegd. ‘De vrijheid van onderwijs is [daarmee] ontaard
in bepalingen die de rechten van scholen (en schoolbesturen) beschermen en niet
de rechten van kinderen op onderwijs. Dat verklaart ten diepste veel van wat er
in het Nederlandse onderwijsbestel is scheefgegroeid’, aldus Lenssen.88 Hoewel de
keuzevrijheid intussen sterk is verbreed staat niet het individu zelf centraal, maar
het onderwijsbestel.89 Het onderwijs is aldus ‘voortdurend inzet van een machtsstrijd om het bezit van de instituties in het publieke domein.’90
De geschiedenis leert al met al dat de wijze waarop transities verlopen in het
onderwijs, om verschillende redenen, lang niet altijd aansluiten op ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving. Veranderingen worden vaak geïmplementeerd met de blik naar het verleden, terwijl zelden rekening wordt gehouden met
toekomstige ontwikkelingen. Zo realiseerde de Mammoetwet oudere ideeën en
moeten de ROC’s vraagstukken van de samenleving anno 2010 oplossen op basis
van een decennia oude ideologie.91 Ook in die gevallen waar onderwijsvernieuwingen wel min of meer succesvol worden geïmplementeerd gaat men, iets wat
overigens geldt voor beleid op alle terreinen, voornamelijk retrospectief te werk.
In het beste geval is beleid daadwerkelijk op het heden gericht; zelden tot nooit
wordt de toekomst als uitgangspunt genomen en wordt de vraag gesteld welke vernieuwingsslag het onderwijs nodig heeft om verwachte ontwikkelingen het hoofd
te bieden. Hoewel dat tot nu toe steeds redelijk heeft uitgepakt is het de vraag of
we ons een dergelijke aanpak nog wel kunnen permitteren. Met veranderingen
die steeds verder gaan en zich volgens sommigen (zie hoofdstuk 3) in toenemend
tempo voltrekken, wordt het risico op achterlopen – en belangrijker: de prijs daarvan – steeds groter. In het restant van dit geschrift zal daarom toegewerkt worden
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De Onderwijsraad heeft overigens recentelijk een rapport gewijd aan artikel 23 in
maatschappelijk perspectief. Daarin stelt de raad dat artikel 23 ruimer moet worden
geïnterpreteerd ‘om beter te passen in de moderne tijd. Nu kunnen bijzondere scholen
alleen worden gesticht op basis van een levensbeschouwelijke of religieuze oriëntatie,
die bovendien zichtbaar geworteld moet zijn in de samenleving. De raad vindt dat
stichting ook mogelijk moet zijn op basis van pedagogische visies en relatief nieuwe
levensbeschouwelijke overtuigingen in ons land.’ Een belangrijk detail in het rapport
is dat, afgezien van de verdere aanbevelingen die erin gedaan worden, de raad het recht
van individuen op goed onderwijs voorop stelt. Dat recht zou met andere woorden
boven het recht van ouders moeten staan om vrijelijk onderwijs voor hun kinderen
te kiezen. Zie: Onderwijsraad, Artikel 23 Grondwet in maatschappelijk perspectief, Den
Haag, 2012.
In België wordt een onderscheid gemaakt tussen de ‘vrijheid van verstrekking’ en de
‘vrijheid van genieting’ van onderwijs.
Lenssen, Hoe sterk is de eenzame fietser?, p. 399.
Interview met Leo Lenssen, Utrecht, 22 september 2011. Zie ook: Advies Commissie
Onderwijsstelsel, Bevrijd de onderwijsdieren, Woerden, 2011, p. 5.
Lenssen, Hoe sterk is de eenzame fietser?, 2011.
Ibidem, p. 376.
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naar de presentatie van een serie van aanbevelingen, welke voortkomt uit een
analyse van ontwikkelingen die naar verwachting in de toekomst op het onderwijs
zullen afkomen.
Daarnaast zal worden ingegaan op de vraag welke rol de ideeën van de denkers
uit het vorige hoofdstuk – de brede vorm van bildung, waaronder het vormen
van karakter en persoonlijkheid, een kritische geest en zelfredzaamheid – daarbij
kunnen spelen. Zoals in dit hoofdstuk tot uiting is gekomen zijn die ideeën, in
de bredere vorm van Verlichtingsidealen, vanaf de achttiende eeuw van invloed
geweest op het onderwijs in Nederland. De Nederlandse context van die tijd –
met de christelijke achtergrond en de politieke implicaties als gevolg van de botsing tussen confessionele ideeën en het opkomende liberalisme – bleek echter
een matige voedingsbodem, waardoor de idealen maar mondjesmaat hun intrede
konden doen in het bestel. Pas later, onder invloed van de niet te stuiten verheffing van het volk, werd het stimuleren van karaktervorming, de kritische geest en
de zelfredzaamheid van het individu een meer concrete doelstelling binnen de
onderwijswereld. Of het bildungsideaal, zoals dat is neergezet door Von Humboldt, vandaag de dag als een primair doel van het onderwijs wordt beschouwd is
echter op zijn zachtst gezegd twijfelachtig. Hoewel naast de academische vorm van
bildung (de vorm die bijna exclusief bekendheid geniet en wordt aangeduid als
‘humanistische vorming’)92 ook een meer praktische variant bestaat93 en er wat dat
betreft dus over de gehele linie van het onderwijs aandacht is voor vorming, is de
focus van het onderwijs na de Tweede Wereldoorlog in toenemende mate verschoven naar de economische en maatschappelijke waarde ervan.94 Onderwijs moet,
zo gaat de gedachte veelal, mensen in eerste instantie opleiden voor een positie
op de arbeidsmarkt en dus vooral opbrengstgericht zijn in die zin van het woord.
Met een dergelijk doel voor ogen komt men vervolgens snel uit bij de conclusie
dat de huidige samenleving voor volledig andere uitdagingen staat dan vroeger
het geval was en dat bildung als zodanig daarvoor weinig bruikbare aanknopingspunten biedt.95 Bildung lijkt dan ook langzamerhand plaats te hebben gemaakt
voor ‘Ausbildung’: een ‘nuttige’ voorbereiding op maatschappij en beroep, hetgeen
volgens sommigen zou kunnen leiden tot ‘culturele ongeletterdheid’.96 Ontneemt
een bestel dat primair op de belangen van maatschappelijke partijen is gericht,
samen met een sterke focus op de arbeidsmarkt het individu de mogelijkheid om
te komen tot een waar harmonieus geheel, zoals Von Humboldt dat voor ogen
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Onderwijsraad, Onderwijs Vormt, Den Haag, 2011, p. 16.
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Ibidem.
G. Lock, ‘De onmenselijke maat en de crisis in het onderwijs’, Symposium ‘de menselijke
maat’ georganiseerd door Beter Onderwijs Nederland, 4 april 2009.
P. Vos, ‘Oriëntatie voor het leven. Vorming in het voortgezet onderwijs’, in: Onderwijsraad, Essays over vorming in het onderwijs, Den Haag, 2011, p. 36.

de ontwikkeling van het onderwijs in nederland

had? Zou de balans niet hersteld moeten worden in de richting van het individu?
Die vragen krijgen een extra dimensie als we onze blik verleggen naar de toekomst.
Wat heeft de mens als constante in een snel veranderende wereld nodig om een
betekenisvol leven te kunnen leiden? Niet alleen als arbeidskracht, maar ook als
een vrij individu en als burger van een samenleving. Dat zijn allemaal kwesties die
in het vervolg van dit geschrift aan bod zullen komen.

Kernconclusies hoofdstuk 3
•

•

•

•

Onderwijs heeft door de jaren heen meer mensen in staat gesteld om hun
eigen stem te laten gelden en zo geresulteerd in burgers die kritischer en
mondiger zijn. Het onderwijs heeft zodoende een aanzienlijk aandeel gehad in het tot bloei laten komen van de kritische geest waarover onder
anderen Kant en Mill in hun werken spraken.
Transities in het onderwijs sluiten lang niet altijd aan op ontwikkelingen
in de Nederlandse samenleving. Veranderingen worden vaak geïmplementeerd met de blik naar het verleden en in het beste geval het heden, terwijl
zelden rekening wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen.
Verlichtings- en bildungsidealen zijn slechts beperkt van invloed geweest
op het onderwijs in Nederland. Ook tegenwoordig lijkt men over het algemeen meer belang te hechten aan een nuttige voorbereiding op maatschappij en beroep dan aan de exclusieve, persoonlijke, geestelijke en moreelpraktische ontwikkeling van het individu.
In het vervolg van dit geschrift zal getracht worden een antwoord te geven
op de vraag in hoeverre een brede vorm van bildung een na te streven ideaal
is binnen het onderwijs van de toekomst.
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IV. Veranderingen in de wereld van
vandaag en morgen
“Discovery. Application. Impact. Discovery. We see here a chain reaction of change,
a long, sharply rising curve of acceleration in human social development. This
accelerative thrust has now reached a level at which it can no longer, by any stretch
of the imagination, be regarded as “normal”. The normal institutions of industrial
society can no longer contain it, and its impact is shaking up all our social institutions.
Acceleration is one of the most important and least understood of all social forces.”
(Alvin Toffler in Future Shock, 1970)
4.1 Inleiding
Het leven van de mens, evenals de dynamiek binnen maatschappijen, wordt getekend door processen van verandering. Verandering vindt constant en overal om
ons heen plaats. Het is van alle tijden. Men hoeft maar te kijken naar de wereld
van tien, vijf, drie of zelfs maar één jaar geleden om te zien dat er grote verschillen
bestaan in vergelijking met de huidige situatie. Dat geldt ook voor het onderwijs
in Nederland.1 Zoals het vorige hoofdstuk inzichtelijk heeft gemaakt, heeft het
onderwijs zich door de eeuwen heen moeten aanpassen aan veranderende omstandigheden en eisen vanuit de samenleving om zo nieuwe generaties te kunnen blijven voorbereiden op hun toekomstige leven. Ondanks het feit dat onderwijshervormingen lang niet altijd aansloten op maatschappelijke ontwikkelingen, was het
in het verleden mogelijk veranderingen in een overwegend rustig tempo door te
voeren. Wat dat betreft is er een groot verschil met de hedendaagse en, meer nog,
de toekomstige situatie. De omvang en snelheid waarmee de wereld verandert zijn
door de tijd heen namelijk op veel terreinen toegenomen:2 een trend die zich zoals
het er naar uitziet zal doorzetten en het nodige zal vergen van het individu en
daarmee van het onderwijs. In 1970 al schreef ‘futuroloog’ Alvin Toffler dat veranderingen in de toenmalige samenleving zo ‘snel’ en ‘meedogenloos’ waren, dat
de waarheden van gisteren de verzinsels van vandaag bleken te zijn.3 Veertig jaar
later zou men bijna kunnen stellen dat de waarheden van vandaag reeds gisteren
achterhaald waren.
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Dat geldt overigens geenszins exclusief voor het heden. In een artikel uit 1970 schreef
Philippus Jacobus Idenburg, destijds hoogleraar in de maatschappelijke achtergronden
van opvoeding en onderwijs, daarover het volgende: ‘Het onderwijs staat voor de taak
van het vormen van mensen voor een snel veranderende samenleving.’ In: Ph.J. Idenburg, ‘Naar een constructieve onderwijspolitiek’, Pedagogische Studiën, 1970, p. 13.
H. Kahn & A.J. Wiener, The Year 2000. A Framework for Speculation on the Next ThirtyThree Years, New York, 1967, p. 66.
A. Toffler, Future Shock, New York, 1970, p. 157.
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De aard van hedendaagse ontwikkelingen en toekomstige veranderingen geeft
aanleiding vraagtekens te plaatsen bij methoden van onderwijsbeleid- en inhoudbepaling waarbij de blik exclusief op het heden of verleden is gericht: achterom
kijkend naar een achterhaalde context in plaats van met de blik vooruit richting
de toekomst te gaan.4 Geen oog hebben voor veranderingen kan leiden tot een
meervoudige onvoorbereidheid: verwachtingen blijken niet uit te komen, terwijl
men tegelijkertijd geen alternatieve plannen heeft voor de daaruit voortvloeiende
onvoorziene omstandigheden.5
Om die situatie voor te kunnen zijn, zal in dit hoofdstuk een inventarisatie
worden gegeven van de ontwikkelingen en veranderingen die zich naar verwachting zullen ontvouwen in de wereld van vandaag en morgen. Er zal vanuit relevante, actuele ontwikkelingen een extrapolatie naar de toekomst worden gemaakt:
een schets van de contouren van de toekomstige samenleving. Zoals zal blijken uit
de tekst zullen de factoren globalisering en technologische ontwikkeling, als twee
van de meest significante aanjagers van verandering, daarbij een hoofdrol toebedeeld krijgen. Natuurlijk moet niet vergeten worden dat naast verandering in iedere samenleving, of dat nu de vorige, huidige of toekomstige is, eveneens sprake
is van vele constanten. Niet alles verandert en waar verandering optreedt is dat
niet per definitie sneller, intenser of meer ontwrichtend dan in het verleden. Ook
voor de constanten en de continuïteit in veranderingen zal daarom aandacht zijn.
Maar hoe belangrijk continuïteit ook moge zijn, de aandacht in dit geschrift zal
toch voornamelijk uitgaan naar veranderingen en daarmee naar de innovaties en
breekpunten die bepalend zijn voor onze toekomst. Het gaat erom die patronen te
identificeren die voor het doel van dit onderzoek een sleutelrol spelen.
De in dit hoofdstuk beschreven verwachtingen zullen uiteindelijk in hoofdstuk vijf worden gebruikt om dieper in te gaan op de vraag hoe die ontwikkelingen
en veranderingen hun weerslag (kunnen) hebben op het onderwijs. Vervolgens zal
daar ook de vraag aan bod komen welke maatregelen binnen het onderwijs genomen kunnen worden om toekomstige generaties zo goed en volledig mogelijk op
die toekomstige wereld voor te bereiden.
4.2 Toekomstverwachtingen
‘Voorspellen is uiterst moeilijk, vooral met betrekking tot de toekomst’,6 luidt een
algemeen gezegde. Uiteraard is er niemand die absolute kennis over de toekomst
in pacht heeft. Hoewel hedendaagse gebeurtenissen en ontwikkelingen hun schaduw vooruit werpen, bepalen ze de toekomst slechts gedeeltelijk.7 Enerzijds liggen
4
5

6
7
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bepaalde historische patronen vast, waardoor de toekomst relatief betrouwbaar
geschetst kan worden. Anderzijds bestaan er, zeker ten aanzien van de samenloop
van ontwikkelingen, vele onzekerheden.
Intermezzo: The “classic study of tomorrow”
De klassieke studie naar de wereld van morgen. Die status hebben de werken
Future Shock (1970) en The Third Wave (1980) van Alvin en Heidi Toffler in
de loop der jaren verworven. Beide boeken, geschreven toen sommigen onder
ons tiener, kind of zelfs nog niet geboren waren, bevatten ongelooflijk vooruitziende – bijna profetische – inzichten en worden vier decennia na publicatie
nog steeds aangemerkt als must-reads. Men kan, de boeken lezende, niet verweten worden het idee te krijgen dat ze pas zijn uitgebracht. Dat is dan ook
precies het buitengewone aan de beschouwingen van de Tofflers: hun inzichten
over de huidige samenleving, welke tientallen jaren geleden tot stand kwamen
en toentertijd allesbehalve gemakkelijk voorzienbaar waren, blijken bijzonder
relevant voor de wereld van nu.
Voor de Tofflers was het bestuderen van de toekomst (‘futurism’) een ware
roeping en zelfs een manier van leven. Opgroeiend in het Amerika na de grote
depressie (1929-1941) verhuisden ze van New York naar het hartland, alwaar
ze jarenlang werkten als arbeiders in de industriesector. In plaats van zichzelf
op te sluiten in een studeerkamer grepen de Tofflers die tijd aan als een unieke
mogelijkheid eigen ervaringen op te doen, terwijl ze tegelijkertijd in staat waren in de kern van waar ontwikkelingen tot stand kwamen ‘veldwerk’ te doen.
De essentie van hun boodschap was en is dat de mensheid zich in de richting
van een nieuwe wereld beweegt, waarin – onder invloed van een onuitputtelijke bron van kennis – niet alleen onze economieën maar ook de denkbeelden
betreffende wie we zijn een blijvende transformatie ondergaan.
In Future Shock wordt beschreven hoe veranderingen steeds sneller en ingrijpender voelbaar zijn in de samenleving. Materiële zaken, (verblijf )plaatsen,
menselijke relaties, organisaties en informatie worden steeds veranderlijker en
vergankelijker. Het tempo van het leven is in de afgelopen decennia radicaal
omhoog gegaan en blijft toenemen. Het concept future shock wordt geïntroduceerd in het boek, zijnde ‘the dizzying disorientation brought on by the premature arrival of the future’8, evenals strategieën om ermee om te gaan. De
algehele desoriëntatie onder de bevolking ten gevolge van alle veranderingen
blijkt achteraf sterk mee te vallen, maar Toffler’s Future Shock bevat veel waardevolle elementen. In The Third Wave wordt uiteengezet hoe samenlevingen
zich in golven ontwikkelen en hoe iedere golf de voorafgaande maatschappij
en cultuur vervangt. De eerste golf was agrarisch/tribaal van aard en verving
jager-verzamelaar culturen; de tweede golf verving die agrarische maatschappij
8

Toffler, Future Shock, p. 11.
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voor een industrieelnationale samenleving en de derde golf bracht een transnationale informatiesamenleving.9 Inmiddels wordt gesproken over een vierde
golf in de vorm van een ‘hybrid age’: een beginnend tijdperk waarin technologie
zich doet gelden in ieder aspect van het menselijk leven. ‘In this new era, human
evolution has become human-technology co-evolution: We’re becoming part of the
machine, and it is becoming part of us’, aldus Foreign Policy Magazine.10 In dit
hoofdstuk zal, waar nuttig, gebruik worden gemaakt van de inzichten van de
Tofflers.
De toekomst is aldus voor een groot deel open, maar niet geheel leeg.11 Het is dan
ook belangrijk om expliciet duidelijk te maken dat bij het doen van toekomstverkenningen geen sprake is van ‘voorspellen’. Over de toekomst hebben we geen
feiten12 en uitkomsten van verkenningen mogen dan ook nimmer als zodanig
worden gepresenteerd. Het doel van deze analyse is dan ook niet om de toekomst
te voorspellen, maar om relevante actoren te informeren en voor te bereiden op
ontwikkelingen waarmee het individu, de samenleving en het onderwijs mogelijk
te maken gaan krijgen. In dit geschrift zal daarom gesproken worden van ‘verwachtingen’ daar waar het uitspraken over de toekomst betreft.
In de inleiding van dit hoofdstuk werd gesteld dat de snelheid waarmee bepaalde veranderingen zich in de wereld voltrekken over het algemeen genomen
steeds verder toeneemt. De vraag die gesteld zou kunnen worden is hoe we dat
denken te weten. Per slot van rekening, zo stelt ook de eerder geïntroduceerde Alvin Toffler, is er geen absolute methode om verandering te meten. Omdat in feite
alle manifestaties die zich afspelen op de wereld bestaan uit processen en er geen
statisch punt bestaat waartegen verandering afgezet kan worden, is verandering
per definitie relatief.13 Daarnaast manifesteert verandering zich ongelijk. Verandering zou immers onzichtbaar zijn indien alle processen zich zouden voordoen in
hetzelfde tempo of als ze in harmonie zouden versnellen of vertragen.14 Aangezien
dat in de werkelijkheid niet het geval is, wordt het mogelijk iets over de snelheid
van veranderingen te zeggen. Omdat verandering zonder tijd betekenisloos is, is
het daarbij noodzakelijk tijd te gebruiken als maatstaf.15 Tijd gebruikend als instrument en opgevat als een serie van intervallen waarbinnen gebeurtenissen zich
ontvouwen, stelt ons in staat verschillende processen met elkaar te vergelijken.
9
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11
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Het moet echter gezegd dat, zelfs met de juiste methoden om toekomstverkenningen uit te voeren tot onze beschikking, het bijzonder lastig blijft om accurate
uitspraken te doen over verwachtingen. Pogingen daartoe leiden zelf onherroepelijk tot wijzigingen van de toekomst en de bekendmaking en verspreiding van
verwachtingen kunnen tot ‘verstoringen’ daarvan leiden. Verwachtingen vertonen
wat dat betreft de neiging self-fulfilling of self-defeating te zijn.16 Zeker op langere
termijn, gecombineerd met unieke gebeurtenissen die zich zeer onverwacht manifesteren, kan het uitspreken van verwachtingen verzanden in giswerk. Het is dus
een lastige opgave om iets zinnigs te zeggen over hetgeen voor ons ligt. Om met
de woorden van Peter McLaren (professor aan de Graduate School of Education
and Information Studies, Universiteit van California) te spreken: ‘No matter what
future we envision, we can rest assured that reality will keep showing us things we do
not want to see, telling us things we do not want to hear, and brushing against the
grain of our most sophisticated predictions and our most impulsive predilections.’17
Ondanks alle onzekerheden is het echter niet onmogelijk om een geloofwaardig en in grote lijnen waarheidsgetrouw toekomstbeeld te schetsen. Bovendien
is een ruwe schets nog altijd beter dan volledig in het duister te moeten tasten.18
Daarom zal in dit hoofdstuk getracht worden een zo accuraat mogelijk beeld te
schetsen van te verwachten en voor het onderwijs relevante ontwikkelingen.
4.3 Globalisering en technologische ontwikkeling als aanjagers van verandering
Er zijn veel factoren die verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor veranderingen in de samenleving van vandaag en morgen. Wat dat betreft bestaat er een
complex geheel van elkaar beïnvloedende processen. Twee factoren – die zelf te beschouwen zijn als macroveranderingen – die nu en in de toekomst een groot deel
van de veranderingen in de samenleving voor hun rekening (zullen gaan) nemen,
zijn globalisering en de steeds snellere (door)ontwikkeling van technologie. Dat
wil overigens niet zeggen dat op verandering verder geen factoren van invloed zijn.
Samenlevingen zijn niet het resultaat van globalisering en technologische vooruitgang alleen. Transformaties kunnen evenwel ingezet en beïnvloed worden door
een combinatie van andere sociale, culturele, economische, politieke, geografische
of demografische factoren.19 Waar nodig zal dan ook aandacht worden besteed aan
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dergelijke factoren. Zowel globalisering als technologie20 zijn echter onmiskenbaar
doorslaggevende krachten achter (versnellende) processen van verandering21 en
zullen daarom centraal staan in dit hoofdstuk. Beide zullen hieronder eerst nader
worden toegelicht.
4.3.1 Globalisering
Een precieze definitie van globalisering – ook wel het ‘grote idee’ van de laat twintigste eeuw genoemd – bestaat niet en omdat de term zo vaak en breed gebruikt
wordt, is er wel voor gewaarschuwd dat het concept het cliché van onze tijd dreigt
te worden. In dit geschrift zal de definitie van Baylis e.a. gehanteerd worden:
onder globalisering verstaan we dan simpelweg het proces van toenemende onderlinge verbondenheid tussen samenlevingen, zodat gebeurtenissen in een bepaald
deel van de wereld in toenemende mate effect hebben op mensen en samenlevingen die zich op afstand bevinden.22 Een geglobaliseerde wereld is er dus één
waarin politieke, economische, culturele en sociale gebeurtenissen steeds meer op
mondiaal niveau vervlochten zijn en waarin ze daardoor een wijdere impact hebben.23 Die invloed werkt door op vier verschillende manieren. Ten eerste gaat het
gepaard met het uitstrekken van sociale, politieke en economische activiteiten over
politieke grenzen, regio’s en continenten heen, zodat gebeurtenissen, beslissingen
en activiteiten in een bepaalde regio van de wereld gevolgen hebben voor mensen
en samenlevingen in een andere regio. Daarnaast suggereert het de intensivering,
of de groeiende omvang, van onderlinge verbondenheid op zowat ieder terrein
van ons bestaan. Van economisch tot ecologisch en op het gebied van handel,
investeringen, financiën, migratie en cultuur. Ten derde heeft ook het versnellen
van mondiale processen en interacties invloed op de toenemende en intensiverende mondiale onderlinge verbondenheid. Door het evolueren van wereldwijde
transport- en communicatiesystemen gaat de mondiale verspreiding van ideeën,
goederen, informatie, welvaart, mensen en technologie steeds sneller. Ten slotte
hebben de toenemende uitbreiding, intensiteit en snelheid waarmee mondiale interacties zich manifesteren een verdiepende impact, zodat het lokale en het globale
steeds verder in elkaar overlopen. Zelfs de meest lokale ontwikkelingen kunnen op
die manier wereldwijd enorme consequenties hebben en mondiale gebeurtenissen
kunnen vergaande gevolgen hebben op lokaal niveau. In dat opzicht vervagen de
grenzen tussen binnenlandse en buitenlandse aangelegenheden steeds verder. Het
20
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besef en bewustzijn dat de wereld een gedeelde sociale ruimte is wint daarmee aan
invloed. Geen wereld die strikt verdeeld is in onderling verbonden maar gescheiden natiestaten, maar een wereld die in toenemende mate gezien kan worden als
een gedeeld sociaal geheel.24
Na dit te hebben vastgesteld, moet duidelijk worden gemaakt dat globalisering niet een geheel nieuw fenomeen is in de wereldgeschiedenis.25 Velen beargumenteren dat globalisering een naam is voor een verschijnsel dat zich al lange
tijd afspeelt26 en dus niet per definitie nieuw is.27 In dit geschrift wordt ervoor
gekozen globalisering te duiden als een historisch geworteld proces dat opgedeeld
kan worden in verschillende golven en zich in zijn huidige vorm onderscheidt
van voorgaande perioden. De eerste golf (1450-1850)28 werd gekenmerkt door
de Europese expansie en veroveringen. Gedurende de tweede golf (1850-1945)
verbreidden en verschansten de Europese rijken zich verder. De derde (en huidige)
golf kan gezien worden als een nieuw tijdperk binnen het proces, waarbinnen informatie-, communicatie-, micro-, nano- en gentechnologie de nieuwe iconen van
een geglobaliseerde wereld vormen.29 Dat betekent overigens niet dat kenmerken
van globalisering zich tegenwoordig per definitie sterker doen gelden dan voorheen. Er kan bijvoorbeeld gesteld worden dat de huidige economie minder open is
dan de internationale economie tussen 1870 en 1914.30 Soortgelijke claims kunnen eveneens gemaakt worden op het gebied van communicatieve en culturele
aangelegenheden. Wat wel vast staat is dat de schaal en omvang van mondiale
onderlinge verbondenheid tussen mensen de afgelopen drie decennia beduidend
zijn toegenomen op ieder terrein van ons leven. Denk aan economische integratie
en de expansie van mondiale handel, financiën en productie. Iedere dag vloeit er
meer dan 1,88 triljoen dollar door de mondiale valutamarkt, hetgeen regeringen
voor een (groot) deel de economische controle uit handen neemt.31 Transnationale
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ondernemingen nemen tussen de 25 en 33 procent van de mondiale output, 70
procent van de handel en 80 procent van de internationale investeringen voor
hun rekening, hetgeen die bedrijven een sleutelrol verschaft in de wereldeconomie. Honderden miljoenen mensen, samen met de culturen die zij aanhangen,
verspreiden zich via migratie en toerisme over alle continenten van de wereld.
Hetzelfde geldt voor ideeën en informatie, die via wereldwijde communicatienetwerken real time de planeet over gaan. Problemen en uitdagingen krijgen daarmee eveneens een transnationaal karakter. Denk aan milieukwesties, conflicten,
rampen en economische crises.32 Everything is (inter)connected.33 Concluderend
kan gesteld worden dat globalisering – of het nu een nieuw fenomeen is of niet –
in haar huidige en zeer waarschijnlijk ook in haar toekomstige vorm een hogere
dichtheid kent in vergelijking met historische perioden.34
4.3.2 Technologische ontwikkeling
Sterk verbonden met globalisering is technologische ontwikkeling. Belangrijke
technologische innovaties – denk bijvoorbeeld aan communicatiesystemen, informatietechnologie, infrastructuur en transportmiddelen – zijn immers voor
een aanzienlijk deel verantwoordelijk voor globalisering. Dergelijke technologieën faciliteren nieuwe vormen en mogelijkheden van wereldwijde organisatie
en coördinatie, zowel virtueel als real time.35 Zonder moderne technologie zou
globalisering überhaupt niet mogelijk zijn geweest. Tegelijkertijd geeft het fenomeen globalisering belangrijke impulsen af aan de voortgang van technologische
ontwikkelingen, waaronder een wereldwijde markt en een voedingsbodem voor
potentiële nieuwe toepassingen. Toch kan technologische ontwikkeling, ook als
zij wordt losgekoppeld van het globaliseringsproces, worden aangemerkt als onafhankelijke aanjager van verandering. In die hoedanigheid vormt zij één van de
kritieke knooppunten in het complexe netwerk van oorzaken van verandering en
misschien wel het knooppunt dat het gehele netwerk activeert.36
Een bekende theorie op het gebied van technologische innovaties van Schumpeter is geworteld in een andere theorie van de Russische econoom Nikolai Kon32
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dratieff. Zijn Kondratieff (of lange) golven stellen een sinusoïdecyclus in de moderne kapitalistische wereldeconomie voor. De (niet onomstreden37) aanname die
daarbij gemaakt wordt, is dat de langetermijnontwikkeling van kapitalistische
economieën wordt gekarakteriseerd door elkaar afwisselende perioden van voorspoed en depressie die ongeveer twintig tot dertig jaren duren. Zowel de periode
van groei als die van krimp zijn verder onderverdeeld in twee fasen, waardoor
iedere lange golf bestaat uit perioden van voorspoed, recessie, depressie en herstel.38 Deze perioden zijn, zo stelt Kondratieff, tamelijk regelmatig en inherent
aan het kapitalistische proces.39 Een van de meest prominente theoretische verklaringen met betrekking tot lange golven is beschreven door Schumpeter in 1939.40
In een notendop beschouwt Schumpeter clusters van innovaties als de stuwende
kracht achter de lange golven.41 Innovaties leiden tot fasen van langdurige groei
op macroniveau en luiden tegelijkertijd structurele veranderingen in van zowel de
economie als de samenleving. Iedere fase van voorspoed leidt echter onvermijdelijk tot langdurige krimp: de markt raakt verzadigd en winstcijfers kelderen. Een
nieuwe fase van groei zal alleen bereikt worden door de introductie van nieuwe
fundamentele innovaties.42
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Figuur 2. Kondratieffgolven door de eeuwen heen (1768-2100)43

In figuur 2 hierboven is grafisch weergegeven hoe de periode tussen 1768 en het
heden grofweg is op te delen in lange golven. De eerste golf ving aan rond het jaar
1768, met de uitvinding van de stoommachine en productiemethoden waarbij
met brandstoffen als steenkool output kon worden gegenereerd. Deze eerste golf
liep door tot het jaar 1845. Daarop volgden golven waarin staalproductie en agrarische technieken een sprong namen van 1845-1892 (2), elektriciteit en massaproductie hun intrede deden van 1892 tot 1952 (3) en waarin massaproductie,
-communicatie, -motorisering en procestechnologie tot bloei kwamen in de jaren
1953 tot en met 1987 (4). Momenteel lijken we ons ergens te bevinden in de fase
van depressie binnen de vijfde golf, waarin informatietechnologie en telecommunicatie tot grote verandering hebben geleid. De toekomstige zesde lange golf, die
bij benadering vanaf 2020 zal inzetten, zou men kunnen vergelijken met de vierde
golf (de hybrid age) uit de eerder genoemde theorie van Toffler (zie intermezzo).
Daarin zullen water-, wind-, zonne-, bio-, en nucleaire energie naar verwachting
aan belang gaan winnen en ontwikkelingen als nanotechnologie, samen met de
uitlopers daarvan, de volgende stap zijn in het proces van technologische ontwikkeling.44 In verband met ontwikkelingen rondom de toepassing van computerchips op basis van open source technologie en 3D-printers wordt zelfs gesproken
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over een mogelijke nieuwe45 of derde46 ‘industriële’ revolutie. In het figuur hierboven wordt tevens de suggestie gewekt dat in die zesde golf de menselijke factor, dat
wil zeggen sociale en empathische factoren, aan belang zal gaan winnen.
Of Kondratieff’s theorie al dan niet een feitelijke weergave is van de werkelijkheid, een trend die zich onmiskenbaar heeft voorgedaan is de enorme voortgang
van technologische ontwikkeling en innovatie. Als gevolg daarvan zijn de kosten
van transport en communicatie het nulpunt genaderd (zie figuur 3), terwijl simultaan de snelheid van zowel de ontwikkeling als de toepassing ervan drastisch
is toegenomen. Transport over lange afstanden ging in het jaar zesduizend voor
Christus, in de kamelenkaravaan, met een gemiddelde snelheid van 13 kilometer
per uur. Rond 1600 voor Christus werden met behulp van paard en wagen snelheden gehaald van gemiddeld 35 kilometer per uur. Het heeft vervolgens meer dan
3500 jaar geduurd voordat die snelheid werd overtroffen. De postkoets die rond
1784 in Londen werd geïntroduceerd haalde een gemiddelde van rond de 16 km
per uur en zelfs de eerste stoomlocomotief die in 1825 zijn intrede deed kwam
niet verder dan 21 km per uur. Pas rond 1880 werd met stoomlocomotieven een
snelheid van honderd mijl per uur gehaald. Het heeft de mens miljoenen jaren van
innoveren gekost om dergelijke snelheden te bereiken.47 In de 130 jaar erna is die
snelheid exponentieel gestegen: van vliegtuigen die snelheden van 640 km per uur
bereikten in 1938,48 tot de spaceshuttle die tussen 1981 en 2011 een snelheid wist
te behalen van ruim 27.000 kilometer per uur.
Hetzelfde gaat op voor de snelheid van communicatie. Waar een bode er eeuwen geleden weken, zo niet maanden over deed om een bericht over te brengen
aan de ontvanger, is die tijd door de eeuwen heen drastisch ingekort door de ontwikkeling van transportmiddelen en infrastructuur. Door de uitvinding van radio
en later televisie en (draadloos) internet is men wat communicatie betreft echter
minder afhankelijk of zelfs geheel onafhankelijk van die in zekere zin klassieke
transportmiddelen geworden. Berichten ontvangen en versturen gebeurt tegenwoordig realtime via mobiele telefonie of internet, tussen mensen die zich op dat
moment over de gehele wereld kunnen bevinden en zich ondertussen zelfs voortbewegen. Het bereik en de snelheid van transport en communicatie is daarmee
enorm toegenomen, terwijl de kosten dus aanzienlijk zijn gedaald. In combinatie
met een productie die in toenemende mate internationaal van karakter is, heeft
dat gemiddeld genomen bijgedragen aan een hoger welvaartsniveau in de wereld.
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‘More Than Just Technical Quilting’, The Economist, 3 december 2011, via http://
www.economist.com/node/21540392
‘A Third Industrial Revolution’, The Economist, 21 april tot 27 april 2012.
Toffler, Future Shock, p. 26.
Ibidem.
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Figuur 3. Dalende transport- en communicatiekosten (1930-2000)49

* Gemiddelde zeevrachtkosten en havenkosten per short ton import en export vracht.
** De kosten van een telefoongesprek van drie minuten van New York naar Londen.
*** Gemiddelde luchttransportkosten per (betalende) passagier per afgelegde mijl.

De reden voor deze alsmaar aanhoudende vooruitgang, zo stelt Toffler, is dat technologische ontwikkeling – onder invloed van de accumulatie van (wetenschappelijke) kennis50 – een zichzelf voedend proces is.51 Anders gezegd maakt technologie de ontwikkeling van meer technologie mogelijk. Dat wordt duidelijk als de
technologische innovatiecyclus nader wordt bestudeerd. Na het ontstaan van een
levensvatbaar idee wordt gestart met de ontwikkeling ervan. Vervolgens kan de
innovatie daadwerkelijk worden toegepast en op de markt gebracht. Zo verbreidt
een toepassing zich door de samenleving, waardoor uiteindelijk nieuwe ideeën
voor innovaties gegenereerd worden en een nieuwe cyclus wordt gestart. Deze
cyclus heeft een autokatalytisch karakter52 en met het voortgaan van ontwikkelingen is de tijd tussen de verschillende stappen steeds korter geworden. ‘De tornado
is ongelooflijk versneld’,53 stelt Rick Harwig, voormalig hoofd technologie van
Philips. Ideeën worden steeds sneller omgezet in toepassingen die op hun beurt
eerder worden omarmd door de samenleving.54 Op basis van economische, sociale
49
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Years, Londen, 1997, pp. 258-260.
‘Help! De toekomst komt sneller en sneller’, Elsevier, september 2011, p. 50.
Toffler, Future Shock, pp. 27-28.
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of persoonlijke overwegingen raakt de samenleving al dan niet overtuigd van de
meerwaarde ervan.55 Ten slotte raakt de innovatie vervlochten met alledaagse routines en begint het proces opnieuw.56
Anders gezegd is de zogenaamde adoptietijd van innovaties, de tijd die het
innovaties kost om door te dringen tot de samenleving, door de loop van de tijd
ingrijpend afgenomen.57 Zo hadden elektriciteit (1873), de telefoon (1876), de
auto (1886) en het vliegtuig (1903) respectievelijk een adoptietijd van rond de 45,
35, 50 en 65 jaar. Bij de radio (1906) en televisie (1926) was dat reeds teruggebracht tot 20 respectievelijk 25 jaar en de personal computer (1975) had nog maar
een adoptietijd van ongeveer vijftien jaar. Tegenwoordig kost het innovaties luttele
maanden tot hooguit een aantal jaren om opgenomen te worden in een groot deel
van de bestaande huishoudens. Op hun beurt leiden innovaties vervolgens weer
steeds sneller tot nieuwe ideeën die niet alleen bestaan uit nieuwe combinaties58
van bestaande toepassingen of uit veranderingen van specifieke technologieën.59
Innovaties leiden vooral ook tot geheel nieuwe oplossingen voor sociale, ethische, filosofische of persoonlijke problemen en hebben daardoor een potentiële
levensveranderende werking.60 De Spaanse socioloog Manuel Castells spreekt, in
het kader van recente ontwikkelingen, van een technological revolution [that] has
55
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Diamond, Guns, Germs and Steel, pp. 247-250.
V. Frissen, ‘De domesticatie van de digitale wereld’, Inaugerale rede bij de aanvaarding
van het ambt van bijzonder hoogleraar ‘ict en sociale verandering, Erasmus Universiteit
Rotterdam, 25 juni 2004.
Deze conclusie lijkt enigszins tegenstrijdig te zijn aan figuur 2 van de Kondratieffgolven. Immers, als de adoptietijd afneemt zouden dan de golven niet in toenemende
mate smaller moeten worden? Het antwoord op die vraag is ontkennend. Wat men
goed voor ogen moet houden is dat Kondratieffgolven de conjunctuur van de wereldeconomie weergeven. Iedere nieuwe golf wordt ingezet door fundamentele innovaties.
Een kortere adoptieperiode leidt tot steeds snellere technologische ontwikkeling, maar
niet per definitie tot een toename van de snelheid waarmee fundamentele innovaties
hun intrede doen.
Zie bijvoorbeeld: H. Varian, ‘Micromultinationals Will Run the World’, Foreign Policy,
september/oktober 2011, pp. 70-71.
Diamond, Guns, Germs and Steel, pp. 258-260.
Het internet is hier een goed voorbeeld van. De wortels ervan gaan terug tot 1969, toen
in de Verenigde Staten de start werd gemaakt met het opzetten van universitaire en
militaire netwerken. Na een aantal technologische ontwikkelingen werd het world wide
web voor particulier gebruik opengesteld in 1993, waarna het een enorme invloed heeft
gehad op de manier waarop mensen communiceren, werken of zelfs leven. Zo werden
er in 2010 wereldwijd 107 triljoen e-mails verstuurd door 1,88 miljard e-mail gebruikers, werd er 25 miljard keer getweet door 100 miljoen Twittergebruikers en waren er
600 miljoen personen met een Facebook account. Waar het internet in december 1995
nog slechts 16 miljoen gebruikers telde, is dat exponentieel doorgegroeid naar 2,11
miljard (30,4% van de totale wereldbevolking) in juni 2011. Van alle huishoudens in
Nederland had 94% toegang tot internet in 2011. Deze gegevens zijn afkomstig van
Internet World Stats, Royal Pingdom (http://royal.pingdom.com/2011/01/12/internet2010-in-numbers/) en CBS Statline (http://statline.cbs.nl).
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transformed the way we think, we produce, we consume, we trade, we manage, we
communicate, we live, we die, we make war, and we make love. […] A culture of real
virtuality, constructed around an increasingly interactive audiovisual universe, has
permeated mental representation and communication everywhere, integrating the diversity of cultures in an electronic hypertext. Space and time, the material foundations
of human experience, have been transformed, as the space of flows dominates the space
of places, and timeless time supersedes clock time of the industrial era.’61 De grenzen
die tijd en ruimte van oudsher aan de mens op hebben gelegd zijn, anders gezegd,
nagenoeg verdwenen.62 Het is hier waar de overlap met globalisering nadrukkelijk
naar voren komt.
Figuur 4. De adoptieperiode van innovaties door de tijd heen (1873-2010) 63

Het (gedeeltelijk) verdwijnen van die grenzen wil echter (ook hier) niet zeggen dat
afstand, grenzen en tijd onder invloed van de technologiserende samenleving volledig vervagen in het niets. Veeleer moet erkend worden dat de relatieve gewichtigheid van die factoren als bepaler van mondiale processen is afgenomen in vergelijking met het verleden. Ook kunnen kanttekeningen worden geplaatst bij de mate
van verandering die maatschappijen wereldwijd te verduren krijgen wegens technologische vooruitgang. Zoals in de inleiding al werd vastgesteld is verandering
van alle tijden. Het staat allerminst vast dat de invoering van bijvoorbeeld de personal computer, internet, de mobiele telefoon, raketten die ruimtereizen mogelijk
maken en micro- en nanotechnologie meer impact op het menselijk bestaan heb61
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ben (gehad) dan de uitvinding van het wiel, telefoon, stoommachines of elektriciteit in vroeger tijden. Het tegenovergestelde is in bepaalde gevallen zelfs geloofwaardiger. Net als er al gesproken is over het einde van het globaliseringstijdperk,64
waarbij staten hun macht en grenzen naar aanleiding van terroristische dreigingen
herclaimen, kent ook technologische vooruitgang ups and downs. Het kan dus
zonder meer zijn dat technologische ontwikkeling in bepaalde historische perioden meer impact heeft gehad op individu en samenleving dan tijdens meer recente
perioden. De overgang naar agrarische levensvormen en de verschillende industriële revoluties uit het verleden zijn daarvan passende voorbeelden.65
Het is belangrijk dat perspectief voor ogen te houden: niet alles om ons heen
verandert per definitie sneller dan voorheen en al die veranderingen hebben tegenwoordig niet per sé een meer ontwrichtend effect op de mens dan voorheen. Waar
men te maken heeft met vele veranderingen die elkaar in snel tempo opvolgen kan
bijvoorbeeld bekendheid en gewenning aan die constante stroom optreden. Die
gewenning werkt als een buffer, waardoor veranderingen mogelijk gemakkelijker
kunnen worden geabsorbeerd dan in vroeger tijden, toen verandering minder constant was en daardoor een meer onvoorspelbaar karakter had. Daarnaast moet niet
worden vergeten dat ook de wereld van vandaag en morgen een aantal constanten
kent. De belangrijkste daarvan is ongetwijfeld de mens als zodanig. Hoewel ook
de mens door de eeuwen heen aan verandering onderhevig is geweest, is de kern
van het ‘mens zijn’ een stabiele factor gebleven te midden van alle veranderingen
daaromheen. Ieder mens handelt vanuit een set van (basis)emoties en psychologische behoeften, waaronder boosheid, blijdschap, angst, walging, verdriet, verwondering66 (de zes basisemoties van de mens), empathie, warmte, passie, interactie,
veiligheid, geborgenheid en socialisatie.
4.3.3 Globalisering, technologische ontwikkeling & verandering: genuanceerd maar
reëel
Het beeld van een veranderende wereld onder invloed van (onder andere) globalisering en technologische vooruitgang blijkt al met al genuanceerd te zijn. Dat
wil echter niet zeggen dat de veranderingen die zich af (zullen gaan) spelen in de
wereld van vandaag en morgen afgedaan kunnen worden als onbeduidend of als
een repetitie van het verleden. Het is, anders gezegd, geen legitieme reden voor
passiviteit. Zowel globalisering als technologie hebben direct en indirect implicaties voor alle aspecten van ons dagelijks leven: van de kleren die we dragen, het
voedsel dat we eten, de kennis die we tot ons nemen, de technologische applicaties
die we omarmen, de reizen die we maken, de culturele uitingen die we doen, de
oorlogen die we voeren, tot het veiligheidsgevoel dat we individueel of collectief
64
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M. Naìm, ‘Post/Terror Surprises’, Foreign Policy, september/oktober 2002.
Zie: Toffler, The Third Wave.
M. Eimer, A. Holmes & F.P. McGlone, ‘The Role of Spatial Attention in the Processing
of Facial Expression: An ERP Study of Rapid Brain Responses to Six Basic Emotions’,
Cognitive, Affective & Behavioral Neuroscience, 2003, nummer 2, pp. 97-110.
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ervaren in een onzekere wereld.67 Hoewel beide multidimensionale en asymmetrische processen zijn en zich op verschillende facetten van ons leven zeer ongelijk
doen gelden – tot nu toe volgens sommigen veel intensiever op economisch dan
op cultureel gebied – zijn bewijzen voor beide processen en de veranderingen die
zij tot gevolg hebben overal om ons heen te vinden.68 Waar het hier dus om historische ontwikkelingen gaat, waarbij het mogelijk is parallellen te trekken met het
verleden, zijn er wel degelijk veranderingen aan te wijzen die in grote lijn uniek
zijn voor de huidige en toekomstige wereld – zowel wat omvang als karakter betreft. Dat brengt nieuwe kansen, uitdagingen en vraagstukken met zich mee. De
mens als constante zal daarmee rekening moeten gaan houden en op adequate
manieren voorbereid moeten worden op die specifieke, van historische perioden
verschillende toekomstige wereld. Voordat we het over die voorbereiding gaan
hebben moeten we echter eerst de consequenties van de naderende veranderingen
blootleggen.
4.4 Globalisering en technologische ontwikkeling: de consequenties69
Het staat vast dat de voortgaande processen van technologische proliferatie en
daaruit ontspruitende globalisering blijvend hun weerslag zullen hebben op de
samenleving en het doen en laten van het individu. Mensen, ideeën, culturen,
normen en waarden, kapitaal, liefde, angst en haat zijn allemaal zaken die zich,
al dan niet virtueel, in toenemende mate bewegen en verspreiden over de gehele
wereld of zelfs daarbuiten. Het is daarbij niet erg relevant om de vraag te stellen
of die processen per definitie positief of negatief zijn. We hebben het over zich voltrekkende processen die zich slecht laten baseren op normatieve interpretaties ervan. Bovendien bepaalt de manier waarop in specifieke gevallen met verandering
wordt omgegaan – en waar, door wie en voor wie dat gebeurt – mede de uiteindelijke normatieve waarde ervan. Naast welke technologische innovaties hun intrede
doen en de manier waarop in een samenleving gebruik wordt gemaakt van die
technologie, worden ook de consequenties van het gebruik ervan sociaal bepaald.
Een samenleving wordt dus niet gedefinieerd door technologie: het is nog altijd de
mens die door tussenkomst van behoeften, belangen en waarden betekenis geeft
aan die technologie en de uitwerkingen ervan. Technologie heeft wat dat betreft
een zekere mate van interpretatieve flexibiliteit, aldus bijzonder hoogleraar ICT
en Sociale Verandering Valerie Frissen.70 ‘Technologie krijgt pas betekenis doordat
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Ibidem.
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gebruikers aan de slag gaan met de mogelijkheden die in technologie zijn opgesloten’, stelt zij.71 De toepassing ervan heeft echter wel zijn weerslag op de sociale
dynamiek en structuur van een samenleving.72 Beide zijn dus niet los van elkaar te
zien: ‘since technology is society, and society cannot be understood or represented without its technological tools.’73 Hetzelfde geldt voor de effecten van globalisering. De
relaties tussen globalisering, technologie en samenleving zijn aldus interactieve:74
globalisering en technologie zijn zowel sociaal construct als vormgever van diezelfde maatschappij.75 Het is dan ook niet zinvol om globalisering dan wel technologie te zien als onafhankelijke variabelen die als zodanig verworpen dan wel
toegejuicht kunnen worden. Het kan echter wel nuttig zijn om de verschillende
aspecten en consequenties ervan te identificeren om zo in staat te zijn iets meer
te begrijpen van de veranderingen die in ons leven zullen gaan plaatsvinden. Op
die manier kunnen de uitwerkingen van potentiële negatieve consequenties zoveel
mogelijk worden beperkt. Daarnaast is het belangrijk blijvend rekening te houden
met het absorptievermogen van de maatschappij. De samenleving moet steeds op
tijd gereed zijn om een nieuwe innovatie goed te kunnen laten ‘landen’. In het
beste geval kan aan de hand van inzichten dus ook het rendement van ontwikkelingen worden gemaximaliseerd.
4.4.1 Mogelijkheden
Globalisering en innovaties in de ict en telecommunicatiesector leveren een niet te
onderschatten bijdrage aan de mondiale distributie van kennis, diensten, welvaart
en geluk. Dergelijke innovaties bieden soelaas voor mensen die voorheen, om welke reden dan ook, nauwelijks onafhankelijk toegang tot goederen, informatie of
diensten hebben gehad. Een afgelegen leefomgeving of beperkte mobiliteit hoeft
geen reden meer te zijn om verstoken te blijven van sociale contacten (via telefoon, internetbellen, e-mailen, smsen, skypen, twitteren of chatten), het vervullen
van materiële levensbehoeften (online winkelen), overige diensten (zoals gezondheidszorg en bankzaken) of zelfs van werk. Ook op het gebied van onderwijs
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auto heeft gehad.
M. Castells, The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society, and
Culture, Volume 1, Oxford, 2010.
Ibidem, p. 45.
T.P. Hughes, ‘The Evolution of Large Technological Systems’, in: W.E. Bijker, T.P.
Hughes & T. Pinch, The Social Construction of Technological Systems. New Directions in
the Sociology and History of Technology, Cambridge, 1987, p. 51.
Zo stelt de eerder geïntroduceerde Castells onder andere dat het strategische karakter
van informatietechnologie binnen de economie ervoor kan zorgen dat (het beheersen
van) kennis en informatie(technologie) zelf de voornaamste bron van macht wordt.
Mede op basis van wie toegang tot die bron heeft en de manier waarop gebruik wordt
gemaakt van de mogelijkheden, worden machtsverhoudingen binnen en tussen samenlevingen (her)bepaald. Zie: Castells, The Rise of the Network Society, p. 49.
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biedt technologie grote mogelijkheden. Kennisnet, een expertisecentrum op het
gebied van ict in het onderwijs, definieert cloud computing, social media, verrijkte
content, augmented reality, semantisch web en learning analytics als belangrijkste
technologieën voor het (in dit geval middelbaar beroeps-) onderwijs van de toekomst.76 Nieuwe technologieën zijn op vele manieren bruikbaar in het onderwijs
en bieden een scala aan mogelijkheden. Op het terrein van collaborative computing
is het afgelopen decennia veel gewerkt aan software die samenwerken en samen
leren ondersteunt. Dergelijke zogenaamde sociale software kan van grote betekenis zijn voor innovaties in het onderwijs. 77 Dat geldt ook juist met betrekking tot
doelstellingen waarbij met minder middelen dezelfde of betere resultaten moet
worden behaald.
Intermezzo: The network university78
Een voorbeeld uit de praktijk is The Network University: een innovatief online programma dat professionals en studenten van over de gehele wereld in
staat stelt hoogwaardige educatieve programma’s aan te bieden en te volgen.
Interactieve colleges worden ondersteund via Skype of Google+ en opdrachten
worden beoordeeld, besproken en bediscussieerd binnen een online interactieve leeromgeving. Studenten uit bijvoorbeeld Afghanistan en Sierra Leone,
die normaal gesproken veelal verstoken zijn van kwalitatief goed onderwijs,
krijgen via deze weg alsnog de mogelijkheid hun capaciteiten tot ontplooiing te
brengen en met elkaar samen te werken. Andere, enigszins vergelijkbare voorbeelden zijn de Floating University, de Khan Academy en Academic Earth.79
Naast onderwijs biedt technologische innovatie eigenlijk op alle aspecten van
het menselijk leven oneindig veel mogelijkheden. Interstatelijk verkeer kan met
behulp van moderne technologie een stuk efficiënter worden uitgevoerd en ook
organisaties worden in staat gesteld te profiteren van nieuwe kansen. Zo behoort
werken op afstand, iets wat indien men toegang tot een internetverbinding heeft
overal en altijd kan, tot de mogelijkheden. Organisaties kunnen wereldwijd opereren door productie- en managementtaken – dankzij een combinatie van telecommunicatie, snel transport en flexibele, gecomputeriseerde programma’s – op
elkaar af te stemmen en zo te laten werken als een geografisch verspreide een-
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heid.80 Maar denk ook aan de mogelijkheden die technologie biedt op terreinen
als landbouw en andere manieren van voedselproductie, energievoorziening, gezondheidszorg en entertainment. Gecombineerd met de effecten van globalisering
biedt technologische vooruitgang over het algemeen genomen een breed scala aan
mogelijkheden op economisch gebied. Handel en de financiële wereld hebben in
toenemende mate een (asymmetrische) mondiale dimensie gekregen, waardoor er
nieuwe afzetmarkten ontstaan en handel en transacties veelal digitaal met enkele
drukken op de knop via wereldwijde netwerken tot stand komen.81
Eén van de meest ingrijpende kansen die moderne telecommunicatietechnologie tegenwoordig biedt, is mensen gemakkelijker en goedkoper dan ooit in staat
stellen te communiceren en informatie te delen met vrienden, familie en andere
contacten in het verre buitenland. Naast het feit dat (vlieg)reizen economisch
gezien voor een steeds groter aantal mensen beschikbaar is geworden, bieden mobiele telefonie en vooral (mobiel) internet ongekende mogelijkheden. Hierdoor
is contact met ‘vreemden’ en onbekenden gemakkelijker te leggen en ontstaan
mogelijkerwijs nieuwe gemeenschapsvormen, waarbinnen minder snel onderscheid wordt gemaakt naar sekse, handicap of etnische en sociaaleconomische
achtergrond.82 Tevens zou ‘de nieuwe netwerksamenleving [die ontstaan is onder
invloed van die technologieën] meer [dan voorheen] langs meritocratische lijnen
van talent en interesse verlopen en op gedeelde waarden zijn gebaseerd,’83 aldus het
Sociaal en Cultureel Planbureau. Dit zou zowel het gemeenschapsgevoel als de individualisering ten goede komen, de burger al doende ‘vrijer en meer betrokken’84
makend. Zo blijkt uit een recent uitgevoerd onderzoek dat gebruikers van sociale
media (in casu Facebook) er gemiddeld genomen meer hechte vriendschappen
op na houden (ook als er gecorrigeerd wordt voor demografische factoren), meer
sociale ondersteuning ontvangen en vaker politiek geëngageerd zijn dan niet gebruikers.85
Moderne technologische innovaties en effecten van globalisering hebben daarmee dus ook heel duidelijk een socialiserende functie, die de levenskwaliteit voor
honderden miljoenen mensen heeft doen toenemen. Met het voortgaan van die
processen is de verwachting dat die kwaliteit gedurende de komende decennia
alsmaar zal gaan toenemen, voor een steeds groter aantal mensen die leven bin80
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nen zeer uiteenlopende gebieden van de wereld. IT-bedrijf IBM schat dat in het
jaar 2015 wereldwijd 1 triljoen(!) apparaten aangesloten zullen zijn aan het internet.86 Kortom, technologie – bijvoorbeeld in de vorm van sociale media – biedt
de mogelijkheid van een verdere proliferatie van informatie en kennis, verschaft
een naam en gezicht aan hen die voorheen praktisch onzichtbaar waren en laat
al doende stemmen horen die voorheen onverstaanbaar waren.87 Social media, zo
stelt operationeel directeur van Facebook Shery Sandberg, ‘will continue to defy
conventional wisdom by using technology to unite rather than separate. The sciencefiction writers of the last century envisioned a world where modernity led to alienation.
In fact, the opposite has occurred. Technology is bringing the world closer together in
both obvious and surprising ways.’88
Een dergelijke visie mag verwacht worden van iemand in dienst van een social
media gigant als Facebook. De werkelijkheid is, zoals zo vaak, echter genuanceerder. Het effect van sociale media is afhankelijk van de manier waarop men het
gebruikt en uit onderzoek blijkt dat het sociale effect van internet mede afhangt
van de kwaliteit van reeds bestaande sociale relaties.89 Het gebruik van sociale media creëert in feite geen nieuwe sociale netwerken, maar verplaatst reeds bestaande
netwerken van het ene platform naar het andere.90 Wel kan internetgebruik het
stevige sociale netwerk dat iemand heeft in veel gevallen versterken, terwijl het
nauwelijks compensatie biedt voor zwakke sociale netwerken. Er is wat dat betreft
sprake van een rich get richer of zelfs poor get poorer model. Negatieve ervaringen
met communicatie in het echte leven lijken online gereflecteerd te worden.91 De
mogelijkheid bestaat dat hetzelfde (en wellicht in toenemende mate) het geval zal
zijn bij toekomstige manieren van communiceren via technologische middelen.
Desalniettemin kan geconcludeerd worden dat globalisering en technologische ontwikkeling gepaard gaan met veranderingen die oneindige mogelijkheden
en voordelen bieden aan miljoenen mensen. Om met de woorden (uit 1949) van
de ‘aartsvader’ van de Nederlandse futurologie, Fred Polak te spreken wanneer
hij de denkwijze van de gemiddelde Amerikaan beschrijft: ‘De techniek heeft de
menselijke levensduur verlengd, de agrarische opbrengsten verhoogd, de arbeidsproductiviteit opgevoerd, de afstand verkleind, het algemeen welzijn verveelvoudigd, de vrije tijd en het levensgeluk vermeerderd. De techniek is het middel om
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op intelligente wijze het menselijk ras te verbeteren en de wereld een beter plaats
te maken om in te leven.’92
4.4.2 Uitdagingen
Zoals bij iedere ontwikkeling bestaat er ook in dit geval een kant van het verhaal
die mogelijk meer ambigue is. Macroprocessen als deze brengen, naast grote kansen, altijd een verzameling aan uitdagingen met zich mee. Uitdagingen die meer
flexibiliteit van de mens vergen en die paradoxaal genoeg tevens niet altijd worden
opgemerkt of erkend: ‘The brightness of the rising star often blinds the observer.’93
Zo valt te denken aan het aanwenden van de mogelijkheden die globalisering en
technologische vooruitgang bieden door kwaadwillenden. Grensoverschrijdende
criminaliteit, terrorisme, oorlogsvoering en het verspreiden van besmettelijke
ziekten zijn enkele voorbeelden van zaken waarbij ‘geprofiteerd’ kan worden van
de nieuwe grensoverschrijdende mogelijkheden. Hoewel deze zaken aandacht behoeven zal de nadruk in dit geschrift echter op andere potentiële gevolgen liggen.
Ook op andere terreinen hebben effecten van globalisering en technologische innovaties namelijk gevolgen voor (de sociale gesteldheid van) de mens. Juist daarom is het belangrijk ernaar te kijken vanuit het perspectief van het individu.94
Geopolitieke en economische verschuivingen en onzekerheid
De veranderende structuur van de mondiale economie biedt zoals hierboven
gesteld, hoewel in ongelijke mate, nieuwe kansen. Een recent voorbeeld zijn de
BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) die alle op hun
eigen manier profiteren van de kansen die bestaan binnen het mondiale krachtenveld. Ook de eerder geïntroduceerde Kondratieff golven vertellen iets over verschuivende economische verhoudingen. Zoals uiteengezet raakt de toepassing van
nieuwe technologieën in crisistijd in een stroomversnelling die tot nieuwe economische groei leidt. Echter, niet altijd op die plaatsen die dominant waren binnen
de vorige golven. Daar worden ontwikkelingen veelal geremd door de wet van de
remmende voorsprong en dat leidt om de zoveel decennia tot een verschuiving
van het geografisch centrum van de wereldeconomie.95 Dat heeft niet alleen gevolgen voor de aflossende en afgeloste centra, maar voor alle landen en actoren die
door dergelijke verschuivingen geraakt worden. Veranderingen in onder andere
de internationale arbeidsdeling, productieverhoudingen en handels- en transactiestromen beïnvloeden de (relatieve) concurrentiepositie van landen, organisa92
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ties en het individu. Voor die laatste kan het bijvoorbeeld verstrekkende gevolgen
hebben voor zijn positie op de lokale, regionale en mondiale arbeidsmarkt. De
concurrentie met goedkopere arbeidskrachten, die zich waar dan ook ter wereld
bevinden, lijkt voor Nederlanders – voornamelijk op de meer traditionele vormen
van productie – bij voorbaat verloren. Dat heeft gevolgen voor de manier waarop
men werkend Nederland opleidt en dus voor het onderwijs. Daarover komen we
in het volgende hoofdstuk te spreken.
Toenemende vluchtigheid van relaties
Een tweede waarschijnlijk effect van de combinatie van het voortgaan van globalisering en technologische doorontwikkeling is een toenemende vergankelijkheid
van relaties in het leven van de mens. Relaties die de mens aangaat met materiële
zaken, plaatsen, de medemens, organisaties en informatie hebben over het algemeen genomen in toenemende mate een meer tijdelijk/vluchtig karakter. Die lijn
zal zich waarschijnlijk doorzetten in de toekomst. Met technologische innovaties
die elkaar razendsnel opvolgen geldt voor veel apparaten en toepassingen dat ze
vaak worden afgedankt voordat de levensduur ervan verlopen is. Wie vandaag een
telefoon, computer, tablet, auto of één van de vele andere mogelijke technologische applicaties aanschaft zit volgende maand waarschijnlijk met een gedateerd
model. Natuurlijk geldt dat niet voor alle toepassingen en vanzelfsprekend kan
men er voor kiezen niet met de constante stroom van innovaties mee te gaan. Het
staat echter wel vast dat dit patroon zich in grote lijnen aan het ontvouwen is.
Hetzelfde geldt voor de plaats waar men zich vestigt en waar men werkt. Een
baan voor het leven is voor de overgrote meerderheid niet langer een realistisch of
gewenst toekomstperspectief. Een aantal malen wisselen van baan – en daarmee
niet zelden van leefomgeving – gedurende het leven is voor velen een vanzelfsprekendheid aan het worden. Zo sprak het Amerikaanse ministerie van arbeid in 2004
de verwachting uit dat de leerling van vandaag 10 tot 14 banen zal hebben gehad
wanneer hij de leeftijd van 38 bereikt.96 Hoewel het aantal mensen dat daadwerkelijk internationaal georiënteerd is wat woonlocatie en carrièreperspectief betreft
in absolute zin nog niet erg hoog is – de actieradius van mensen is wat dat betreft
tot nu toe vrij beperkt gebleven97 – is arbeidsmigratie en -mobiliteit voor het
eerst in de geschiedenis een waar mondiaal fenomeen.98 Er mag verwacht worden
dat het aandeel mensen dat beïnvloed wordt door dit fenomeen in de toekomst
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zal gaan toenemen. Daarmee zullen relaties met de medemens – door regelmatig
wisselen van baan, huis en woonplaats – niet alleen een vluchtiger karakter gaan
krijgen, maar deels ook van karakter veranderen. Men zal immers in toenemende
mate gedwongen worden in contact te komen met het ‘vreemde en onbekende’:
andere culturen, normen, waarden en gebruiken. Dat geldt overigens niet alleen
voor hen die zelf het avontuur over de grenzen zoeken. Ook in eigen land zal zich
deze tendens voordoen, door de toenemende stroom van personen, producten,
informatie, kennis en cultuur vanuit het buitenland.
Het meest overtuigend is, ten slotte, de trend van toenemende vluchtigheid
van informatie. Sinds de komst van het internet en mobiele/digitale communicatietechnologieën verspreiden kennis en informatie zich in duizelingwekkende
snelheid over de wereld. Daarmee blijft kennis steeds massaler beschikbaar worden en veroudert het tegelijkertijd uitermate snel.99 Dat geldt vooral voor bepaalde soorten kennis zoals actuele nieuwsfeiten en bepaalde vormen van praktische/
toepasbare kennis. Als we die lijn nog verder doortrekken zal er uiteindelijk een
punt worden bereikt waarop de omloopsnelheid van informatie een nulpunt gaat
benaderen.100 Dat zal de rol van kennis op bepaalde terreinen doen veranderen.
Daarop zal in hoofdstuk vijf worden teruggekomen.
Constant toenemende vernieuwing en diversiteit: omgang met het vreemde en
onbekende
Onder invloed van voortgaande globalisering en een innovatiecyclus die zich
steeds sneller voltrekt zal al met al een situatie ontstaan waarin de mens een toename in de confrontaties met constante vernieuwing en een steeds omvangrijkere
diversiteit zal gaan ervaren.101 In de ideale situatie weet men ook binnen dat kader
het beste te halen uit het palet van mogelijkheden dat globalisering en technologische vooruitgang zullen bieden, terwijl de mogelijke ongewenste neveneffecten zoveel mogelijk buiten de deur worden gehouden. Technologische en sociale
(r)evolutie combineren in dat geval het beste van beide werelden. Dat is echter
geen vanzelfsprekende uitkomst. Het omgaan met de effecten van globalisering
blijkt namelijk niet altijd een gemakkelijke opgave voor de mens, die evolutionair
gezien niet volledig is uitgerust om moeiteloos te kunnen omgaan met het en de
onbekende. Hoewel de beperkingen van zijn eigen cultuur voor de gemiddelde
persoon weliswaar niet echt de grenzen van de wereld zijn, vormen ze veelal wel
de grenzen van werkgelegenheid, erkenning, betrokkenheid en burgerschap, aldus de
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Britse antropoloog Ernest Gellner.102 Een verder globaliserende wereld biedt ook
ruimte aan het ontstaan of verdiepen van kloven tussen de ‘winnaars’ en ‘verliezers’
van die wereld. Diegenen die een kosmopolitische levensstijl omarmen en floreren
in de ‘netwerksamenleving’ komen aldus tegenover diegenen te staan die minder
op hebben met een dergelijke levensstijl en eerder vasthouden aan de eigen identiteit. In de Rijksbrede Kennisagenda van 2010 wordt de verwachting uitgesproken
dat tot 2025 waarschijnlijk een verdere polarisatie ontstaat tussen mensen met een
kosmopolitische, nationale en lokale horizon.103
Castells ziet op den duur zelfs een mogelijke situatie ontstaan waarin communicatie volledig tot afbraak komt: ‘And when communication breaks down, when
it does not exist any longer, even in the form of conflictual communication (as would
be the case in social struggles or political opposition), social groups and individuals
become alienated from each other, and see the other as a stranger, eventually as a
threat. In this process, social fragmentation spreads, as identities become more specific
and increasingly difficult to share.’104 Met het voortgaan van de menselijke ontdekkingsreis is het niet moeilijk voorstelbaar dat dit proces zich nog verder en in een
sneller tempo zal gaan voltrekken, hetgeen mogelijk nog meer onzekerheid en
onvoorspelbaarheid zal genereren. Delen van de gemeenschap zullen daarmee op
hun beurt mogelijk nog sterker de neiging vertonen vast te houden aan de eigen
identiteit. Onze ‘allofobie’, de angst voor het andere die ons evolutionair gezien
altijd beschermd heeft, keert zich wat dat betreft ten dele tegen ons. Juist de ongelimiteerde mogelijkheden van de netwerksamenleving en de uitlopers daarvan
brengen ons immers in hoog tempo en in toenemende mate in contact met die
en dat ‘andere’, onbekende en onverwachte. In de wereld van morgen zal het in
staat kunnen zijn daarmee om te gaan dan ook meer en meer een noodzakelijkheid blijken. Helemaal als we bedenken dat de uitdagingen waarvoor de mensheid
zich gesteld ziet een steeds complexer en mondiaal karakter aannemen. Dat zal de
mens dwingen op mondiaal niveau morele beslissingen te nemen, inlevingsvermogen te tonen met mensen aan de andere kant van de wereld en over eigen belangen
heen te stappen. Maar het gaat verder dan de factor ruimte alleen: we zullen ons
ook in moeten gaan leven in toekomstige generaties en in de behoeften van onze
nakomelingen.105 Dat dwingt ons, met andere woorden, bewustheid te creëren
van het feit dat er meer is dan de eigen directe tijd en omgeving en gevoelens van
medeleven uit te breiden naar andere, zelfs universele schaalgroottes van ruimte
en tijd. Hoewel empathische vermogens met het complexer worden van sociale
structuren naar steeds hogere niveaus zijn getild,106 lijkt de mens tot nog toe beperkt in staat te zijn om zich een dergelijke houding op mondiaal niveau eigen te
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maken.107 Zoals Hayek in een andere context stelt108 lijkt ons brein – welke ons
biologisch gezien doet neigen naar min of meer gesloten eenheden van 30 tot 150
personen109 – minder snel geëvolueerd dan de maatschappij. De manier waarop
ons bewustzijn is vormgegeven is aldus niet langer geheel toereikend voor de wereld van vandaag.110
Herschepping sociale ruimtes, functies…
Ook met het oog op de toenemende snelheid waarmee technologische ontwikkelingen zich voltrekken, zullen zich onvermijdelijk effecten aandienen die meer
gaan vragen van het menselijke aanpassingsvermogen. Het Sociaal en Cultureel
Planbureau stelt bijvoorbeeld dat toegenomen computergebruik de sociale ruimte
herschept en de samenhang tussen (groepen) mensen verandert.111 Ook andere
technologische toepassingen dragen daaraan bij. Onder de mogelijke gevolgen
valt ook het drastisch veranderen of zelfs vervallen van het karakter en de sociale functies van bepaalde instituties en organisaties. Daarbij valt te denken aan
de winkel onder invloed van online winkelen,112 zelfbedieningsautomaten en het
digitale loket, maar ook aan het kantoor onder invloed van mogelijkheden tot
tele- en flexwerken.113
Verder is voor dit geschrift zeer relevant dat ook de sociale functie van de
school in de (nabije) toekomst onder druk kan komen te staan door ingrijpende
veranderingen. De manier waarop leerlingen les krijgen verandert – let wel: ook
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juist ten voordele114 – constant door de invoering van steeds modernere communicatietechnologieën. Zo veranderen social media en digitalisering van de leeromgeving onder andere de manier waarop studenten zich mobiliseren, de manier van
communiceren tussen docent, student en ouders115 en vervagen scheidslijnen tussen het professionele en privéleven van betrokkenen.116 Maar het gaat verder dan
dat. Het is reeds mogelijk geïnstitutionaliseerd onderwijs volledig te genieten via
mobiele online netwerken en multimediatechnologie, waaronder ‘virtual classroom
simulations’, ‘24-7 online tutoring’ en ‘cyberinfrastructure’.117 Dat is in principe mogelijk zonder ook maar één stap in een klaslokaal te hoeven zetten en zonder in
real life een docent te hoeven ontmoeten. Waar wel sprake is van interactie met
een docent is dat in toekomstige situaties waarschijnlijk steeds vaker in combinatie met technologie, waaronder robots.118 Net als in de virtuele wereld kan iemand
die dat wil in de ‘echte’ wereld op die wijze de dag doorkomen zonder een mens te
(hoeven) spreken. ‘De manier waarop we op internet winkelen en wandelen, krijgt
steeds meer navolging in de fysieke realiteit’,119 stelt schrijver Christiaan Weijts.
Hetzelfde gaat op voor leren en studeren. Uiteraard is het niet zo dat leraren van
de ene op de andere dag vervangen zullen zijn door robots. Bovendien gaat het integreren van technologie in het klaslokaal niet direct en al helemaal niet exclusief
over robotica. Technologie wordt tot nu toe veelal op meer genuanceerde manieren toegepast in het onderwijs (denk aan laptops, tablets, digitale schoolborden
etc.) en in feite gaat die invoering tegenwoordig nog relatief langzaam en stroef.120
Dat zal in de toekomst hoogstwaarschijnlijk gaan veranderen en mits evenwichtig
en weloverwogen toegepast kan dat volgens velen een absolute meerwaarde zijn
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in het onderwijs.121
Een belangrijke kanttekening die bij dit alles geplaatst moet worden is dat
volgens bepaalde onderwijsdeskundigen, ondanks die voordelen, nooit onomstotelijk is aangetoond dat technologiegebruik in de leeromgeving leidt tot betere
onderwijsresultaten, -scores of andere meetbare voordelen.122 Hoewel moeilijk
meetbaar is er volgens hen weinig bewijs te vinden voor de stelling dat het toepassen van technologie tot significant betere onderwijsresultaten leidt.123 Dat terwijl
er toch aanzienlijke bedragen worden besteed aan de aanschaf van technologie in
het klaslokaal. Voorstanders van technologisering van het onderwijs lijken vaak
eerst aan te schaffen en erna pas vragen te stellen.124 Dat terwijl overdadig of
verkeerd gebruik van computers en overige technologie volgens experts juist ook
ongewenste neveneffecten kan genereren, zoals het aantasten en/of beperken van
creatief denken, concentratievermogen,125 fysieke welgesteldheid en menselijke
interactie.126 Mensen lopen op die manier het risico ongeduldig, impulsief, vergeetachtig en zelfs narcistisch te worden.127
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Intermezzo: Twee uitersten en een middenweg
In al het technologische ‘geweld’ dat zich om hen heen afspeelt gaan veel kinderen van bij Sillicon Valley giganten als eBay, Yahoo en Apple werkende ouders
naar een school waarbinnen high-tech hulpmiddelen bewust worden geweerd:
geen schermen, geen computers, niets. In plaats daarvan wordt exclusief gewerkt met het ‘ouderwetse’ schoolbord, pen en papier. De filosofie achter deze
aanpak is dat kinderen vaardigheden die te maken hebben met technologie wel
buiten school om op zullen doen. In de klas gaat het om interactie en verbondenheid tussen docent en leerling.128 Lang niet iedereen is het echter eens met
die filosofie en digitalisering van het onderwijs kan anderen niet ver genoeg
gaan. Zo stelt oud minister van Sociale Zaken Willem Vermeend dat de boeken
wel weg kunnen om het hele onderwijs vervolgens te digitaliseren.129 Natuurlijk is er ook een middenweg. Technologie, mits met mate en op de juiste wijze
gebruikt, kan in die visie wel degelijk grote voordelen bieden. De visie van de
werkgroep betreffende dit vraagstuk komt aan bod in de hoofdstukken 5 en 6.
Anderen wijzen erop dat we praktische vaardigheden verliezen door veelvuldig
gebruik van technologie. Denk aan de gevolgen die internet kan hebben voor
het concentratievermogen. Computers en mobiele telefoons zorgen voor een constante stroom aan prikkels, hetgeen een uitdaging vormt voor het vermogen te
concentreren en te leren. Het brein van jongeren van nu wordt niet beloond door
geconcentreerd te blijven op één taak, maar door snel te switchen naar de volgende bezigheid of het volgende ‘nieuwtje’, stellen universitair hoofddocent aan
de Harvard Medical School Michael Rich en psychologieprofessor Daniel Anderson van de Universiteit van Massachusetts.130 Het brein zou onder invloed van
technologisering wel eens opnieuw gekalibreerd kunnen worden. Hetzelfde geldt
voor het langetermijngeheugen van de mens. Als we alle kennis van de wereld met
een paar simpele zoektermen op kunnen zoeken, waarom zouden we dan nog
moeite doen om zaken uit het hoofd te leren? Medeoprichter van Google, Larry
Page, voorziet een toekomst waarin internet daadwerkelijk wordt geïntegreerd in
de hersenschors. ‘Op den duur volgt het implantaat waarbij we maar ergens aan
hoeven te denken en we krijgen het antwoord’, aldus Page.131 Dat zal ongekende
mogelijkheden bieden, maar – zo beweert wetenschapsjournalist Joshua Foer –
ook moeilijk te berekenen kosten met zich meebrengen. Over oneindige kennis
beschikken staat namelijk niet gelijk aan wijsheid en het vermogen verbanden te
kunnen leggen tussen denkbeelden, nieuwe ideeën te creëren, en in een cultuur te
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delen zijn nog altijd afhankelijk van de menselijke geest. ‘Ze kunnen niet zonder
geheugen’, aldus Foer.132
…& relaties
Ook het (sociale) leven buiten het klaslokaal verandert onder invloed van technologie. Onderzoek van Intomart GfK toont aan dat mobiele gadgets primair gebruikt worden om overal te kunnen internetten, mailen en in te loggen op sociale
netwerken.133 Het mobiele karakter van die activiteiten verandert onze manier van
leven, onze manier van denken en gedragen. Het stelt mensen in staat overal en
altijd te werken, het verkleint afstand en tijd en maakt online contacten frequenter
en intensiever. Zoals gezegd voedt dat sociale behoeften, maar tegelijkertijd blijkt
uit onderzoek dat constante mobiele informatiestromen ons concentratievermogen kan aantasten134 en dat het vervangen van offline sociaal contact voor online
sociaal contact niet neutraal wordt gewaardeerd. De kwaliteit van het contact gaat
in de ogen van de betrokkenen veelal achteruit.135 Als er ondanks dat toch een
verschuiving plaatsvindt in de richting van meer virtueel contact zal dat dus zeer
waarschijnlijk sociale consequenties gaan hebben. Hoe gaat die trend zich voortzetten als de gevolgen van globalisering dieper voelbaar worden, als de technologische proliferatie zich sneller en sneller zal gaan manifesteren en als toekomstige
innovaties steeds verder ingrijpende gevolgen gaan hebben voor sociale structuren
en omgangsvormen?
Al deze factoren brengen veranderingen teweeg in de manieren waarop mensen
met elkaar communiceren en daarmee in het karakter van intermenselijk contact,
het menselijk handelen, sociale verhoudingen en in de reacties die mensen daarop
vertonen. Het is daarbij onwaarschijnlijk dat direct intermenselijk contact (contact zonder tussenkomst van technologie) in zijn geheel geschuwd zal gaan worden; plaatsen als het café en de sport- of hobbyvereniging zullen de sociale functie
die ze vervullen niet zomaar verliezen. Zoals in de inleiding van dit geschrift werd
gesteld zijn basisbehoeften van de mens, waaronder intermenselijk contact, namelijk een stabiele factor. Wat dat betreft moet ook rekening worden gehouden met
vervlechting van de virtuele en non-virtuele werelden en met gewenning aan de
omgang met technologisering van de samenleving en met het vreemde en onbekende. Online en offline gedrag zijn onderdeel van hetzelfde verhaal.136 Een nuchtere kijk op de voortgaande technologisering en globalisering van de samenleving
toont dat mensen tot nu toe flexibel en pragmatisch kunnen omgaan met deze
fenomenen. Virtuele contacten zijn geen volledig alternatief gebleken voor face-to-
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face communicatie tussen mensen.137 In de lijn daarvan hebben Hampton & Wellman reeds in 2003 de verwachting uitgesproken dat ‘internet een aanvulling is op
reeds bestaande communicatiemiddelen om sociale contacten te onderhouden en
sociale gemeenschappen te ondersteunen.’138 De huidige generatie kinderen wordt
door sommigen zelfs gezien als de meest sociale generatie aller tijden.139 Zoals de
praktijk aantoont hoeft de onbekendheid met andere culturen, producten, kennis
en informatie dan ook geen problemen op te leveren.
Toch moeten de potentiële transformaties van technologisering en globalisering niet worden onderschat. In scenario’s die opgesteld zijn door FutureScapes
– een project van Sony en Forum for the Future waarin de vraag wordt gesteld hoe
de wereld er in 2025 uit zal zien en hoe technologie die toekomst zal beïnvloeden
– wordt bijvoorbeeld de vraag opgeworpen of men het zich kan inbeelden hoe het
zou zijn om de helft van het leven in virtual reality door te brengen. Of de daaraan
gerelateerde vraag hoe men erover denkt om 24/7 verbonden te zijn met één of
ander sociaal netwerk waarbij een offline status niet bestaat.140 Onder invloed van
DNA-computertechniek verwerkt in chips, bestaand uit enzymen en moleculen,
zullen toepassingen zo klein en tevens betaalbaar worden dat ze in alles wat we
dagelijks tegenkomen, waaronder ons eigen lichaam, verwerkt kunnen worden.
Het leven gaat zich op die manier letterlijk afspelen in techniek.141 Op het terrein
van robotica spreekt professor Pieter Jonker van de TU Delft in dat kader al over
het oprukken van de ‘slimme robot’. Een robot die actief mensen kan helpen142 en
nauwelijks van ons is te onderscheiden in zowel uiterlijk als gedrag.143 De vorm
en functie van technologie zullen binnen afzienbare tijd een antropomorfisch karakter gaan krijgen.144 Technologie zal steeds meer menselijke trekjes gaan krijgen,
waaronder intelligentie, het vermogen te leren, intuïtie en emoties.145 Denk bijvoorbeeld ook aan een robot als tweelingbroer (zie intermezzo), kinderen die bereid zijn een robot in nood te helpen mits ze netjes aan elkaar zijn voorgesteld,146
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het formuleren van ‘robotrechten’147 of zelfs liefde tussen mens en robot.148
Intermezzo: Een robot als dubbelganger
De Deen Hendrik Schärfe, hoofddocent aan de Aalborg Universiteit, is sinds
kort de trotse bezitter van een dubbelganger: een exacte kopie van zichzelf in
robotvorm. Schärfe doet onderzoek naar hoe mensen reageren op zijn bijna
menselijk lijkende robot. ‘Mensen vinden het eng, of fascinerend’ stelt hij.149 In
de interactie met de robot ervaren mensen veelal een tweestrijd tussen het menselijke en mechanische aspect ervan. Daarnaast is Schärfe ook geïnteresseerd in
zijn persoonlijke relatie met de robot. Interessant is zijn opmerking dat er een
sfeer van intimiteit om die relatie heen hangt. Zijn vrouw onderschrijft dat
gevoel als ze stelt dat ze de robot wel schattig vindt en het fijn vindt om hem te
knuffelen. “Het is raar om dat te zien”, stelt Schärfe. “Het is geen jaloezie, maar
het gevoel is…ongemakkelijk.”150 Zie hier de intrigerende synergie tussen mens
en machine in de realiteit.151
Interactie met technologie zal daardoor aan de ene kant natuurlijker gaan aanvoelen en ondanks een blijvend verschil in intelligentie is het niet onmogelijk dat
de mens zich emotioneel betrokken gaat voelen bij robots. Mens en technologie
zullen wat dat betreft waarschijnlijk dichter naar elkaar toe groeien: hoe verder we
onszelf onderdompelen in de virtuele en technologische wereld, des te meer zal
ons gedrag in de ‘echte’ wereld gevormd – en niet simpelweg gespiegeld – worden
door onze interacties met en via technologie. Denk hierbij aan hetgeen eerder in
dit hoofdstuk werd gesteld over human-technology co-evolution: de mens wordt
onderdeel van de machine en de machine onderdeel van ons.152 Een ultieme symbiose nadert als technologie – waaronder robots – biologische componenten krijgt
aangemeten en wanneer mensen worden uitgerust met sensoren, microchips en
mechanische organen.153 Natuurlijke en kunstmatige vormen van leven smelten
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samen.154 We gebruiken technologie niet simpelweg, we absorberen het.155
Het hoeft echter niet zo ver te komen om de conclusie te mogen trekken dat
technologie in de toekomst intuïtief zal zijn voor de mens.156 Technologische toepassingen zullen naar verwachting een statusverandering ondergaan: steeds minder zullen het in dat opzicht externe hulpmiddelen zijn die via een adaptatie- en
aanpassingsproces worden ingezet. In plaats daarvan zullen ze steeds vaker vanaf
de geboorte157 een geïntegreerd onderdeel zijn van het menselijk bestaan en van
het dagelijkse leven. Kortom, voor de volgende generaties zal het in toenemende
mate onnatuurlijk aanvoelen om activiteiten, op ieder terrein van het leven, zonder technologie uit te voeren.158 Uit een wereldwijd onderzoek van Latitude onder
de huidige generatie kinderen bleek dat zij nu al wensen dat interactie met technologie meer intuïtief wordt dan het in de huidige vorm is. Technologie zou meer
menselijke trekjes moeten krijgen. ‘We know that young people instinctively expect
technology to respond to them in very human-like ways to motivate and empower
them, often serving as a sort of companion, rather than merely a tool for solving specific
problems. While many adults think about technology as separate from humanness, kids
tend to think of it as fundamentally human. It comforts us; it keeps us company; it
helps us learn and grow; and, in some cases, it can fulfill certain emotional needs more
reliably than other people.’159 Hetzelfde onderzoek toont aan dat kinderen (bijna)
geen scherp onderscheid maken tussen de virtuele en reële wereld: ‘Children across
the world created technologies that seamlessly meld online and offline experiences […]
Kids today don’t neatly divide “online” from “offline”. For them, technology is no longer something that mediates experience, but something that pervades it.’160 Kinderen
geven overduidelijk aan een vernauwende kloof waar te nemen tussen gadgets
en gebruikers. Technologische toepassingen worden gezien als een verlenging van
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de eigen ik.161 Dichter Piotr Czeriski stelt dat als de huidige generatie haar bildungsroman zou voorlezen, er aan elke ervaring die deze generatie gevormd heeft
een natuurlijk internetaspect zou zitten.162 Die stelling zou men breder kunnen
trekken naar technologie in het algemeen en in de toekomst zal deze visie zeer
waarschijnlijk aan invloed winnen. Een steeds groter aandeel van de mensheid zal
ter wereld komen als ‘digital native’.163 Voor generatie Z zal de ‘hybrid reality’ de
normaalste zaak van de wereld zijn: een realiteit bij welke niet per definitie wordt
stilgestaan. Grenzen tussen technologische en sociale veranderingen worden daarmee steeds diffuser.164
Tegelijkertijd moet er juist daarom enige waakzaamheid worden betracht.
Onze wereld is niet overal zelfherstellend en een toenemende technologisering
van de samenleving kan, ondanks de beschreven houding die nieuwe generaties
binnen dat proces zullen ontwikkelen, ook tegenovergestelde effecten hebben. Zo
valt niet te ontkennen dat we naast praktische ook allerlei sociale vaardigheden
verliezen door technologie.165 Schrijver Christiaan Weijts concentreert zich op die
kant van het verhaal en legt uit dat het leven in groepen door onze voorouders
ervoor gezorgd heeft dat de mens beschikt over een rijk repertoire aan sociale vaardigheden. Doordat de wereld in snel tempo ‘technologiseert’ en daardoor deels
onbemand raakt, beginnen we die sociale vaardigheden voor een deel te verliezen,
‘want we zien steeds minder gezichten en verliezen het vermogen gesprekjes aan
te gaan met vreemden. En bij bekenden en vrienden wint de communicatie via
het scherm het van de tête-à-têtes’, aldus Weijts.166 Hoewel het overdreven is om
direct te gaan spreken over de ‘robotisering van de mens’ kan ook deze ontwikkeling ingrijpende sociale gevolgen hebben.167 In een te ver doorgeschoten variant worden sociale contacten uiteindelijk beperkt tot de meest intieme kring van
vrienden en familie, waarbij af en toe een voornamelijk eenzijdig ‘gesprekje’ wordt
gehouden met de robot achter de balie en alleen bij hoge uitzondering met de
bijna uitgestorven menselijke serviceverlener. Clifford Nass, professor Communicatie aan de Universiteit van Stanford, denkt dat het ultieme risico van inten161
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sief technologiegebruik is dat het empathie vermindert doordat het de hoeveelheid
aandacht die mensen voor elkaar hebben beperkt. Zelfs als die mensen zich in
dezelfde kamer bevinden. Die empathie is echter essentieel voor de menselijke
gesteldheid, aldus Nass.168
De vraagt wanneer het punt is bereikt waarop transformaties in menselijk
sociaal handelen, onder invloed van technologie, moreel dubieus worden dringt
zich op. Is dat punt bereikt als een doorgeslagen focus op efficiëntie leidt tot een
eenzijdige, meer zakelijke, directe, individualistische en zelfs gevoelloze manier
van communiceren? Of is dat pas het begin? ‘Als mensen elkaar niet meer noodgedwongen onder ogen hoeven te komen en de “openbare particuliere aangelegenheden” geautomatiseerd raken, kan een samenleving sluipenderwijs ontbinden’,
stelt Weijts.169 Zover is het nog lang niet, maar het is wel zaak op tijd maatregelen
te treffen om een dergelijk scenario ver voor te zijn. Daarbij speelt, zo zullen we
zien, onderwijs een niet te onderschatten rol.
4.5 Conclusie
Verandering is essentieel voor de mens en voor het leven. In dit hoofdstuk is
echter ook geprobeerd duidelijk te maken dat niet alles om ons heen verandert en
dat huidige veranderingen niet per definitie een meer ontwrichtende uitwerking
hebben dan veranderingen in het verleden hadden. Dat neemt echter niet weg dat
de doorontwikkeling van technologie, samen met de voortgaande globalisering
en de snelheid waarmee die processen zich verder zullen voltrekken, ongetwijfeld
verstrekkende gevolgen zullen gaan hebben voor het individu – de mens als constante – en samenlevingen van de toekomst. Dit hoofdstuk heeft een aantal van
die gevolgen in kaart gebracht.
Allereerst is duidelijk gemaakt dat hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen veel mogelijkheden bieden. De effecten van globalisering en technologische
vooruitgang zorgen ervoor dat mensen over de gehele wereld grote kansen worden
geboden en leveren zodoende een niet te onderschatten bijdrage aan de mondiale
distributie van kennis, diensten, welvaart en geluk. Tegelijkertijd brengen beide
processen aanzienlijke uitdagingen met zich mee. Zo is er een toenemende onzekerheid op de mondiale arbeidsmarkt, hetgeen ons tot nadenken dwingt over de
vraag waarmee wij komende generaties moeten uitrusten om sociaal, cultureel en
economisch succesvol te blijven in de wereld van morgen. Ook werd gesteld dat
de relaties die mensen aangaan – met materiële zaken, plaatsen, de medemens,
organisaties en informatie – over het algemeen genomen in toenemende mate
een meer tijdelijk/vluchtig karakter zullen gaan krijgen. Verder zal de mens in toenemende mate geconfronteerd worden met constante vernieuwing en een steeds
omvangrijker diversiteit. Anders gezegd zullen de volgende generaties vaker en
vaker in contact komen met het en de ‘vreemde’ en ‘onbekende’. Dat in combi168
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natie met het feit dat vraagstukken alsmaar mondialer en complexer van karakter
zullen zijn, dwingt de mens bewustheid te creëren op een schaal die historische
en huidige grenzen overschrijdt. Ten vierde moet rekening worden gehouden met
het drastisch veranderen of zelfs vervallen van het karakter en de sociale functies
van bepaalde instituties en organisaties, waaronder winkel, kantoor en school.
Afhankelijk van de manier waarop innovaties worden ingezet kan technologische
proliferatie een socialiserende of een antisocialiserende werking hebben. Aan de
ene kant krijgt technologie menselijk trekjes en wordt het intuïtief voor toekomstige generaties. Tegelijkertijd kan technologische proliferatie, wanneer het onzorgvuldig wordt doorgevoerd, ervoor zorgen dat de mens sociale vaardigheden
gaat verliezen en, in het ergste geval, de samenleving gedeeltelijk laten ontbinden.
De ‘hybrid age’ zal aldus het nodige gaan vragen van de empathische vermogens,
het aanpassingsvermogen en de flexibiliteit van de mens.
Het kan verleidelijk zijn de spot te drijven met dergelijke verwachtingen. Zonder een doemscenario te willen schetsen en zonder de indruk te willen wekken de
geschetste ontwikkelingen tegen te willen gaan, is het echter wel belangrijk om
aandacht voor de potentiële effecten te hebben. Zoals in dit hoofdstuk genoemd
hangt de normatieve waarde van die effecten af van verschillende factoren, waaronder de interpretatie en het oordeel van diegene die ze in beschouwing neemt.
Het is dan ook niet erg zinnig daarover in discussie te treden of een oordeel te
vellen. Wel staat vast dat het onderwijs geraakt zal worden door de veranderingen. Voor een groot deel zullen de verwachtingen aan het onderwijs vanuit de
maatschappij ongewijzigd blijven. Onderwijs zal namelijk ook in de wereld van
morgen nog gezien worden als één van de belangrijkste instituties ter voorbereiding van komende generaties op hun toekomst. Omdat de toekomst echter wel
aan verandering onderhevig is, zal de manier waarop dat doel wordt verwezenlijkt
moeten mee veranderen. Dat brengt onherroepelijk uitdagingen met zich mee. De
grootste uitdaging is echter misschien wel het overwinnen van de onwelwillendheid van de mens om de noodzakelijkheid in te zien van een bezinning en voorbereiding op die toekomst.170 In de laatste twee hoofdstukken keren we daarom terug naar het onderwijs en staan twee vragen centraal. Ten eerste de vraag wat de in
dit hoofdstuk uitgesproken verwachtingen voor gevolgen zullen hebben voor het
onderwijs. De tweede vraag sluit daarop aan en luidt als volgt: wat dient het onderwijs, gezien de beschreven verwachtingen, aan nieuwe generaties mee te geven
om ze voor te bereiden op die veranderende wereld? Wat dienen ze, anders gezegd,
mee te krijgen om in het dagelijks leven te kunnen participeren in de breedste zin
van het woord? Bij het beantwoorden van die vragen zal in het bijzonder aandacht
170

Deze uitdaging beschrijvend stelt Toffler het volgende: ‘Thus men moves swiftly into
an unexplored universe, into a totally new stage of eco-technological development, firmly
convinced that “human nature is eternal” or that “stability will return.” He stumbles into
the most violent revolution in human history muttering […] that “the processes of modernization…have been more or less ‘completed’.” He simply refuses to imagine the future.’ In:
Future Shock, p.215.
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zijn voor de brede visie van de denkers uit het tweede hoofdstuk. Biedt die visie
daarbij enige houvast?
Kernconclusies hoofdstuk 4
•

•

•

•
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Onder invloed van technologische ontwikkeling en de daaruit voortkomende globalisering is de samenleving, naast het bestaan van constanten,
voortdurend onderhevig aan veranderingen. Die veranderingen brengen
naast vele mogelijkheden ook mogelijke uitdagingen met zich mee. Ook
voor het onderwijs.
Daarbij valt te denken aan voortdurende onzekerheid op de arbeidsmarkt,
het toenemende vluchtige karakter van relaties, constante confrontaties
met vernieuwing en omvangrijke diversiteit, het mondialer en complexer
worden van problemen en het transformeren van de sociale omgeving.
De vraag ontstaat op welke manier onderwijs zich moet evolueren om blijvend in staat te zijn leerlingen datgene mee te geven dat ze blijvend in staat
stelt als mens te functioneren in die veranderende wereld.
Is er in die wereld een rol weggelegd voor een brede vorm van bildung?
Voor karaktervorming, een kritische geest en zelfredzaamheid, eventueel
aangevuld met andere aspecten?

V. De derde dimensie: de menselijke
factor
“How selfish soever man may be supposed,
there are evidently some principles in his nature,
which interest him in the fortune of others,
and render their happiness necessary to him,
though he derives nothing from it except the pleasure of seeing it.”
(Adam Smith, in The Theory of Moral Sentiments, 1759)
5.1 Inleiding
In het vorige hoofdstuk hebben we kunnen zien welke toekomstige ontwikkelingen, kansen en uitdagingen – voornamelijk gedreven door technologische ontwikkeling en globalisering – op het individu en de samenleving lijken af te komen.
Al deze uitdagingen hebben implicaties voor het onderwijs. Daarom verleggen wij
onze blik in dit hoofdstuk wederom en stellen we de vragen hoe het onderwijs
door die ontwikkelingen geraakt gaat worden en hoe het zal moeten evolueren om
ook in de toekomst in staat te zijn nieuwe generaties adequaat voor te bereiden op
de wereld waarin zij zullen komen te leven.
Zoals in eerdere hoofdstukken is uiteengezet, toont het verleden aan dat onderwijsbeleid veelal met de blik richting het verleden tot stand is gekomen. Het is
dan ook geen gemakkelijke opgave besluiten te baseren op de onzekere schetsen
van de toekomst. Zeker wanneer die toekomst wordt beschreven als één die vol zit
met ingrijpende veranderingen en uitdagingen kan het wegwuiven ervan politiek
gezien aantrekkelijk blijken. Een dergelijke houding brengt echter grote risico’s
met zich mee. Om uiteindelijk te kunnen profiteren van de mogelijkheden die de
toekomst biedt en om potentieel ongewenste consequenties het hoofd te kunnen
bieden, moet men in een vroeg stadium actie ondernemen. Omdat ontwikkelingen zich voor een deel steeds sneller voltrekken blijft er echter steeds minder
tijd over om te reageren en tijdig effectieve maatregelen te treffen. In een recent
nummer van het gerenommeerde Amerikaanse tijdschrift Foreign Policy zijn vooraanstaande denkers het in ieder geval over één conclusie eens: de toekomst is nu.
De trends en ontwikkelingen die bepalend zijn voor de komende decennia zijn,
met andere woorden, al in gang gezet.1 Ze zijn dus niet alleen onze bestemming,
maar tevens het beginpunt van waaruit we ons reeds in de richting van situaties
bewegen die nog verder in de toekomst liggen. Om daadwerkelijk iets te kunnen
betekenen voor de generaties van die toekomst kan het onderwijs het zich dus niet
permitteren op de rem te blijven staan. Maar waar moet het onderwijs zich precies
op voorbereiden en welke richting moeten we daarbij inslaan? In dit hoofdstuk
1

S. Glasser, ‘Letter From the Editor’, Foreign Policy, september/oktober 2011, p. 1.
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zal getracht worden antwoorden op die vragen te formuleren. Dat zal aan het
einde van dit geschrift, in het zesde en laatste hoofdstuk, resulteren in een aantal
aanbevelingen.
5.2 Het onderwijs en de uitdagingen van de toekomst
De in de inleiding genoemde uitdagingen beïnvloeden de samenleving, het individu en daarmee het onderwijs op directe wijze en dwingen het zodoende tot
het doorvoeren van veranderingen. Maar op welke wijze werken die uitdagingen
precies door in het onderwijs?
5.2.1 Uitdagingen in de wereld van morgen: een uitwerking voor het onderwijs
Tijdbias
Iedere samenleving heeft een specifieke kijk op de tijd: het verleden, het heden
en de toekomst. Die zogenoemde ‘tijdbias’, zo stelt Toffler, wordt in sterke mate
gevormd door de mate van verandering in de samenleving en is een belangrijke
bepaler van sociaal gedrag. Gedrag dat wordt gereflecteerd door de manier waarop
de maatschappij haar jongeren op volwassenheid voorbereidt.2 In samenlevingen
waar van verandering nauwelijks sprake is en de tijd langzaam voorbij kabbelt,
waar het verleden anders gezegd rustig overloopt in het heden en in de toekomst,
is het logisch dat kinderen vooral vaardigheden aangeleerd krijgen die ook in het
verleden al belangrijk waren.3 Diezelfde vaardigheden zullen immers in de toekomst onverminderd belangrijk zijn. Lange tijd kon ‘onderwijs’ dan ook gestoeld
worden op een curriculum dat was georiënteerd op het verleden. Generaties traden tot het midden van de vorige eeuw als vanzelfsprekend in elkaars voetsporen.
Het waren tijden waarin de wereld er relatief eenvoudig uitzag. Nieuwe generaties
werden gevormd door middel van kennis en overdracht van vorige generaties, zo
was de aanname. Kinderen namen als vanzelfsprekend de plaats in die de samenleving hen bood en zodoende was iedereen onderdeel van een keten van generaties.4
Dat veranderde zeer plotseling met de opkomst van de industrialisatie. Nieuwe
kennis en vaardigheden waren nodig om de industriële werkzaamheden tot uitvoer te kunnen brengen en een vernieuwd onderwijssysteem zou uitkomst moeten
bieden. Onderwijs waarin het accent zou verschuiven van het verleden naar het
heden was het nieuwe credo. De oplossing was een onderwijssysteem dat in feite
een simulatie was van de industriële wereld. Gechargeerd gesteld gingen (en in
zekere zin gaan) leerlingen onder toeziend oog van fabrieksarbeiders (docenten)

2
3

4
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Toffler, Future Shock, p. 399.
Ibidem; D. Thomas & J.S. Brown, A New Culture of Learning. Cultivating the Imagination for a World of Constant Change, 2011, pp. 39-49.
P. van Dijk & A. Boutellier, ‘Leraar tussen protest en grenzeloosheid’, Van 12 tot 18,
september 2011, nummer 7, p. 22.
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als ruw materiaal door het fabrieksproces (de school en de opleiding).5 De school
als perfecte voorbereiding op een rol in de industriële samenleving.6 Uniformiteit als leidraad. Het werkte. Miljarden mensen zijn op deze wijze voorzien van
onderwijs en daardoor ook van een bestaan. Vooral na de Tweede Wereldoorlog
zijn maatschappelijke veranderingen elkaar over het algemeen echter steeds sneller gaan opvolgen. Als gevolg daarvan groeide iedere generatie op in een andere
tijd en leefwereld.7 Communicatierevoluties zorgden en zorgen keer op keer voor
menselijke heroriëntaties op ruimte en tijd.8 De eigenheid van nieuwe generaties
die begon te ontstaan naast de belevingswereld van hun ouders werd daarmee
steeds zichtbaarder. Anders gezegd begonnen de verbanden en relaties tussen elkaar opvolgende generaties gedeeltelijk te vervagen. De traditionele ordening van
generaties is grotendeels verdwenen en daarmee zijn oudere generaties niet langer
vanzelfsprekend, laat staan de enige toegang tot de wereld.9
Kennis in context
Hoewel het onderwijs sindsdien de nodige veranderingen heeft ondergaan, heeft
een groot deel van de meest bekritiseerde kenmerken van het huidige stelsel nog
steeds zijn oorsprong in het industriële tijdperk. De opvattingen over orde en
discipline, het gebrek aan individualisme, groepsvorming, de manier van beoordelen, de rol van de leraar, het voornamelijk concentreren op een eenzijdige vorm
van kennisoverdracht, gestandaardiseerd toetsen10 en de starre vakantieregelingen
zijn daarvan enkele voorbeelden. Tex Gunning, topman van Akzo Nobel, stelt
dat dit komt doordat wij, door de gebrekkige visie die wij op de toekomst hebben, vasthouden aan een verouderd wereldbeeld. ‘Dat oude wereldbeeld is nog
steeds gestoeld op het gedachtegoed van de tweede Industriële Revolutie die met
name na de Tweede Wereldoorlog voor een ongekende groei van de welvaart heeft
gezorgd’, aldus Gunning.11 Die uitspraak, hoewel wellicht wat sterk geformuleerd, bevat een belangrijke boodschap. De wereld is inmiddels sterk veranderd:
de economie is niet langer primair gebaseerd op industrie, maar op diensten en
tegenwoordig vooral op kennis en informatie. Accenten zijn verschoven van standaardisatie richting pluriformiteit, creativiteit en inventiviteit. Laat er geen misverstanden over bestaan: het overbrengen van fundamentele kennis blijft daarmee
één van de belangrijkste taken van het onderwijs, ook in de toekomst. Immers,
zonder een degelijke basis is het niet mogelijk om nieuw verworven informatie
5

6
7
8
9
10

11

Zie voor een verhelderende en amusante uitleg: http://www.youtube.com/
watch?v=zDZFcDGpL4U
Toffler, Future Shock, p. 400; Toffler, The Third Wave, pp. 29-30.
Van Dijk & Boutellier, ‘Leraar tussen protest en grenzeloosheid’, p. 22.
Rifkin, The Empathic Civilization, pp. 37 en 182.
Van Dijk & Boutellier, ‘Leraar tussen protest en grenzeloosheid’, p. 22.
A. Toffler & H. Toffler, Revolutionary Wealth. How It Will Be Created and How It Will
Change Our Lives, New York, 2006, p. 231.
Gunning, ‘Value Based Education’.
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een plaats te geven, iets met die informatie te doen of te komen tot evenwichtige
en weloverwogen besluiten, oordelen en acties. Hoe ingrijpend en snel de wereld
ook moge veranderen, om de wereld te kunnen begrijpen, te analyseren en te bekritiseren zullen algemene ontwikkeling, basiskennis en -vaardigheden altijd een
voorwaarde zijn, aldus de Britse socioloog Frank Furedi.12 Duurzaam verankerde
kennis biedt structuur en blijft aldus één van de belangrijkste fundamenten die
het onderwijs heeft te bieden aan leerlingen en studenten.
Hoofdstuk drie heeft echter laten zien dat in een veranderende context – de
zesde Kondratieff golf – ook de rol van kennis en vooral van informatie aan verandering onderhevig is. De aanname dat het onderwijs van de toekomst exclusief
gericht moet zijn op (eenzijdige) kennis- en informatieoverdracht is dan ook een
misvatting. Hoewel kennis en informatie in de kennissamenleving steeds belangrijker zijn geworden, zijn het niet per definitie de enige belangrijke succesfactoren in de nieuwe en toekomstige economie.13 Zoals in het vorige hoofdstuk
werd gesteld, zijn bepaalde vormen van kennis en informatie overal beschikbaar
en verouderen ze uitermate snel en alsmaar sneller. Dat geldt in het bijzonder voor
praktische, beroepsgerelateerde of actuele kennis die leerlingen opdoen tijdens
hun opleiding. Een deel daarvan is achterhaald op het moment dat zij de arbeidsmarkt opgaan. Bovendien wordt een aanzienlijk deel van onze kinderen opgeleid
voor banen waarvan we op dit moment het bestaan niet kennen14 en treden door
voortgaande ontwikkelingen, waaronder technologische en sociale, constant veranderingen en verschuivingen op in vereiste kennis en competenties.15 Dat maakt
het onmogelijk om een adequaat, pasklaar pakket aan benodigde kennis vanuit
het onderwijs mee te geven aan de werknemers van de toekomst.16 Dezelfde logica
volgend is het eveneens niet mogelijk nieuwe generaties burgers pasklare oplossingen aan te reiken voor de problemen van morgen.17
Deels wordt die uitdaging opgevangen door te zoeken naar de ideale mix van
kennis en vaardigheden waarover in de inleiding van dit geschrift werd gesproken. Meer aandacht voor vaardigheden in het curriculum kan de kennisdeficiëntie deels opvangen, omdat een selectie van duurzame vaardigheden – denk aan
inventiviteit, creativiteit, flexibiliteit en gedisciplineerdheid – een minder vluch12
13

14

15

16

17
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‘Waar onderwijs goed voor is’, de Volkskrant, 19 maart 2011.
T. Gunning, ‘Onderwijs moet radicaal op de schop. Toekomst vraagt om focus op
waarden’, Financieel Dagblad, 29 oktober 2011.
Ibidem; De top tien van banen waarnaar in 2010 (in de Verenigde Staten van Amerika) de meeste vraag was, zo claimen Karl Fisch, Scott McLeod, & Jeff Bronman
van de online videoreeks Shift Happens, bestond uit banen die in 2004 nog niet eens
bestonden. Zie: Shift Happens, via http://www.youtube.com/watch?v=emx92kBKads
Strategieberaad Rijksbreed, Rijksbrede Kennisagend. Fase 1: Trends & Ontwikkelingen,
november 2010, p. 53.
S. Pleij, ‘Wij willen Bildung! Wij willen Bildung!’, Vrij Nederland, via http://www.
vn.nl/Archief/Samenleving/Artikel-Samenleving/Wij-willen-Bildung-Wij-willenBildung.htm
Gunning, ‘Value Based Education’.

de derde dimensie: de menselijke factor

tig karakter heeft dan bepaalde vormen van kennis. Daar waar die vaardigheden
vooral van praktische aard zijn, zullen ze echter ook maar een tijdelijke oplossing
blijken. In een wereld waarin economische machtsverhoudingen aan het schuiven
zijn onder druk van opkomende economieën en waarin er honderden miljoenen
concurrenten toetreden tot de mondiale arbeidsmarkt18 zal meer nodig zijn voor
toekomstige generaties om zich staande te houden tussen al dat geweld. Zij zullen
nog breder en op andere wijze moeten worden uitgerust om uiteindelijk in staat te
zijn mee te blijven doen. Zo stelt Daniel Pink in zijn ‘A whole new mind’ dat het
Westen een veranderingsslag zal moeten maken van ‘een economie die draait op
logische, lineaire, computerachtige kwaliteiten van het informatietijdperk, naar
een economie waar[in] inventiviteit, empathie en holistische kwaliteiten centraal
staan.’19 Deze stelling is nogal sterk aangezet, maar bevat wel een kern van waarheid.
Ook voor Nederland geldt dat in het onderwijs de nadruk wordt gelegd op
kennis en de kenniseconomie. Enerzijds is dat logisch en terecht, omdat, zoals eerder werd gesteld fundamentele kennis onmiskenbaar een belangrijke rol zal blijven
spelen en omdat iedere innovatie begint met het opdoen van nieuwe informatie en
het combineren daarvan met reeds bestaande kennis. Anderzijds winnen andere
aspecten aan belang. In de context van economische groei bijvoorbeeld, is (nietfundamentele) kennis per definitie ondergeschikt aan creativiteit.20 Kennis kan
niet als competitief wapen dienen wanneer ze verspreid wordt en de massale aanwezigheid ervan kan zelfs kan leiden tot ‘denkluiheid’. Deze door Albert Einstein
geïntroduceerde term impliceert dat kennis in bepaalde gevallen kritiekloos wordt
aangenomen, waardoor vrijelijk denken en creativiteit in het geding komen.21 Dit
alles is nog steeds geen legitieme reden om het belang van kennisoverdracht te
marginaliseren. Het is echter wel een prikkel die aanzet kritisch na te denken
over datgene waar het onderwijs van vandaag en morgen – naast het aanreiken
van kennis – daadwerkelijk toegevoegde waarde kan bieden. De vraag die volgens
bestseller auteur Seth Godin centraal zou moeten staan in het hedendaagse onderwijs is de volgende: ‘Will the next generation know more facts than we do, or will it
be equipped to connect with data, and turn that data into information and leadership and progress?’22 Wat hij daarmee bedoelt te zeggen is dat leerlingen – op een
noodzakelijke basis van fundamentele kennis na – niet moeten worden volgestopt
met (triviale) weetjes en informatie, maar de kunde moet worden bijgebracht om
18

19
20
21
22

Wat ‘tradable jobs’ (banen die ergens anders ter wereld vaak goedkoper kunnen worden uitgevoerd) betreft zal Nederland het afleggen tegen mondiale concurrenten. Zo
wordt China tegenwoordig ‘de werkplaats van de wereld’ genoemd. Zie onder andere:
‘Werkplaats van de wereld’, NRC Handelsblad, 28 juli 2008, via http://vorige.nrc.nl/
achtergrond/article1946049.ece/Werkplaats_van_de_wereld; ‘Is solide Nederlandse
economie wel zo solide?’, NRC Handelsblad, 25 februari 2012.
Gunning, ‘Value Based Education’.
J. Sol, ‘Stimuleer creativiteit in het onderwijs’, Financieel Dagblad, 14 november 2011.
Ibidem.
S. Godin, Stop Stealing Dreams. (What is school for?), 2012, p. 61.
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iets met die kennis te doen:23 het begrijpen ervan, het toepassen ervan in nieuwe
situaties en op veel verschillende manieren, het kritisch kunnen plaatsen ervan24
en in staat zijn verbanden te leggen.25 Het gaat, kortom, om inzicht en begripsvorming en, meer nog, de wil om zichzelf die vaardigheid eigen te maken. Naast het
opdoen van fundamentele kennis moeten leerlingen daarom bovenal uitgedaagd
worden om te werken aan één van de meest duurzame vaardigheden die er bestaat:
zelfredzaamheid. Dat gebeurt in het huidige onderwijs nog te weinig.
De ideale mix: kennis, vaardigheden…
Die visie wordt verder bevestigd als we ook de andere genoemde uitdagingen in
overweging nemen. Naast een toenemende vluchtigheid van informatie zullen
relaties die de mens aangaat met de materiële zaken, de medemens, plaatsen en
organisaties over het algemeen immers ook een meer tijdelijk karakter aannemen.
Hoewel de mens ook in de toekomst langdurige relaties zal aangaan met gebruiksgoederen, mensen, (woon)plaatsen en organisaties, is er duidelijk een trend zichtbaar waarbij die tijdsduur wordt verkort. Gecombineerd met een toename in het
aantal confrontaties met vernieuwing en diversiteit zal dat een beroep gaan doen
op de flexibiliteit, creativiteit en nieuwsgierigheid van de mens. Technologische
toepassingen en generaties producten volgen elkaar snel op en mensen worden
over het algemeen mobieler dan voorheen wat reizen, woonplaats en werkplaats
betreft. Dat brengt ook opschudding en onzekerheden met zich mee. Zo biedt
een diploma niet langer automatisch toegang tot een goede baan en eenmaal op
de arbeidsmarkt zullen weinigen een baan voor het leven krijgen of willen. In de
toekomst zal men daarnaast niet alleen steeds vaker wisselen van baan, maar ook
tussen sectoren en werkterreinen. Life long learning26 betekent naast het bijhouden
van een breed palet aan kennis en vaardigheden daardoor ook het aanmeten van
23

24

25

26
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Zie ook: ‘What is a Great Teacher Worth?’, The New York Times, via http://dotearth.
blogs.nytimes.com/2012/07/06/what-is-a-good-teacher-worth/
McKinsey&Company, Shaping the Future: How Good Education Systems Can Become
Great in the Decade Ahead, Singapore, 2009.
Dat terwijl George Land en Beth Jarman in hun werk Breakpoint and Beyond: Mastering the Future Today (1998) aantonen dat de vaardigheid om divergent te kunnen
denken (niet-logisch, associatief kunnen denken) afneemt naarmate kinderen ouder
worden. Van de groep drie- tot vijfjarigen behaalde 98% een score die als geniaal in
divergent denken gold. 32% van de kinderen in de leeftijdscategorie 8-10 jaar behaalde
dezelfde score, 10% binnen de groep 14-15-jarigen en 2% van de volwassenen. Hoewel
deze uitkomst niet geheel aan het onderwijs is toe te schrijven, is dat zeer waarschijnlijk
wel een sterke verklarende factor in dit geval.
Onder life long learning verstaan we in dit geschrift: ‘The single crucial element in the notion of lifelong education is to be found in the word “lifelong”: it embraces a set of guidelines
for developing educational practice (“education”) in order to foster learning throughout life
(“lifelong”). Lifelong education thus defines a set of organisational, administrative, methodological and procedural measures which accept the importance of promoting lifelong learning.’ Uit: C. Knapper, & A.J. Cropley, Lifelong Learning in Higher Education, Londen,
2000.
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een houding waarbij flexibel wordt omgesprongen met veranderingen in de carrière die voortkomen uit wijzigingen binnen de economie en de arbeidsmarkt. De
noodzaak van het nemen van de eigen verantwoordelijkheid is daarmee in toenemende mate een boodschap die vanuit school meegekregen moet worden. Tijdens
de initiële leerfase wordt namelijk de basis gelegd voor een leven lang leren.
Met de groeiende concurrentie van opkomende machten en het veranderende
karakter van de wereldeconomie zal daarnaast nog meer nadruk komen te liggen
op het vermogen creatief, vrijelijk en kritisch te denken. Op die punten moeten
Nederland, Europa en het Westen als geheel zich in de toekomst gaan onderscheiden ten opzichte van mondiale concurrenten. Dit zijn niet direct vaardigheden die
gemakkelijk aangeleerd kunnen worden. Out of the box denken en ware creativiteit
bij het bedenken van nieuwe innovaties vergt een geheel andere mindset van mensen dan het beschikken over (eendimensionale) kennis en het in staat zijn lineair
te denken. Bovendien is creativiteit niet volledig aan te leren. Nogmaals, dat betekent niet dat basisvaardigheden overbodig zullen zijn in de wereld van morgen.
Het één sluit het ander niet uit. Integendeel. Om daadwerkelijk onderscheidend
te kunnen zijn zullen aan het geheel van kennis en vaardigheden, nadrukkelijker
dan nu het geval is, andere elementen moeten worden toegevoegd. Dergelijke
elementen kunnen voor een deel echter alleen worden gerealiseerd in samenhang
met fundamentele en domeinkennis:27 ‘Bildung zonder kennis bestaat niet, kennis
zonder bildung is betekenisloos.’28
…& de derde dimensie: de menselijke factor
Wellicht wordt het belang van andere elementen dan kennis alleen nog wel het
best geïllustreerd door de sociale dimensie van de genoemde uitdagingen. De toenemende omgang met het onbekende en vreemde, in combinatie met het transformeren van sociale ruimtes, functies van instituties en bovenal relaties, stellen
specifieke eisen aan de mens en daarmee aan het onderwijs. Ook hier zijn creativiteit/inventiviteit, maar vooral nieuwsgierigheid, flexibiliteit en aanpassingsvermogen onontbeerlijke zaken. Omgaan met onbekende situaties en personen/culturen
vraagt, naast een bepaalde dosis (basis- en zelf )kennis, vooral een flexibele en sociale houding. In het achterhoofd houdend dat uitdagingen en vraagstukken zich
in de toekomst op grotere, mondiale schaal zullen manifesteren en daarmee een
nog complexer karakter zullen gaan aannemen, zijn daarnaast zaken nodig als het
kunnen samenwerken (met een keur aan cultuur specifieke persoonlijkheden) en
probleemoplossend vermogen dat toereikend is voor een dergelijke schaalgrootte.
Hoewel de mens van oudsher alleen in staat is geweest te overleven door in co-

27
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Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, De toekomst telt, Enschede, 2011, p.
15, via www.slo.nl/detoekomsttelt
L. Lenssen, ‘Bildung in de sfeer van het onderwijs. Bildungsaspecten van en in het
onderwijs’, in: G. van Stralen & R. Gude (red.), …En Denken! Bildung voor leraren,
Leusden, 2012, p. 316.
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existentie te leven met de zich nabij bevindende medemens29 is de toenemende
schaalvergroting van vraagstukken en problemen een onmiskenbaar grote uitdaging. Denk bijvoorbeeld aan hetgeen dat werd gesteld in het vorige hoofdstuk:
evolutionair gezien is de mens niet per definitie uitgerust om te gaan met het
en de onbekende. Met die constatering wordt duidelijk de deur geopend naar
in relevantie toenemende sociale aspecten van het menselijk leven. Zoals in het
vorige hoofdstuk werd gesteld zal de mens in de toekomst steeds sterker worden
gedwongen op mondiaal niveau morele beslissingen te nemen, inlevingsvermogen te tonen met mensen over de gehele wereld en aldus over eigen belangen
heen te stappen. Dit ‘bewustzijn van het grotere geheel’ hangt nauw samen met
de veranderende schaal waarop sociale en culturele vaardigheden moeten worden
ontwikkeld. Toekomstige generaties zullen nieuwe manieren moeten vinden om
iets bij te dragen aan de lokale, regionale en mondiale samenleving. Dat betekent
dat niet exclusief gedacht moet worden in termen van materiële waarde en economische groei. Immateriële basisbehoeften zoals liefde, geborgenheid, verbinding,
herkenning en rust zijn niet uit te drukken in geld en zijn ook niet te koop.30 Toch
zullen zij steeds meer een bepalende rol gaan spelen in de levens van de komende
generaties.
Het belang van de sociale factor wordt verder bekrachtigd als ten slotte de
effecten van de toenemende technologisering van de samenleving aan dit alles
worden toegevoegd. In hoofdstuk drie werd gesteld dat technologie voor nieuwe
generaties aan de ene kant intuïtief zal zijn en dat de kloof tussen innovaties en
gebruikers zal vervagen. Aan de andere kant werd gewaarschuwd voor ongewenste
neveneffecten die worden meegebracht door (een doorgeslagen vorm van) technologische proliferatie. Als voorbeelden werden in het vorige hoofdstuk het verleren
van allerlei praktische en sociale vaardigheden en een gedeeltelijke ontbinding van
de samenleving genoemd. Onderwijs heeft een rol, hoewel een beperkte, bij het
voorkomen en tegengaan van die effecten.
Zo zal de leerlingen van vandaag en morgen, meer dan nu, geleerd moeten
worden hoe technologie in te zetten op een evenwichtige en waardevolle manier.
Voor een groot deel zal dat vanzelf gaan: jongeren zullen deels beter en sneller dan
volwassenen oppakken hoe nieuwe innovaties van waarde kunnen zijn in hun
eigen persoonlijke leven.31 De veronderstelling dat jongeren op school niet meer
hoeven te worden geleerd hoe zij met behulp van technologie informatie kunnen
29
30
31
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Ibidem.
Dat zal tevens leiden tot een (gedeeltelijke) ommekeer van de kennispiramide en van
kennisoverdracht. Een toenemend deel van de kennis zal niet langer van oudere op
jongere, maar van jongere op oudere generaties worden overgebracht: een vijftiger of
zelfs twintiger die zich door een 15-jarige moet laten uitleggen hoe een nieuwe gadget
werkt of wat een woord betekent in de zich snel door ontwikkelende internationale
internettaal. Of de leraar in de klas die zich door zijn leerlingen moet laten uitleggen
hoe het elektronische schoolbord in elkaar zit. Dat vraagt flexibiliteit van zowel docent
als leerling.
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vinden en selecteren is echter een misvatting. Volgens Kennisnet lijken veel leerlingen juist onvoldoende in staat om met behulp van ict te leren. Het blijkt voor
hen moeilijk te zijn daar op een verantwoorde, kritische en creatieve manier mee
om te gaan.32 Dat terwijl recent onderzoek aantoont dat slechts één op de vijf leraren in het basis- en voortgezet onderwijs ‘vaak tot heel vaak aandacht besteedt aan
het selectief leren omgaan met internetbronnen.’33 Het onderwijs heeft dus wel
degelijk een rol bij het aanleren van manieren waarop technologie professioneel
en evenwichtig ingezet kan worden, bijvoorbeeld bij het zoeken en toepassen van
kennis, het kunnen onderscheiden van ‘wetenschap’ en ‘weetjes’ en het bijbrengen
van ‘ict geletterdheid’ en ‘technologische geletterdheid’.34 Dergelijke vaardigheden
dragen sterk bij aan het toekomstperspectief van leerlingen.
Belangrijker is echter misschien wel het creëren van een omgeving waarin de
effecten van een ver doorgevoerde technologisering worden opgevangen. Schijnbaar paradoxaal kan dat gedeeltelijk bereikt worden door een juiste inzet van technologie in de leeromgeving. Daarmee bedoelen we het inzetten van technologie
die aansluit op de menselijke, emotionele behoeften en daarmee op de eisen die
kinderen eraan stellen. Voorstanders van technologie wijzen specifiek op die mogelijkheid ervan: het kan docenten helpen belangrijke emoties van leerlingen aan
te boren en te overwinnen, zoals nieuwsgierigheid, verveling, schaamte en angst.35
Het helpt docenten datgene te bereiken wat alleen mensen kunnen. Technologie
kan op dat gebied dus vanzelfsprekend niet voor de gehele rekening opdraaien:
vooral ouders en docenten hebben een aanzienlijke verantwoordelijkheid bij het
bieden van een leerklimaat waarin voldoende aandacht is voor de sociale aspecten
van het leven. Onderwijs kan onder die omstandigheden een ‘zachte landing’ bieden bij het door nieuwe generaties betreden van de constant veranderende wereld.
Dat geldt voor de omgang met het onbekende en vreemde, voor het bijbrengen
van praktische en sociale vaardigheden die de mens dreigt te verliezen in een ver
‘getechnologiseerde’ samenleving, voor de ontwikkeling van een eigen karakter,
zelfredzaamheid en wilskracht en voor onderwijsprestaties in het algemeen. Empathisch onderwijs heeft meer dan ooit de toekomst.

32
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Kennisnet, Vier in Balans Monitor 2011, p. 7.
H. van Gennip & C. van Rens, Didactiek in Balans 2011. Speciale thema’s en verantwoording basisonderwijs, Nijmegen, 2011; H. van Gennip & C. van Rens, Didactiek in
Balans 2011. Voortgezet onderwijs, Nijmegen, 2011, beide in: Kennisnet, Vier in Balans
Monitor 2011, p. 29.
J. Voogt & N.P. Roblin, 21st century skills. Discussienota, Universiteit Twente & Kennisnet, 2010, p. 24, via onderzoek.kennisnet.nl; ‘Digitale geletterdheid als noodzaak’,
Scienceguide, 17 mei 2011, via http://www.scienceguide.nl/201105/digitale-geletterdheid-als-noodzaak.aspx.
‘Mooresville’s Shining Example (It’s Not Just About the Laptops)’, The New York Times,
12 februari 2012, via http://www.nytimes.com/2012/02/13/education/mooresvilleschool-district-a-laptop-success-story.html?pagewanted=all
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Het brein van de mens is namelijk in eerste instantie een sociaal brein: de mens
als homo-empathicus.36 Empathie, hoewel regelmatig ten onrechte gepresenteerd
als zijnde een illusie,37 zit van nature in de mens en is tot ontwikkeling gekomen
via een lang evolutionair proces. Ons lichaam en brein zijn min of meer ‘geprogrammeerd’ voor empathie en een sociaal leven, concluderen biologen en cognitiewetenschappers recentelijk vanuit hun onderzoek naar ‘spiegelneuronen’.38
Dat raakt ook het terrein van het onderwijs: zo ondersteunt recent uitgevoerd
hersenonderzoek de aanname dat resultaten van het onderwijs sterk beïnvloed
worden door goede relaties met de sociale omgeving van het kind.39 De behoeften ‘bestaanszekerheid’, ‘sociale behoefte’ en ‘erkenning’ – na primaire biologische
behoeften de nummers twee tot en met vier in de piramide van Maslow – hebben
allemaal met onderlinge relaties en waardering te maken. Maslow’s theorie staaft
de opvatting dat het leerproces pas kan aanvangen als onderlinge relaties tussen
leerlingen onderling en tussen docent en leerling goed zijn en de sfeer een gevoel
van veiligheid geeft.40 De resultaten van een selectie van 99 studies41 ondersteunen
deze bevinding. Uit die studies blijkt dat ‘een positieve, warme relatie met de leraar samenhangt met meer betrokkenheid bij leeractiviteiten, betere academische
prestaties en een afname in gedragsproblemen bij leerlingen.’42 ‘Every great teacher
I have ever encountered is great because of her desire to communicate emotion, not
(just) facts’, aldus Seth Godin.43 Ook Michael Wesch, assistent professor Culturele Antropologie aan de Kansas State University, sluit zich aan bij die opvatting.
Wesch, die door the Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching al eens
tot nationaal professor van het jaar werd benoemd, stond jarenlang bekend om
zijn lesexperimenten, waarbij hij gebruik maakte van Twitter, YouTube en Google
Docs. Recentelijk is hij gedeeltelijk teruggekomen van die aanpak. Het is niet dat
36
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Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce, Homo-empathicus. The Empathic Civilization, via http://www.youtube.com/watch?v=VN9YrRhLaQ
F. de Waal, The Age of Empathy, New York, 2009, p. 43.
Ibidem, pp. x, 2, 10, 66, 67 en 205; Rifkin, The Empathic Civilization, pp. 8, 82 e.v. en
131.
B. Moonen, ‘Investeren in relaties loont’, Van 12 tot 18, oktober 2011, nummer 8, p.
50.
Ibidem, p. 51.
D.L. Roorda, Teacher-Child Relationships and Interaction Processes: Effects on Students’
Learning Behaviors and Reciprocal Influences Between Teacher and Child, Academisch
proefschrift Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 2012; D.L. Roorda e.a., ‘The
Influence of Affective Teacher-Student Relationships on Students’ School Engagement
and Achievement: A Meta-Analytic Approach’, Review of Educational Research, 2011,
nummer 4, pp. 493-529. Zie ook: J. Cornelius-White, ‘Learner-centered teacher-student relationships are effective: A meta-analysis’, Review of Educational Research, 2007,
nummer 1, pp. 113-143.
Ibidem; D.L. Roorda e.a., ‘Betere prestaties voor warme leraar’, Van 12 tot 18, september 2011, nummer 7, p. 48.
Godin, Stop Stealing Dreams, p. 76.
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hij technologie in de les nu opeens radicaal afzweert: het kan zeer nuttig zijn, maar
het moet een doel dienen en, belangrijker, wat leerrendement betreft is het van
secundair belang. Het maakt uiteindelijk niet uit welke methode men gebruikt,
als er niet eerst en vooral geconcentreerd wordt op een andere, meer ontastbare
factor: de band tussen docent en leerling.44
Leerlingen hebben, zo stelt orthopedagoog Luc Stevens, psychologische basisbehoeften. Die behoeften zijn onder te verdelen in drie categorieën. Naast competentie en autonomie/onafhankelijkheid is relatie daar één van.45 Hetzelfde gaat
op voor de nieuwe generaties werkend Nederland. De generaties Y (geboren tussen 1975 en 1990) en Z (geboren na 1990) hebben veel behoefte aan verantwoordelijkheid, zelfontplooiing en ontwikkeling en leggen de nadruk op vrijheid,
zelfstandigheid en empathisch leiderschap. Om die generaties te bedienen zouden
leiders en docenten daarom meer aandacht moeten besteden aan zingeving en passie.46 Hoewel psychodynamiek tussen mensen wel wordt gekwalificeerd als weinig
tastbaar of zelfs ‘soft’, blijkt het – ook in het onderwijs – steeds meer een keiharde
bepaler van uitkomsten. De eerste evaluaties van onderwijsprogramma’s waarin
empathische aspecten benadrukt worden laten verbetering zien in het bewustzijn,
in de communicatieve vaardigheden en in het kritisch denkvermogen van leerlingen. Zij worden meer introspectief of zelfbeschouwend en weten begrip en gedrag
beter af te stemmen op anderen.47 Daarnaast bepaalt het voor een groot gedeelte
hoe gemotiveerd leerlingen zijn om echt iets te leren op school.48 Daarmee heeft
het grote invloed op hun toekomst en op de algehele toekomst van Nederland,
Europa en de wereld.
Dit alles bij elkaar genomen kan gesteld worden dat het huidige onderwijs in
toenemende mate een anachronisme dreigt te worden. Het leidt op voor banen
en een wereld die verdwijnen of zelfs niet meer bestaan, bereidt kinderen onvoldoende voor op de vragen en uitdagingen van vandaag en speelt nauwelijks in op
de agenda van de toekomst.49 In plaats van ruim baan te maken voor creativiteit,
passie, wilskracht, nieuwsgierigheid, flexibiliteit, inventiviteit, zelfredzaamheid en
bildung in het algemeen, stuurt het Nederlandse onderwijs nog steeds primair op
44
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‘A Tech-Happy Professor Reboots After Hearing His Teaching Advice Isn’t Working’,
The Chronicle, 12 februari 2012, via http://chronicle.com/article/A-Tech-Happy-Professor-Reboots/130741/
Moonen, ‘Investeren in relaties loont’, p. 51.
‘Van hiërarchisch naar empathisch leiderschap’, Financieel Dagblad, 24 september
2011.
Rifkin, The Empathic Civilization, p. 15. Rifkin voegt daar het volgende aan toe: “Because empathic skills emphasize a non-judgmental orientation and tolerance of other perspectives, they accustom young people to think in layers of complexity and force them to live
within the context of ambiguous realities where there are no simple formulas or answers, but
only a constant search for shared meanings and common understandings.”
Godin, Stop Stealing Dreams.
‘Van hiërarchisch naar empathisch leiderschap’, Financieel Dagblad.
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uniformiteit en rigiditeit, hetgeen leidt tot risicomijdend en volgzaam gedrag. Het
is onvoldoende gebouwd op de veranderingen die zich manifesteren in de wereld
van vandaag en morgen en in zekere zin verlengt het zelfs het verleden. Daarom
zal naast kennis en vaardigheden een derde dimensie aan het onderwijs moeten
worden toegevoegd. Die derde dimensie laat zich treffend beschrijven als ‘de menselijke factor’. De volgende slag in het onderwijs zal zich moeten manifesteren
in een nadrukkelijke verschuiving richting sociale, persoonlijke en empathische
elementen en een bijbehorende didactiek. In toenemende mate zal de toegevoegde
waarde van een genoten opleiding ook op dat terrein komen te liggen.
Intermezzo: Onderwijsvernieuwing bij de ‘buren’
Het onderwijs in Singapore, de Verenigde Staten en Duitsland verschilt duidelijk van het Nederlandse onderwijs, al was het maar vanwege grote en kleine
cultuurverschillen. Desalniettemin is het interessant een analyse te maken van
de manier waarop deze landen hun onderwijs toekomstbestendig trachten te
maken. Welke uitdagingen zien deze landen voor de toekomst, hoe bereiden zij
zich hierop voor en kan Nederland daar iets van leren?
Singapore
In Singapore is het onderwijs zowat de enige sleutel tot sociale mobiliteit, hetgeen resulteert in een hoge competitiviteit onder de leerlingen en grote druk
vanuit de ouders om goed te presteren. Prestaties van de scholen worden getoetst aan de hand van het School Excellence Model (SEM) en de Masterplan of
Awards (MoA). Het SEM is gebaseerd op een business model en benadert scholen dan ook voornamelijk als een zakelijke onderneming. Kritische zelfreflectie
en creativiteit van het leidinggevend en onderwijzend personeel spelen daarbij
een belangrijke rol. Holistisch onderwijs wordt als een vereiste beschouwd en
om scholen hierin te stimuleren is er het MoA. Het stimuleren van competitiviteit tussen scholen wordt in Singapore beschouwd als een bijdrage aan
het niveau van het onderwijs. Hetzelfde geldt voor het carrièreperspectief van
docenten: zij genieten een hoge status en hebben goede carrièremogelijkheden.
Ook daar heeft het ministerie een competitief element ingevoerd: het Enhanced
Performance Management System. Iedereen, van het schoolbestuur tot aan de
leraren, wordt aan de hand van specifieke taken getoetst en daardoor gedreven
tot presteren. Voor de leerlingen en studenten is er een selectie van duidelijke
verwachtingen waaraan voldaan moet worden. Deze worden aangeduid als ‘the
desired outcomes of education’. Zo wordt van hen verwacht dat zij zich ontwikkelen tot een zelfverzekerd persoon die onderscheid kan maken tussen goed
en kwaad, veerkrachtig is, vermogen tot aanpassen heeft, kritisch onderscheid
kan maken, zelfstandig en kritisch kan denken en effectief kan communiceren.
Ook staan zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, volhardendheid en innovativiteit hoog in het vaandel. Leerlingen moet worden geleerd effectief in groeps-
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verband samen te werken, initiatief en berekenend risico’s te nemen en te streven naar het hoogst haalbare. Ten slotte moet het onderwijs van iedere leerling
een betrokken burger maken, die is geworteld in de Singaporese maatschappij,
een sterk maatschappelijk bewustzijn heeft en er actief naar streeft het leven
van zijn medemens te verbeteren. Dit ideaalbeeld is overigens niet zomaar een
streven. Aan de hand van een toetsmodel wordt geanalyseerd hoe ver leerlingen
zijn in hun ontwikkeling. De ambitie ligt in Singapore dus hoog en om deze
ambitie ook in de toekomst waar te kunnen maken wordt maximaal ingezet op
excellent onderwijzend personeel en effectief gebruik van ict.
Verenigde Staten
In de Verenigde Staten is ict niet alleen een middel om leerlingen binnen het
onderwijs te laten excelleren, maar ook vooral om het onderwijs in dit uitgestrekte land overal op hetzelfde niveau te brengen en op die manier zoveel
mogelijk aan iedereen dezelfde kansen te bieden. Virtueel onderwijs heeft het
voordeel dat het niet geografisch gebonden is, waardoor meer leerlingen toegang tot hoogwaardig en consistent onderwijs krijgen. Het gebruik van virtuele
leerprogramma’s is in de Verenigde Staten de afgelopen jaren dan ook dramatisch gestegen. Inschrijvingen voor online vakken voor de lagere en middelbare
school zijn tussen 2001 en 2007 vertienvoudigd. Inmiddels zijn er vierenveertig staten waar men virtuele leerprogramma’s aanbiedt. Een voorbeeld van een
school die dit type onderwijs aanbiedt is de ‘Virtual School’ in Florida met
70.000 leerlingen. Een andere manier waarop ict in de Verenigde Staten in het
onderwijs wordt ingezet is de ‘adaptieve digitale leerstof ’. Binnen dit concept
krijgt iedere leerling zijn leerstof op maat aangeboden en naarmate de leerling zichzelf aan het verbeteren is past het niveau van de leerstof zich daarop
aan. Een experiment in Washington DC heeft aangetoond dat leerlingen op de
middelbare school binnen deze methode gemiddeld tweemaal zo goed gingen
presteren. Naast ict richt ook het Amerikaanse onderwijs zich met nadruk op
het onderwijzend personeel. In Boston, bijvoorbeeld, wordt van leraren verwacht dat ze resultaten omzetten in een individueel leerplan. Data aangaande
leerprestaties wordt op die manier direct terugvertaald naar het onderwijs in
de klas. Daarnaast wordt er met een bonussysteem voor docenten gewerkt.50
Duitsland
De toekomstvisie op het onderwijs wordt in Duitsland gedreven door demo50

Per 2012 wordt ook in Nederland een prestatiebeloning voor leraren ingevoerd. De
meningen over de effectiviteit daarvan lopen uiteen. Zie bijvoorbeeld: ‘Niet beter
presterende leraren zijn het einddoel, maar beter presterende leerlingen’, de Volkskrant, 28 maart 2012, via
h t t p : / / w w w. v o l k s k r a n t . n l / v k / n l / 6 2 6 3 / A l e i d - Tr u i j e n s / a r t i c l e / d e tail/3232264/2012/03/28/Niet-beter-presterende-leraren-zijn-het-einddoel-maarbeter-presterende-leerlingen.dhtml
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grafische ontwikkelingen en de grote vraag naar goedgeschoold personeel. In
2008 is een initiatief aangenomen door de Federatie en de Länder die alle aspecten van het voorschoolse onderwijs tot en met de beroepsopleiding behelst.
Zo is de nationale Bildungstandard geïntroduceerd en is het Instituut voor Onderwijsvooruitgang (Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen – IQB)
opgericht. Deze hebben tot doel de prestaties van het Duitse onderwijs te monitoren en komen samen in een onderwijsstrategie waarbinnen de prestaties
van Duitse leerlingen internationaal worden vergeleken. Voor het Duitse onderwijs is inspringen op globalisering dan ook een groot aandachtspunt voor de
toekomst. Waar eerst met name de studies natuurwetenschappen en techniek
nog honderd jaar oude diploma’s uitreikte, is het systeem recentelijk gemoderniseerd. In beginsel zorgden veranderingen voor veel frustratie en verzet, maar
de Duitse universiteiten sluiten zich inmiddels aan bij aanbevelingen om tot
het Europese diplomasysteem toe te treden. Veranderingen die worden gedreven door globalisering hebben overigens niet alleen betrekking op aanpassingen binnen het Duitse hoger onderwijs, maar ook op academisch onderzoek.
Een voorbeeld is de oproep vanuit het bedrijfsleven en de politiek om hoger
kwalitatief onderzoek na te streven door universiteiten een duidelijk profiel te
laten aannemen (vergelijkbaar met de maatregelen van het voormalig kabinetRutte). De verwachting is dat universiteiten zich hierdoor beter zullen gaan onderscheiden en zich gaan bewijzen op innovativiteit. Aan dit initiatief is tevens
een programma verbonden, waarbinnen geld voor onderzoek verdeeld wordt
aan de hand van een competitie tussen de universiteiten. Het gebruik van ict,
het garanderen van goed onderwijzend personeel en de competitie tussen universiteiten en leraren doormiddel van een financiële stimulans zijn speerpunten
binnen het Duitse onderwijsbeleid voor de toekomst.
5.3 Klassieke denkers & 21st century skills
Niet geheel toevallig overlapt het bovenstaande verhaal voor een groot deel met
wat ook wel ‘21st century skills’ worden genoemd. Met die term wordt het brede
spectrum aan vaardigheden aangeduid dat wordt geacht nodig te zijn om te kunnen functioneren in de huidige en aankomende informatie- of kennissamenleving, waarin de leef- en werkomgeving van het individu worden beïnvloed door
technologische ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande omvangrijke economische en sociale veranderingen.51 Anders gezegd wordt binnen allerlei hedendaagse en toekomstige banen, maar ook in iedere rol die men vervult in de
maatschappij, het beschikken over een aantal gemeenschappelijke competenties
noodzakelijk geacht. Die competenties, weergegeven in figuur vijf, worden 21st
century skills genoemd.
51
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Figuur 5. 21st century skills52

Over het algemeen wordt de noodzaak van deze skills toegeschreven aan de snelle
technologische ontwikkelingen en aan veranderingen in de economie en arbeidsmarkt ten gevolge van globalisering; precies die factoren die in hoofdstuk drie
zijn aangemerkt als belangrijkste aanjagers van verandering. Vergelijk de zaken die
hierboven zijn genoemd (zelfredzaamheid, kritisch denkvermogen, inventiviteit,
empathie, begripsvorming, flexibiliteit, creativiteit, samenwerken, probleemoplossend vermogen, de wil om te leren, out of the box denken, ict geletterdheid en
sociale en empathische vaardigheden) maar eens met figuur vijf hierboven.
In overeenstemming met de conclusie die eerder in dit hoofdstuk werd getrokken, blijft het bijbrengen van fundamentele kennis – waaronder taal en rekenen
– één van de centrale pilaren in het onderwijs van de toekomst. Daarover bestaat
geen discussie. De schil daaromheen toont de zeven kerncompetenties, zijnde samenwerken, probleemoplossend vermogen, ict geletterdheid, creativiteit, kritisch
52
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denken, communiceren en sociale & culturele vaardigheden, die verwerkt moeten
worden in de kernvakken.53 De drie overkoepelende aspecten van betrokkenheid
in het leven, ondernemendheid in het werk dat men doet en de nieuwsgierigheid
tijdens een leven lang leren maken het model compleet. Uit het figuur blijkt het
toenemende belang van duurzame vaardigheden.
Betekent deze prominente rol voor een modern concept dat de klassieke en
hedendaagse, veelal liberale denkers uit het tweede hoofdstuk permanent kunnen
worden verwezen naar een plaats in de geschiedenis? Zijn hun opvattingen over
onderwijs misplaatst voor de wereld van vandaag en in toenemende mate voor die
van morgen? Integendeel. De overkoepelende visie van de denkers die in hoofdstuk twee werd geïntroduceerd toont juist een opvallende overlap met de 21st century skills en is daarmee onverminderd relevant voor het opleiden van toekomstige
generaties. De auteurs van dit geschrift gaan zelfs de stelling aan dat het ontwikkelen van karakter, persoonlijkheid, een kritische geest,54 zelfredzaamheid – het
centrale uitgangspunt van die visie – aangevuld met relativeringsvermogen en sociale, empathische vaardigheden, aan belang zal gaan winnen in de toekomst. Dat
lijkt gezien de genoemde veranderingen uit het derde hoofdstuk wellicht enigszins
paradoxaal. Als er echter iets is wat de voorgaande hoofdstukken ons heeft proberen te laten inzien, dan is het dat het onderwijs – in lijn met de klassieke denkers
– een hoger doel dient. Wat dat betreft kunnen de duurzame visie van de denkers
en het meer moderne concept 21st century skills gezien worden als twee elkaar aanvullende zijden van dezelfde medaille. Het geheel dat aldus gevormd wordt laat
zich misschien nog wel het best vertalen door hetgeen Wilhelm von Humboldt
verstond onder bildung: de meest volledige, rijke en harmonieuze ontwikkeling
van de potenties van ieder individu, ten behoeve van het individu zelf en de samenleving als geheel. De 21st century skills, waaronder ict geletterdheid, moeten
gezien worden als een ‘upgrade’ om dat doel toekomstbestendig te maken. Samen
met de empathische aspecten voeren ze het concept ‘bildung’ verder.
Die constatering geeft aanleiding om terug te keren naar een vraag die een
aantal keren eerder in dit geschrift naar voren is gekomen: is bildung iets wat een
rol van betekenis kan en moet spelen op alle niveaus van het onderwijs? Heeft
het concept alleen betekenis voor het hoger onderwijs of bestaat er ook zoiets als
(v)mbo-bildung? Of moeten we erkennen dat op die niveaus, waarbinnen nog
nadrukkelijker wordt opgeleid voor de arbeidsmarkt,55 geen ruimte is voor dat
concept? Strikt naar de klassieke denkers kijkend kan men zich moeilijk losmaken
van de gedachte dat deze vergaande vorm van zelfontplooiing inderdaad iets is wat
exclusief is voorbehouden aan diegenen die mee kunnen komen op de hogere niveaus van het onderwijs. Het gros van de denkers richtte zich exclusief op de elite
die zich als enige bevolkingsgroep de luxe van onderwijs kon veroorloven. Die
53
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opvatting volgend wordt onder bildung ‘een hogere intellectuele aangelegenheid
verstaan die plaatsvindt in het innerlijk van de individuele persoon’,56 waarbij de
nadruk primair ligt op klassieke cultuur en schone kunsten. Als er blijvend wordt
gekozen voor die strikte invulling van het concept kan men zich inderdaad afvragen in hoeverre ware ontplooiing relevant is voor leerlingen in het (voortgezet)
middelbaar beroepsonderwijs.
Als men het concept echter losmaakt van de domein- en doelgroepspecifieke
idealen die het begrip heeft gekregen en als men het bildungsideaal van Von Humboldt zonder die ingebouwde beperkingen leest, dan blijkt vorming wel degelijk
een door ieder individu na te streven ideaal te zijn. Met het oog op de veranderende samenleving en de uitdagingen die op ons afkomen, wordt het erkennen
van die conclusie steeds belangrijker. Het concept behoudt dan de intrinsieke
waarde waarover het beschikt, terwijl het ook heel duidelijk een meer praktische
relevantie aanneemt. Of men nu basisschool-, (v)mbo-, havo-, vwo- leerling of
hbo- of universitair student is, een adequate voorbereiding op de toekomst vraagt
van iedereen een zo uitgebreid mogelijke ontwikkeling met het oog op levensoriëntatie, beroepsgerichtheid en een gedegen voorbereiding op de geglobaliseerde
en getechnologiseerde maatschappij.57 Het is voor alle leerlingen, op alle niveaus
van het onderwijs, in toenemende mate noodzakelijk en mogelijk zich te ontwikkelen tot ‘een zelfstandig en kritisch denkende en handelende persoonlijkheid.’58
Iedereen, ongeacht zijn plaats in de samenleving, dient een ruime blik59 op zichzelf en op de nationale en mondiale samenleving te ontwikkelen. Helemaal als
men beseft dat een meerderheid van de leerlingen in Nederland onderwijs op (v)
mbo niveau volgt. Om met de woorden van Karel Rosmalen (voorzitter van het
college van bestuur van de Hogeschool Zuyd Heerlen) te spreken: ‘het doorgeven
van normen en waarden, van cultuur en traditie kan deze grote groep eenvoudigweg niet onthouden worden, willen we die waarden in een brede maatschappelijke
context levend houden.’60 Het zal niet volstaan een minderheid van de toekomstige generaties mee te geven wat de wereld waarin zij komen te leven van hen zal
vragen. De verschuivingen en uitdagingen die zijn beschreven in dit geschrift gaan
op voor iedereen en niemand kan daarbij worden ontzien. Wat dat betreft komen
bildung en ausbildung (hoofdstuk twee) steeds verder in elkaars verlengde te liggen. Bildung moet niet langer gezien worden als een abstract concept wat alleen
betekenis heeft voor de intellectuelen en ‘elite’ van de maatschappij. Het is naast
ausbilding voor iedereen een wezenlijk onderdeel van de nuttige en noodzakelijke
56
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Vos, ‘Oriëntatie voor het leven’, in: Onderwijsraad, Essays over vorming in het onderwijs,
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Ibidem.
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H. Terwijn, ‘Geld is geen probleem voor een school, kwaliteit wel’, Trouw, 20 april
2012.
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voorbereiding op een leven als burger en als arbeidsmarktparticipant. Bildung
wint voor iedereen aan belang, omdat niemand een compleet overzicht heeft van
wat de samenleving in de toekomst nodig zal hebben, omdat iedereen wordt getroffen door dezelfde onzekerheden en bovenal omdat het een intrinsieke waarde
vertegenwoordigt.
Die conclusie trekkend moet wel direct worden erkend dat er beperkingen zitten aan de mogelijkheden op dit terrein. Hoewel de auteurs overtuigd zijn van het
feit dat leerlingen op alle niveaus kunnen en moeten werken aan een zo volledig
mogelijke ontwikkeling – uiteraard wel naar eigen kunnen – zullen er altijd uitzonderingen bestaan. Er zullen altijd leerlingen zijn die dit ideaal om tal van redenen niet kunnen of willen waarmaken. Zo blijkt uit onderzoek van het Centrum
Brein en Leren, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, dat één op de
drie leerlingen het gevoel heeft niet te kunnen of te mogen excelleren op school en
meent 41 procent dat ze beter af zijn als ze niet tot de besten behoren.61 Volgens de
directeur van het Centrum Brein en Leren, Jelle Jolles, bevestigt de uitkomst van
het onderzoek de ‘zesjescultuur’ die heerst in het Nederlandse onderwijs. ‘Niets
moet, alles mag en iedereen vindt het eigenlijk wel best zo. Dat is wat doorklinkt
in de antwoorden en dat is op zijn zachtst gezegd zorgelijk te noemen’, aldus Jolles.62 Een dergelijke cultuur biedt vanzelfsprekend een zeer matige voedingsbodem
voor een uitgebalanceerde, volledige ontwikkeling van alle leerlingen binnen het
onderwijs. Het is wat dat betreft dan ook maar de vraag of bij ieder individueel
geval koste wat het kost en met een grote kans op falen moet worden getracht
om toch tot dat einddoel te komen. Dat argument biedt echter niet voldoende
grond om bildung dan maar helemaal af te wijzen. Bij een meerderheid van de
leerlingen en studenten zal een meer gerichte inzet op dit gebied namelijk wel degelijk resultaat kunnen opleveren, ook als een ‘volledige’ ontwikkeling niet geheel
bereikbaar blijkt. Tegelijkertijd moeten de verwachtingen die aan het onderwijs
worden gesteld niet te hoog worden. Het onderwijs kan duurzaamheid bieden;
een fundament waarop de leerling kan voortborduren. Zoals eerder gesteld is zelfontplooiing per definitie een individu-eigen proces. Daarbinnen heeft het individu daarom vanzelfsprekend een grote eigen verantwoordelijkheid. Binnen het
onderwijs kunnen kansen worden geboden, maar het is grotendeels aan de leerling
zelf om die te verzilveren. Bildung op alle niveaus moet aldus gezien worden als
ambitieus, maar realistisch doel en niet als de zoveelste dogmatische uiting van
maakbaarheidsdenken.
Ten slotte moet worden opgemerkt dat meer dan ooit – en dat moet gezien
worden als de centrale boodschap van dit geschrift – de rol van sociale en empathische aspecten in het leven van de mens centraal komen te staan. Gedeeltelijk
zitten die aspecten ingebakken in het concept bildung, maar meer nog dan de
aangehaalde denkers en de 21st century skills doen vermoeden zal empathie het
61
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verschil gaan maken in de komende decennia. Zoals reeds gesteld zijn menselijke behoeften te zien als een constante. Naast de duurzame karaktervorming
en zelfredzaamheid kan de harmonieuze ontwikkeling waarover Von Humboldt
spreekt in de toekomst dan ook alleen bereikt worden als we in het onderwijs onze
blik verruimen. Nadrukkelijker dan voorheen63 zal de menselijke factor tot uiting
moeten komen binnen het nu bestaande pakket van kennis en vaardigheden.
5.4 Conclusie
In dit hoofdstuk is getracht een beeld te schetsen van de manieren waarop het
onderwijs wordt geraakt door de in hoofdstuk vier genoemde uitdagingen. De
uitkomsten nopen het onderwijs tot het ondernemen van actie. Om ook huidige
en toekomstige generaties in staat te stellen mee te kunnen doen op alle terreinen
van het leven is het niet mogelijk daarmee langer te wachten: de toekomst is nu.
Het zal echter geen geringe opgave blijken. Hetgeen gesteld in dit hoofdstuk geeft
namelijk blijk van een zeer hoog ambitieniveau. Het overdragen van fundamentele kennis blijft een noodzakelijke en daarmee centrale taak van het onderwijs,
maar daarnaast zal, meer dan nu het geval is, nadruk gelegd moeten worden op
andere aspecten. Aan de ene kant zijn dat de genoemde gedeelde visie van de in
het eerste hoofdstuk aangehaalde denkers en de 21st century skills. Bildung is niet
langer het strikte, abstracte concept dat alleen betekenis heeft voor bepaalde domeinen en doelgroepen, maar een concreet en noodzakelijk onderdeel van ieders
leven als individu, burger en werknemer of -gever. Aan de andere kant zal binnen
het onderwijs zeer nadrukkelijk aandacht gegeven moeten worden aan sociale en
empathische factoren, in dit hoofdstuk aangeduid als de menselijke factor. Dat
terwijl tegelijkertijd waakzaamheid moet worden betracht bij het toedichten van
taken en rollen aan de school. Uiteindelijk dient de school een stevig fundament
te leggen bij iedere leerling. Die basis zal gezien de toekomst breed en duurzaam
moeten zijn, zodat iedereen kan participeren in de breedste zin van het woord. In
het zesde en laatst hoofdstuk zal worden afgesloten met een serie aanbevelingen
die bedoeld zijn om aan die doelstelling bij te dragen.
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Het is niet zo dat deze factor tot op heden totaal genegeerd is in het onderwijs. Zeker
gedurende de laatste decennia is daaraan steeds meer aandacht besteed. Een voorbeeld
is de aandacht die in het onderwijs aan burgerschap wordt gegeven. In de toekomst zal
de aandacht echter nog verder op de menselijke/empathische factor moeten komen te
liggen. Dit zal in het laatste hoofdstuk verder worden uitgewerkt.
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Naast het opdoen van fundamentele kennis zal in het onderwijs meer dan
nu nadruk moeten worden gelegd op onderwijsverdiepende aspecten,
waaronder een brede vorm van bildung aangevuld met 21st century skills en
empathische aspecten. Concreet valt daarbij te denken aan relativeringsvermogen, eigen verantwoordelijkheid, een flexibele levenshouding, creatief
denken, inventiviteit, nieuwsgierigheid, samenwerkend en probleemoplossend vermogen, ict en technologische geletterdheid, begripsvorming, sociale en culturele vaardigheden en het denken, voelen en handelen op lokale,
regionale en mondiale schaalgrootte.
Onderwijs kan tegenwicht bieden aan een ver getechnologiseerde samenleving, door blijvend een veilige en stimulerende omgeving te bieden aan
leerlingen, scholieren en studenten. Dat kan enerzijds bereikt worden door
het inzetten van technologie die aansluit op de menselijke, emotionele behoeften en daarmee op de eisen die kinderen eraan stellen. Anderzijds is
juist de rol van ouders en, binnen het onderwijs, de docent van onmetelijke waarde. Het brein van de mens is in eerste instantie een sociaal brein.
Daarmee is een goede band tussen docent en leerling, waarbij empathische
factoren van doorslaggevend belang kunnen zijn, een keiharde bepaler van
succes.
Het huidige Nederlandse onderwijs dreigt een anachronisme te worden.
Het is onvoldoende gebouwd op de veranderingen die zich manifesteren in
de wereld van vandaag en morgen. Daarom zal naast kennis en vaardigheden nadrukkelijker dan nu een derde dimensie aan het onderwijs moeten
worden toegevoegd. Die derde dimensie laat zich treffend beschrijven als
‘de menselijke factor’. De volgende slag in het onderwijs zal gaan om een
verschuiving richting sociale, persoonlijke en empathische aspecten. In toenemende mate zal de toegevoegde waarde van een opleiding op dat terrein
komen te liggen.
Naast de recent geïntroduceerde 21st century skills biedt de gemeenschappelijke visie van de in hoofdstuk 2 aangehaalde denkers nog steeds aanknopingspunten voor het formuleren van een toekomstvisie op het onderwijs.
De visie van de denkers en het concept 21st century skills kunnen worden
gezien als twee zijden van dezelfde medaille.
Bildung moet niet (langer) worden gezien als een abstract concept wat alleen betekenis heeft voor bepaalde maatschappelijke domeinen en doelgroepen. Het is voor iedereen een wezenlijk onderdeel van de voorbereiding
op een leven als arbeidsmarktparticipant en burger. Dat betekent overigens
niet dat er geen grenzen zitten aan de bereikbaarheid van dat ideaal. Zo
dient gedifferentieerd te worden per intelligentieniveau. Daarnaast moet
worden gewaakt voor nieuwe dogmatische vormen van maakbaarheidsdenken.

VI. Conclusies & aanbevelingen
“[…] if you really want to know how
a country is going to do in the 21st century,
don’t count its oil reserves or gold mines,
count its highly effective teachers,
involved parents and committed students.”
(Thomas L. Friedman, 2012)
6.1 Inleiding
Met de stelling dat op alle niveaus van het onderwijs meer nadruk moet komen te
liggen op bildung en empathische aspecten, wordt het laatste deel van dit geschrift
bereikt en daarmee nadert de zoektocht naar antwoorden het einde. Er werd begonnen met een tour d’horizon langs de opvattingen van klassieke en hedendaagse
denkers ten aanzien van onderwijs, hetgeen heeft geresulteerd in een overkoepelende visie. Een visie waarin naar voren komt wat de denkers beschouwden als
voornaamste doelen van het onderwijs. Dat riep de vraag op of deze visie nog iets
van waarde in zich heeft voor de samenleving van vandaag en morgen. Voordat
die vraag werd beantwoord is in het derde hoofdstuk een vogelvlucht gemaakt
langs de geschiedenis van het Nederlandse onderwijs tot aan het heden. Uit die
vogelvlucht bleek hoezeer het onderwijs zoals wij dat vandaag de dag kennen is
geworteld in het verleden. Daarbij heeft vooral de periode van de schoolstrijd, met
het hoogtepunt tussen 1860 en 1920, zijn sporen nagelaten. Het onderwijs heeft
met die strijd ruim een eeuw zeer nadrukkelijk in het teken gestaan van politieke
en organisatorische impasses, hetgeen voor een deel ten koste is gegaan van inhoudelijke en didactische vooruitgang. De geschiedenis toont daarnaast hoe stroperig
en taai institutionele patronen zijn binnen het onderwijs. Zo werd in het tweede
hoofdstuk gesproken over het bestaan van een ‘boven-’ en een ‘onderstroom’ in het
onderwijs. Een feit waarmee in de toekomst rekening dient te worden gehouden.
Ten slotte is gebleken dat de wijze waarop transities verlopen in het onderwijs
lang niet altijd aansluiten op ontwikkelingen zoals die zich voordoen in de samenleving. Hoewel die discrepantie soms zeer wenselijk kan zijn, omdat het niet de
taak van scholen is de grillen van de samenleving blind te volgen, is in hoofdstuk
drie gesteld dat het negeren van in de toekomst te verwachten ontwikkelingen een
tekortkoming is. Vervolgens is in het vierde hoofdstuk een aanzet gegeven om te
breken met die praktijk. Er is een inventarisatie gemaakt van de ontwikkelingen
en veranderingen die zich naar verwachting zullen ontvouwen in de wereld van
vandaag en morgen. Technologische ontwikkeling en de zich daaruit voortspruitende globalisering werden aangewezen als voornaamste aanjagers van verandering en er werd een selectie aan ingrijpende toekomstige kansen en uitdagingen
geïdentificeerd. Vervolgens werden de vragen gesteld hoe die uitdagingen zullen
gaan doorwerken – naast op individu en samenleving – op het onderwijs en op
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welke manier het onderwijs moet veranderen om toekomstige generaties adequaat
voor te bereiden op het leven dat zij zullen gaan leiden. Er werd geconstateerd dat
binnen het onderwijs, om in staat te zijn die rol blijvend op zich te kunnen nemen, naast kennis en vaardigheden meer nadruk zal moeten worden gelegd op een
geüpdate vorm van bildung en sociale en empathische aspecten. Er werd dan ook
gepleit voor het nadrukkelijker toevoegen en uitdiepen van een derde dimensie
aan het onderwijs die zich treffend laat vertalen als de gecombineerde duurzame
visie van de aangehaalde denkers, aangevuld met het meer moderne concept van
21st century skills, waarbij – sterker dan nu – de nadruk is gelegd op empathische
aspecten.
In een notendop is dat de theorie of visie die door de hoofdstukken heen tot
stand is gekomen. Daar zal het echter niet bij blijven. Aan theorieën en vergezichten is geen gebrek in onderwijsland. De meerwaarde van een visie zit hem juist in
het vertalen daarvan naar meer concrete maatregelen. Dat is dan ook de volgende
en tevens laatste stap die genomen gaat worden in dit geschrift. De vraag die
daarbij centraal staat is de onderzoeksvraag zoals genoemd in de inleiding: “Op
welke wijze dient het onderwijs in Nederland, gezien de eisen die er vanuit de omgeving aan gesteld gaan worden, gedurende de komende decennia te evolueren teneinde
toekomstige generaties in staat te stellen te participeren in alle aspecten van het leven?”
Bij het opstellen van aanbevelingen zal een onderverdeling worden gemaakt tussen aanbevelingen aan de politiek en aan het individu in de gedaante van student/
leerling, docent,1 schoolleider of ouder.
6.2 Aanbevelingen
#1. Maak een brede vorm van bildung – waaronder de ontwikkeling van karakter, een kritische geest en zelfredzaamheid – meer dan nu het geval is tot
één van de centrale speerpunten binnen alle sectoren en op alle niveaus van
het onderwijs. Verrijk dat geheel door het te combineren met een uitgedachte
visie op 21st century skills.
De inhoud van dit geschrift heeft nadrukkelijk aangetoond dat onderwijs zonder
twijfel commerciële en utilitaire doelen dient, waaronder het bieden van een passende aansluiting op de arbeidsmarkt. Daar ontleent het zijn waarde echter niet
primair aan. Het dient een hoger doel dat zich het meest treffend laat omschrijven
als de meest harmonieus mogelijke ontwikkeling van de potenties van ieder individu, ten behoeve van het individu zelf en de samenleving als geheel (zie hoofdstuk 2 en 5). Tegelijkertijd leert een blik op de toekomst ons dat dit hogere doel in
toenemende mate van een min of meer abstract concept dat vooral gericht was op
de ‘elite’, verschuift in de richting naar een onmisbaar geheel van basiseisen voor
iedereen, op alle niveaus van het onderwijs. De wereld van morgen vraagt om bur1
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gers die, ongeacht hun plaats in de maatschappij, beschikken over karakter, zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid, een flexibele levenshouding, creatieve
en kritische denkvaardigheden, communicatieve, sociale en culturele vaardigheden, ict geletterdheid, inventiviteit, nieuwsgierigheid en de capaciteit te kunnen
denken, voelen en handelen op lokale, regionale en mondiale schaalgrootte. Hoewel het belang van deze brede vorming zeer waarschijnlijk door velen zal worden
onderkend, wordt er nog niet op alle niveaus van het onderwijs naar gehandeld.2
Aanbeveling aan de politiek:
Zonder het beeld te willen schetsen van onderwijs dat aan ‘alles’ aandacht moet
besteden en overal verantwoordelijk voor is,3 luidt de eerste aanbeveling die hier
wordt gedaan dat de komende kabinetten, meer dan nu het geval is, aandacht
moeten gaan besteden aan de ontwikkeling van leerlingen op al deze gebieden en
op alle onderwijsniveaus. Deze aanbeveling geldt dus ook nadrukkelijk voor het
basisonderwijs en voor opleidingsniveaus als het vmbo en mbo, al dient er teneinde effectief te kunnen zijn uiteraard wel per niveau gedifferentieerd te worden.
De bevinding dat ‘arbeidskansen van schoolverlaters in beroepsgerichte stelsels
beter zijn dan in meer geïntegreerde en overwegend algemeen vormende stelsels’4
doet daar niets aan af. Immers, de wereld van morgen vraagt ook van werknemers
een brede vorming en ontwikkeling, ongeacht de aard van het werk dat men doet.
Dit alles vraagt om een verschuiving binnen het onderwijs die verder gaat dan de
wettelijke verplichting ‘actief burgerschap en sociale integratie’ van de leerlingen
te bevorderen. Bildung zoals in dit geschrift omschreven omvat veel meer dan
alleen die facetten. Tegelijkertijd betekent dat meer nadruk gelegd moet worden
op zaken die zich moeilijker laten uitdrukken in meetbare testscores. Dergelijke
zaken lopen het risico snel afgedaan te worden als zijnde van secundair belang,
omdat er onvoldoende op gestuurd kan worden en omdat het de maatschappij
weinig houvast biedt voor de toewijzing van functies.5 Onderwijs dreigt op die
wijze geïnstrumentaliseerd te raken, wat met het oog op de toekomst zal leiden tot
een verschraling van het geboden onderwijs en ontoereikend uitgeruste burgers.
Kwaliteit in het onderwijs laat zich nu eenmaal moeilijker definiëren en is minder
makkelijk te vangen in harde scores.6 Het vergt vertrouwen in de meerwaarde van
een brede ontwikkeling en in de eigen aanpak om toekomstige generaties adequaat voor te kunnen bereiden op het leven dat zij gaan leiden. Dat vertrouwen
2
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mag verwacht worden van een overheid die waarde hecht aan en stuurt op een
brede, harmonieuze ontwikkeling van haar burgers.
Daaruit voortkomend is het belangrijk op te merken dat dit alles niet moet
leiden tot nieuwe regeldwang. De commissie-Dijsselbloem volgend is de overheid sturend bij dit alles en bepaalt zodoende waaraan precies aandacht moet
worden besteed (het ‘wat’), terwijl ze veel ruimte en autonomie7 laat aan het veld
om in te richten op welke manier dat wordt ingevuld (het ‘hoe’). Maar zelfs bij
het ‘wat’ moet de overheid ervoor waken niet teveel te willen doen. ‘Wat’ schiet
namelijk al snel door naar ‘hoe’. Er bestaat wat dat betreft een spanning tussen
de oprechte zorg van de overheid wat betreft goed onderwijs en de centrale positie van de leerling die in het gedrang kan komen door een te actieve inmenging
van diezelfde overheid.8 Het onderwijs is geen volledig bestuurbaar systeem en
zo moet de overheid het ook niet willen zien. Het bestaan van een boven- en een
onderstroom binnen het onderwijs (hoofdstuk 3) bevestigt de relevantie van die
bevinding. Zoals Idenburg het in 1970 verwoordde zijn onderwijsmensen geen
marionetten, die gaan bewegen wanneer men aan de touwtjes trekt.9 Wanneer er
stappen worden genomen op het gebied van deze aanbeveling moet daarom niet
rigide top down worden gestuurd. De politiek en het onderwijsveld zijn partners
die naast elkaar staan en gezamenlijk optrekken bij het realiseren van kwalitatief
goed onderwijs. De auteurs spreken zich wat dat betreft dan ook uit voor een terugtredende overheid,10 zover dat mogelijk is binnen het onderwijs, terwijl van het
veld verantwoordelijkheidsbesef en ongelimiteerde inzet mag worden verwacht.
Aanbeveling aan de docent, de ouder en de leerling/student:
De docent is voor een aanzienlijk deel verantwoordelijk voor bildung in de les.
Het is aan haar/hem om zeer nadrukkelijk aandacht te hebben voor de individuele
ontwikkeling van de leerlingen. Hij moet de waarde van een brede vorming inzien
om überhaupt iets op dat gebied te kunnen bereiken. Het is daarbij van essentieel
belang om te differentiëren naar onderwijsniveau.11 Vorming dient deels aan te
sluiten op de belevingswereld van de leerling/student, op het eigen leerproces van
7

8

9
10

11
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Overigens werd de weg richting meer autonomie voor scholen reeds medio jaren tachtig ingeslagen. Zie: Bronneman-Helmers, Overheid en onderwijsbestel, p. 375.
Interview met Simon Steen, Algemeen Directeur Verenigde Bijzondere Scholen, Den
Haag, 8 mei 2012.
Idenburg, ‘Naar een constructieve onderwijspolitiek’, p. 12.
Idenburg schrijft daarover: ‘Laat de overheid toch niet menen dat zij bij uitstek weten
hoe het [het vormen van de leerling SV] gebeuren moet! Waarom zouden de minister
van onderwijs en zijn adviseurs op dit stuk competenter zijn dan de miljoenen ouders,
de honderdduizenden schoolbestuurders, de tienduizenden leerkrachten? Laten wij begrijpen dat de wet machtig is, maar niet alles kan.’ In: Idenburg, ‘Naar een constructieve onderwijspolitiek’, p. 13.
En uiteraard ook naar individuele capaciteiten. Gezien de grote verschillen tussen leerlingen en studenten op dat gebied, strekt het te ver om daar verder op in te gaan. Dat
is uiteindelijk aan de docent.
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de leerling en student dat ook buiten de klas of collegezaal vorm krijgt (de bredere
leeromgeving) en waar mogelijk op talenten die reeds aanwezig zijn, waaronder
ook de niet-cognitieve vaardigheden.12 Voor het mbo, waar wordt gewerkt met
leerlingen op uiteenlopende niveaus, geldt dan dat tot een brede en algemene
vorming kan worden gekomen, mits dat gebeurt vanuit een sterke identificatie
met het beroep.13 Vorming zal aldus grotendeels moeten aansluiten bij de beroepsgerichte vakken.14 De context van het beroep dient in die gevallen dus als
leidraad te worden genomen, waarbij bildung geen vervanger is van ausbildung.
Datzelfde geldt overigens voor het (voorbereidend) hoger onderwijs, al is het mogelijk daarbinnen een meer abstracte insteek te kiezen, waarbij de context van het
toekomstige beroep verder kan worden losgelaten.
Een brede ontwikkeling krijgt systematiek binnen het onderwijs, maar het
proces komt voor een groot deel ook daarbuiten tot stand. Het is dus allerminst
een verantwoordelijkheid die het onderwijsveld in zijn eentje draagt. Vorming
vindt in principe plaats op ieder moment van de dag en binnen ieder facet van het
leven. Naast onderwijzers hebben ouders primair de verantwoordelijkheid hun
kinderen op te voeden en via die weg zo breed mogelijk uit te rusten met de in
dit geschrift genoemde vaardigheden. Dat gebeurt in samenwerking met docenten, familieleden, vrienden en het complete netwerk dat zich om het kind heen
vormt, maar dat neemt niet weg dat de ouders een bijzondere verplichting dragen
op dit gebied. Op latere leeftijd, waarbij die grens per kind verschilt, verschuift
die verantwoordelijkheid steeds verder naar de leerling en de student zelf. Hoewel een brede vorming uiteindelijk alleen van de grond kan komen in interactie
met anderen, is het uiteindelijk het individu zelf dat rekenschap aflegt voor zijn
eigen ontwikkeling. Vorming is uiteindelijk vooral zelfvorming.15 Het is een proces waarvan zowel leerling als student in toenemende mate zelf ‘eigenaar’ is;16 een
ontdekkingsreis waarbij het individu eerder bestuurder is dan passagier. Van het
individu mag dan ook verwacht worden dat het zich actief een beeld vormt van
wat hij zelf verstaat onder een waardevol leven en van wat er in de toekomst nodig
zal zijn om mee te kunnen doen in de samenleving, om daar vervolgens zelf invulling aan te geven. Waar het individu van de staat ruimte verlangt om te komen
tot een brede ontwikkeling, mag van datzelfde individu worden verwacht dat het
die ruimte zelfstandig effectief gebruikt om zichzelf daadwerkelijk te ontwikkelen. De burger dient zelf de op dat gebied geboden kansen te benutten en waar
mogelijk zelf kansen te creëren. Het adagium van dit geschrift is uiteindelijk dat
bildung een voor iedereen haalbaar ideaal is, mits de wil bestaat om dat ideaal ook
12
13

14

15
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Interview met Simon Steen, Den Haag, 8 mei 2012.
Van Rosmalen, ‘Het belang van vorming en persoonsontwikkeling in het middelbaar
beroepsonderwijs’, in: Onderwijsraad, Essays over vorming in het onderwijs, p. 52.
Vos, ‘Oriëntatie voor het leven’, in: Onderwijsraad, Essays over vorming in het onderwijs,
p. 39.
Ibidem, p. 38.
Ibidem.
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daadwerkelijk te bereiken. Die wil is bij uitstek een individuele aangelegenheid.
Wacht niet alleen af tot het je geboden wordt, maar ‘maak je eigen Bildung’, aldus
filosoof Grahame Lock.17
#2. Besteed binnen alle sectoren en op alle niveaus van het onderwijs nadrukkelijker en systematischer dan nu aandacht aan onderwijsverdiepende,
empathische aspecten.
In dit geschrift is naar voren gekomen dat in de sterk veranderende wereld onderwijsdiepte aan belang zal gaan winnen (hoofdstuk 5). Ook het onderwijs zal
daarom, meer nog dan nu het geval is, sociale, persoonlijke en empathische aspecten – de ‘menselijke factor’ – moeten gaan benadrukken. Zelfcontrole, zelfbeheersing en uitvoerende (‘executieve’) functies worden belangrijker. Primair omdat het
steeds duidelijker wordt dat het die aspecten zijn die voor een groot deel bepalen
hoe goed leerlingen en studenten presteren in en buiten het onderwijs. Daarnaast
omdat het een tegenwicht kan bieden aan een ver getechnologiseerde samenleving. Empathische vermogens komen deels biologisch tot stand en komen vervolgens tot ontwikkeling via opvoeding/omgang met de medemens (nature and
nurture). De omgeving en de opvoeding van kinderen door ouders en de verdere
gemeenschap zijn daarmee essentieel in de empathische vorming van het brein en
het activeren van empathisch bewustzijn.18 De school, waarbinnen de leerlingen
goede contacten met docenten en medeleerlingen van verschillende leeftijd kunnen ervaren, is in dat opzicht nog altijd een plaats binnen de sociale context van
het kind waar onbezorgd en ongestoord gewerkt kan worden aan een zo volledig
mogelijke ontwikkeling.
Aanbeveling aan de politiek:
Het is echter niet aan de staat om op dit terrein actief beleid te voeren. Daar
waar het aankomt op het ‘stimuleren’ van empathisch onderwijs is het juist zaak
voor de overheid om terug te treden en ruimte te laten aan de school en vooral
aan de docent. Het is de docent die, in interactie met de leerling, op zijn eigen
manier vorm moet geven aan die relatie. Dat laat zich moeilijk forceren, laat staan
dwingen. Wel bewaakt de overheid (in casu de onderwijsinspectie) blijvend de
kwaliteit van het onderwijs. Aandacht voor empathische aspecten bij het lesgeven
mag niet doorslaan en daarmee ten koste gaan van de ontwikkeling en resultaten
van de leerling op andere vlakken. Waar mogelijk kan de overheid bijsturen en
ondersteuning bieden aan onderwijzers op het gebied van begeleiding en kansen
op (bij)scholing. Ook valt het aan te raden aandacht te besteden aan empathische
aspecten binnen de lerarenopleidingen. Hoewel empathisch lesgeven niet volledig
is aan te leren kan een dergelijke aanpak wel leiden tot bewustwording, vaardigheid en daarmee tot verbetering op dit gebied binnen het onderwijsveld. Dat kan
veelal binnen bestaande opleidingen en lessen worden ingepast.
17
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“Bildung is iets voor in het weekend”, De Groene Amsterdammer.
Rifkin, The Empathic Civilization, pp. 86-88 en 177.
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Aanbeveling aan de onderwijzer:
Zoals gezegd worden de schoolprestaties die de leerling levert en de betrokkenheid
die hij toont bij leeractiviteiten ten dele bepaald door de onderlinge band met de
leraar.19 Die band is persoonlijk en het is goeddeels aan de onderwijzer zelf om in
te vullen op welke manier empathische aspecten terugkomen in de leeromgeving.
Dat kan op veel verschillende manieren en is contextafhankelijk. Sommige docenten zullen van nature aanvoelen hoe dat in concrete gevallen in te vullen. Wat dat
betreft is empathisch onderwijs ook vooral een zich onbewust voltrekkend proces.
Het zal echter niet bij alle docenten zo natuurlijk gaan en voor hen geldt dat het
aankomt op professionaliteit, eigen initiatief en inzet. Wie de leerling daadwerkelijk centraal stelt en hem zo adequaat mogelijk wil voorbereiden op zijn toekomst
kan niet om dit aspect heen en zal zichzelf op dit gebied moeten ontwikkelen.20
Dat kan via (bij)scholing, onderlinge uitwisseling van expertise en praktijkervaringen met collega’s (lesgeven met de ‘deur open’21), het sturen van het eigen bewustwordingsproces en het vragen van feedback van leerlingen.22 Uiteraard kan de
school bij dit alles ondersteunend zijn, evenals de ouders van de leerlingen.
#3. Blijf de rol van kennis centraal stellen binnen het onderwijs en besteed
op alle niveaus aandacht aan denkvaardigheden. Doe dat echter wel blijvend
binnen de veranderende context en sluit waar mogelijk aan bij de belevingswereld van de leerling.
Dit geschrift bepleit een hernieuwde aandacht voor een brede ontwikkeling op
alle niveaus van het onderwijs. In hoofdstuk vier is nadrukkelijk gesteld dat het
opdoen van fundamentele kennis daar onderdeel van is en blijft. Daarmee blijft
overbrengen van dergelijke kennis, waaronder reken- en taalvaardigheden, ook
in de toekomst één van de belangrijkste taken van het onderwijs. Ook wanneer
bepaalde vormen van vooral actuele en praktische kennis een in toenemende mate
vluchtig karakter hebben en overal en altijd beschikbaar zijn, moet het belang van
kennis die voortbouwt op reeds aanwezige kennis niet worden onderschat. Wel
wordt het steeds belangrijker leerlingen, naast de overdracht van fundamentele
kennis, zoveel als mogelijk de kunde en wil bij te brengen om iets met de aan19
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Waarbij uit onderzoek is gebleken dat het belang van leerkracht-leerling relaties afhangt van het type leerling. Zo zijn dergelijke relaties ‘belangrijker voor oudere leerlingen dan voor jongere leerlingen [en is] de relatie met leerkrachten vooral belangrijk
voor leerlingen met een lage sociaal-economische status, leerlingen met leerproblemen
(voor negatieve relaties) en jongens (voor betrokkenheid).’ In: D.L. Roorda, Teacher–
Child Relationships and Interaction Processes: Effects on Students’ Learning Behaviors and
Reciprocal Influences Between Teacher and Child, Academisch proefschrift Universiteit
van Amsterdam, p. 127.
Voor de brede professionele ontwikkeling van docenten verwijzen we naar het in 2012
uitgebrachte proefschrift van dr. Arnoud Evers. Zie: A. Evers, Teachers’ Professional Development at Work and Occupational Outcomes: An Organisational and Task Perspective.
McKinsey&Company, Het Nederlandse onderwijs, p. 3.
Ibidem.
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gereikte kennis te doen: het begrijpen ervan, in staat zijn verbanden te leggen,
het toepassen ervan in nieuwe situaties en op veel verschillende manieren, en het
kunnen onderscheiden van ‘weetjes’ en ‘wetenschap’. Het gaat kortom om denkvaardigheden en net als een brede ontwikkeling moet daaraan aandacht worden
gegeven op alle niveaus van het onderwijs.
Ten onrechte wordt nogal eens aangenomen dat mbo-scholieren, omdat ze
primair worden opgeleid om een vak te leren, weinig kennis of denkvaardigheden
hoeft te worden bijgebracht anders dan de kennis die ze nodig hebben bij de
uitoefening van hun beroep. Dat beroep wordt er, zoals we in voorgaande hoofdstukken zagen, niet eenvoudiger op. Daarom zijn ook in het beroepsonderwijs
denkvaardigheden van belang. Zeker als we in het achterhoofd houden hoe de
wereld van toekomstige generaties eruit gaat zien. Gezien het beoogde doel is het
wellicht logisch dat er primair wordt geconcentreerd op beroepsgerichte kennis
en vaardigheden binnen dit type onderwijs. Die constatering gaat echter vooral
op voor de niveaus 1 en 2 van het mbo, waarbinnen wordt opgeleid voor respectievelijk assistent beroepsbeoefenaar en medewerker/basisberoepsbeoefenaar. Voor
de niveaus 3 en 4, waarin wordt toegewerkt naar een toekomst als zelfstandig
medewerker of beroepsbeoefenaar en middenkaderfunctionaris of gespecialiseerd
beroepsbeoefenaar, geldt dat echter niet. Een diploma op niveau 4 geeft bovendien de mogelijkheid om naar het hbo te gaan. Dat is een optie waarvan zestig
tot tachtig procent van de leerlingen gebruik maakt: een glashelder voorbeeld
dat aantoont dat denkvaardigheden in toenemende mate belangrijk zijn op alle
niveaus van het onderwijs.
De kennis die geacht wordt fundamenteel te zijn moet daarnaast zoveel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van de leerling.23 Hoewel het noodzakelijk
is de leerling bewust te maken van het feit dat onderwijs niet altijd leuk is en dat
sommige zaken gedaan moeten worden ondanks het onaantrekkelijke karakter
ervan (iets wat onmiskenbaar onderdeel is van een brede vorming),24 zal de lesstof
alleen beklijven als het geplaatst kan worden binnen de eigen belevingswereld25
en tegelijkertijd de leerling introduceert in nieuwe werelden waarin hij of zij uit
23

24

25

120

Neuropsycholoog en hoogleraar Hersenen, Gedrag & Educatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam Jelle Jolles, in: ‘Een acht? Loser!’, NRC Next, 18 april 2012.
Reeds in de 19e eeuw stelde John Stuart Mill daarover het volgende: “It is, no doubt,
a very laudable effort, in modern teaching, to render as much as possible of what the young
are required to learn, easy and interesting to them. But when this principle is pushed to the
length of not requiring them to learn anything but what has been made easy and interesting,
one of the chief objects of education is sacrificed.” In: J.S. Mill, Autobiography, 1873.
Hiermee wordt dus nadrukkelijk niet gesuggereerd dat het alleen maar ‘leuk’ moet zijn
in de les en dat leerlingen en studenten voortaan alleen nog maar gepamperd moeten
worden. Discipline, orde en regelmaat blijven belangrijke aspecten in het onderwijs.
Het gaat hierbij altijd om een evenwicht dat door docent en leerling gezamenlijk bereikt moet worden. Het is echter wel zaak dat de docent zich empathisch opstelt waar
mogelijk. Dat heeft alles te maken met het begeleiden van leerlingen en het oprecht
interesse tonen in hun ontwikkeling.
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zichzelf niet in zou stappen. Het vasthouden aan methoden die niet aan die eis
voldoen werkt alleen maar contraproductief.
Aanbeveling aan de politiek:
Scholen moeten hun leerlingen een grondige basis meegeven wat betreft rekenen,
lezen, schrijven en fundamentele kennis van een selectie aan thema’s. Het is aan
de staat om de kwaliteit van het onderwijs op die terreinen te borgen. Zonder
basiskennis geen brede ontwikkeling. Toekomstige kabinetten doen er echter wel
verstandig aan om zich niet blind te staren op deze factor. Waar in de jaren zestig
en zeventig van de vorige eeuw een te grote nadruk werd gelegd op de zelfontplooiing van de leerling en student, hetgeen ten koste ging van de kennisfactor,
dreigt nu het tegenovergestelde te gebeuren als te sterk geconcentreerd wordt op
rekenen, schrijven, lezen en het opdoen van basiskennis. Scholen moeten worden
beoordeeld, maar niet exclusief worden afgerekend op die facetten van het curriculum. De overheid dient in samenwerking met het veld en deskundigen te
komen tot een deels hernieuwde visie op welke vormen van kennis daadwerkelijk
toegevoegde waarde bieden in de wereld van vandaag en morgen. Daarnaast moet
een signaal worden afgegeven dat kwaliteit ook betrekking heeft op het beheersen
van moeilijker meetbare denkvaardigheden. Het is aan de overheid om dat signaal
af te geven. Dat kan gedaan worden door te tonen dat het onderwijs niet alleen
wordt afgerekend op het overbrengen van basis- en domeinkennis, maar ook op
het minder gemakkelijk meetbare breder vormen van leerlingen. Er moet meer en
systematischer worden nagedacht over de manieren waarop daaraan in de praktijk
vorm kan worden gegeven.
Aanbeveling aan de onderwijzer, de ouders en de leerling/student:
Ook hier dragen docenten, ouders en leerlingen zelf een belangrijk deel van de
verantwoordelijkheid. Het is logisch dat de docent zich primair zal richten op het
overdragen van basiskennis als hij daarop wordt afgerekend. Maar ook binnen de
huidige kaders kan er creatief worden omgegaan met de ruimte die op dit terrein
beschikbaar is. Binnen bestaande methoden kunnen leerkrachten meer aandacht
besteden aan het ontwikkelen van denkvaardigheden van de leerlingen. Er kunnen mogelijkheden worden gecreëerd om af te wijken van de starre lespatronen
door kinderen zelf op onderzoek uit te laten gaan, ze te prikkelen en nieuwsgierig
te maken. Leerlingen en studenten kunnen gestimuleerd worden om eerst naar
medeleerlingen en studiegenoten te gaan alvorens hulp te zoeken bij de docent.
De leraar dient te sturen en te inspireren en op die wijze zijn leerlingen te leren
denken en te leren leren.26
Naast de docent spelen de ouders een belangrijke rol bij het ontwikkelen van
de denkvaardigheden van hun kinderen. In en buiten het huis kan hieraan gewerkt worden tijdens alledaagse bezigheden, maar er kan ook actief en gericht
26

Jelle Jolles in: “Veel kinderen hebben meer in hun mars”, Het Parool, 19 mei 2011.
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geoefend worden door gezamenlijk complexe vraagstukken te bespreken. Waar
ouders niet in staat zijn dat te doen, zijn ondersteuning en motivatie door leeftijdsgenoten, coaches in verenigingen, buitenschoolse activiteiten en andere personen in het netwerk van de leerling van niet te onderschatten waarde. Naarmate
de leeftijd van de leerling vordert kan ook hier in toenemende mate een beroep
worden gedaan op eigen verantwoordelijkheid. Van een goed onderwijssysteem
mag verwacht worden dat het jongeren adequaat voorbereid op de toekomst, maar
tegelijkertijd mag van diezelfde jongeren eigen inzet gevraagd worden. Die eigen
verantwoordelijkheid vervalt vervolgens niet na het afronden van het voortgezet
onderwijs. Integendeel. Ook van scholieren op het mbo en het hbo en studenten
aan de universiteit mag eigen inzet verwacht worden om blijvend op dit gebied te
groeien. Er zijn voldoende mogelijkheden om zelf en met elkaar te werken aan het
ontwikkelen van denkvaardigheden en waar nodig kan men zelf op zoek gaan naar
ondersteuning. Het is een elementaire vaardigheid om de zelfredzaamheid die de
leerling opdoet in de leeromgeving al toe te passen tijdens het leerproces dat die
leerling ondergaat.
#4. Haal de buitenwereld waar mogelijk de leeromgeving binnen. Maak daarbij nuttig gebruik van technologie en implementeer geïnformeerd, evenwichtig, op basis van een visie en alleen daar waar het daadwerkelijk toegevoegde
waarde biedt.
Eén van de punten waaraan in de hoofdstukken drie en vier aandacht is besteed,
is het om kunnen gaan met en het open staan voor het onbekende en vreemde.
Onderwijs dompelt leerlingen onder in het onbekende: inhoudelijk, sociaal en
ook ruimtelijk. De samenleving wordt steeds internationaler27 en de mens zal in
de toekomst zeer waarschijnlijk steeds vaker in aanraking komen met personen en
culturen die in beginsel ver afstaan van de eigen belevingswereld. Men zal meer
dan ooit worden gedwongen op mondiaal niveau morele beslissingen te nemen,
inlevingsvermogen te tonen in mensen over de gehele wereld en over eigen belangen heen te stappen. Het onderwijs kan daarbij ondersteuning bieden, mits het
ruimte biedt aan en open staat voor het binnenhalen van de buitenwereld en mee
internationaliseert met de omgeving.28
Aanbeveling aan de politiek:
Ook hier bepleit de werkgroep van dit geschrift geen extra regels of het top-down
opleggen van verplichtingen aan scholen. Nieuwe dogma’s zoals het verplicht stellen van buitenlandervaring of -stages zal weinig opleveren. Wel kan de overheid
internationalisering stimuleren door het bevorderen van het opdoen van vreemde
talenkennis. Daarmee kan op jonge leeftijd worden begonnen. Op die wijze zal
het maximaal effect genereren. Ook kan de samenwerking van scholen en univer27
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siteiten in internationale partnerschappen worden bevorderd. Door te investeren
en te ontwikkelen (onder andere het curriculum) in internationaal verband wordt
bijgedragen aan een verdere internationalisering.29 Misschien is op dit terrein het
meest belangrijke advies nog wel dat de overheid op geen enkele wijze onnodig
remmend moet optreden.
Aanbeveling aan de schoolleider en de onderwijzer:
Scholen hebben veel mogelijkheden om proactief te handelen op dit gebied en
daarbij gaat het verder dan internationalisering alleen. Omdat het onrealistisch is
te denken dat een meerderheid van de leerlingen en studenten op korte termijn
gaat studeren of stagelopen in het buitenland, is het aan de scholen en universiteiten om creatief om te gaan met deze taak. Hoewel scholen hun leerlingen wel
actief kunnen stimuleren om daadwerkelijk de grens over te gaan, zijn er genoeg
andere methoden om internationale ervaring en bewustwording te creëren. Daaronder valt bijvoorbeeld het organiseren van uitwisselingen, maar ook in de directe
leeromgeving (‘international classroom’) zelf is genoeg te bereiken op dit gebied.
Het zijn bij uitstek nieuwe technologieën die grote mogelijkheden bieden op dat
terein. De buitenwereld kan, of dat nu lokaal, regionaal, nationaal of mondiaal is,
via technologische toepassingen gemakkelijker dan ooit het onderwijs in worden
gehaald. Denk daarbij vooral aan toepassingen via internet zoals communiceren
op afstand en interactief lesmateriaal. Het valt scholen aan te raden om gebruik te
maken van dergelijke technologieën in het onderwijs. Dat moet wel geïnformeerd
gebeuren, evenals evenwichtig, op basis van een visie en alleen daar waar het daadwerkelijke toegevoegde waarde biedt.
Technologie is een middel en geen doel: leerlingen simpelweg uitrusten met de
nieuwste apparatuur is een aanpak die ernstig tekort schiet en weinig zal opleveren.30 Het resultaat van de inzet ervan hangt grotendeels af van de kwaliteiten van
de docent – die de ruimte moet krijgen en gestimuleerd moet worden om zich op
dat gebied te ontwikkelen – en van de mate waarin de technologie past binnen een
weldoordacht curriculum. Technologie kan een goede docent en een geschikt curriculum aanvullen en beter maken. Zij kan tekortschietende leraren en curricula
daarentegen (nog) niet voldoende compenseren. De inzet van technologie moet
verder waar mogelijk aansluiten op de emotionele behoeften van de mens en op de
eisen die kinderen eraan stellen (zie hoofdstuk 5). Zij moet in staat zijn leerlingen
uit te dagen zelf verder te gaan waar de lessen op school ophouden. Alleen dan kan
het daadwerkelijk iets toevoegen aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat vraagt
het nodige van de ict geletterdheid van de docenten. Daarvoor dient met nadruk
aandacht te zijn binnen de lerarenopleidingen, op scholen en vanuit de docenten
29
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Zie voor een uitgebreid advies op dit gebied: Onderwijsraad, Internationaliseringsagenda voor het onderwijs, 2006-2011.
‘A Conversation With Bill Gates About the Future of Higher Education’, The Chronicle of Higher Education, via http://chronicle.com/article/A-Conversation-With-BillGates/132591/
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zelf. Ook hier is het echter zo dat niet alle onderwijs via de school hoeft te lopen;
kinderen zullen in de dagelijkse omgang met technologie wellicht zelfs meer kennis en ervaring opdoen op dat gebied. Het onderwijs heeft desalniettemin een
systematiserende functie.
#5. Bied visie en structuur, maar geef scholen meer dan nu de ruimte om te
experimenteren en op verschillende manieren invulling te geven aan de eisen
die aan het onderwijs worden gesteld.
De hernieuwde aandacht voor brede vorming en empathische factoren, samen
met de steeds belangrijker wordende rol die technologie in het onderwijs zal gaan
spelen, geeft des te meer reden om ruimte aan scholen en leraren te laten hoe dit
concreet in te vullen. Eerder in deze aanbevelingen werd al gesproken over het
‘hoe’ en het ‘wat’. Anders gezegd dient de overheid niet meer te doen dan de voorwaarden te scheppen, waarbinnen scholen en docenten de verantwoordelijkheid
dragen om zo volledig mogelijk te voldoen aan de eisen die een dynamische wereld
stelt aan het onderwijs.31
Aanbeveling aan de politiek:
Geef meer ruimte aan scholen en opleidingen om te experimenteren met verschillende vormen van onderwijs bij de brede ontwikkeling van leerlingen en om in te
spelen op de randvoorwaarden die zich in de praktijk voordoen.32 Experimenten
kunnen leiden tot verassende resultaten en betere uitkomsten. Blijf daarbij wel
scherp letten op de kwaliteit van het geboden onderwijs. Er zijn reeds wettelijke
experimenteermogelijkheden; deze route zou veel drukker bewandeld moeten
worden. Hier ligt een essentiële stimulerende taak voor de overheid.
Aanbeveling aan de schoolleider en de onderwijzer:
De door de overheid geboden ruimte kan alleen volledig worden benut als scholen
een (pro)actief beleid voeren en op kansen en mogelijkheden durven inspringen.
Het één hangt samen met het andere: waar ruimte geboden wordt zal dat over het
algemeen eerder aangegrepen worden. Dat vergt echter wel inzet van schoolleiders
en docenten. De ruimte om te experimenteren is geen vrijbrief om ‘maar wat te
doen’. Scholen moeten werken vanuit een visie en samenwerking tussen scholen,
ouders, de overheid en overige betrokkenen is onontbeerlijk. Schoolleiders moeten, anders gezegd, de verantwoordelijkheid durven nemen om de activiteiten die
de school onderneemt te verankeren in de gemeenschap en omgeving. Daarnaast
moet feedback die men ontvangt uit de bredere onderwijsketen een plaats krijgen

31
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H. Terwijn, ‘Geld is geen probleem voor een school, kwaliteit wel’, Trouw, 20 april
2012.
Ook meer in het algemeen is gebleken dat autonomie voor de school een positieve uitwerking heeft op behaalde onderwijsresultaten. Zie: ‘Reforming Education: The Great
Schools Revolution’, The Economist, 17 september 2011.
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bij het nemen van vervolgstappen.33
Om daadwerkelijk succes te boeken met een nieuwe aanpak dient de school
out of the box denken onder het personeel te stimuleren. Een goed voorbeeld is
de inzet van technologie, dat niet per definitie gezien hoeft te worden als didactisch middel. Zo stellen Terry Moe en John Chubb, twee denkers op het gebied
van onderwijsvernieuwing, in het boek Liberated Learning voor om ict op andere
manieren in te zetten in het onderwijs. Technologie kan als het aan hen ligt vooral
ook ingezet worden om meer keuzemogelijkheden te bieden en de onderwijswereld te bevrijden van de bureaucratische context.34 Zo bieden zogenoemde charter
schools in Amerikaanse staten als Arizona, California, Ohio en Pennsylvania meer
dan de helft van de vakken online aan. Studenten kunnen daardoor meer vanuit
huis opgeleid worden en de school profiteert van deze efficiënte aanpak, hetgeen
de kerntaak van de scholen ten goede komt. Indien er ruimte is voor dergelijke
vernieuwingen, waarbij ook aan niet-technologische ontwikkelingen moet worden gedacht, is het aan scholen en onderwijzers om op hun beurt de verantwoordelijkheid te nemen om open te staan voor nieuwe methoden en geboden kansen
aan te grijpen.
#6. Stel de kwaliteiten van de leerling centraal en concentreer op de rol van de
breed ontwikkelde docent om dat mogelijk te maken.
In hoofdstuk twee werd gesteld dat het Nederlandse onderwijssysteem balans
heeft moeten brengen tussen maatschappelijke tegenstellingen en daardoor vooral
de belangen van maatschappelijke partijen dient, wat ten koste gaat van de directe
onderwijsvrager en dus het individu. In plaats van het individu staat voor een deel
ten onrechte nog altijd het onderwijsbestel zelf centraal.
Aanbeveling aan de politiek:
Om het individu daadwerkelijk centraal te stellen moet de overheid zich bij iedere
bestaande en nieuw in te voeren wet op het onderwijs de vraag stellen in hoeverre
die wet het individu (in casu de leerling of student) centraal stelt. Wetten zijn
alleen dan nodig wanneer ze daadwerkelijk gericht zijn op het verbeteren van de
kansen van de leerling. Daarnaast moet geconcentreerd worden op de rol van de
docent. Zonder docenten die deze taak op zich kunnen en willen nemen is het
gedoemd te mislukken. ‘Bij vorming die oriëntatie biedt voor het leven, is de
relatie met betekenisvolle personen essentieel’, aldus lector morele vorming aan
de Gereformeerde Hogeschool Zwolle, Pieter Vos.35 Zonder goede docenten kan
de leerling onmogelijk centraal komen te staan. Zoals de toenmalige minister van
Onderwijs Gerrit Bolkestein zijn toespraak van 26 november 1939 besloot: “Alle
gepraat over onderwijsvernieuwing, en elke poging daartoe, loopt dood, wanneer
33
34

35

Interview met Simon Steen, Den Haag, 8 mei 2012.
T.M. Moe & J.E. Chubb, Liberating Learning: Technology, Politics, and the Future of
American Education, San Francisco, 2009.
Vos, ‘Oriëntatie voor het leven’, p. 44.
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zij niet worden opgevangen door de in de school werkende onderwijzers of leeraren; van hen hangt ten slotte alles af.”36
De ideale docent vormt en schoolt zonder daar zelf continu bij stil te staan.
Vorming en scholing komen bij hem/haar op een natuurlijke manier tot stand.
Het is een gave. Toch hoeft het ontbreken van die gave niet te betekenen dat een
docent niets voor zijn leerlingen kan betekenen op dit terrein. Iedere docent kan
positief bijdragen aan de vorming en ontwikkeling van zijn of haar leerlingen,
mits hij/zij beschikt over voldoende vakkennis, didactische en onderwijskundige
bekwaamheid, sociale en pedagogische betrokkenheid en, misschien wel de twee
belangrijkste eisen, vormingsgerichtheid37 en een gedegen kennis en besef van wat
de leerling mee dient te krijgen om goed voorbereid de toekomst tegemoet te
gaan. De docent moet, anders gezegd, zelf dus ook voldoende gevormd en geschoold zijn om iets voor zijn leerlingen/studenten te kunnen betekenen op dit
gebied. Deels is dat natuurlijk afhankelijk van de opvoeding, van scholing die de
docent heeft genoten en van de ervaringen die hij/zij zelf heeft opgedaan.
Voor het overige deel ligt hier een belangrijke taak voor lerarenopleidingen.38
Die opleidingen besteden in de huidige situatie vooral aandacht aan het bijbrengen van didactische vaardigheden aan de studenten.39 Die zijn zeer belangrijk,
maar om leraren zich voldoende uitgerust te laten voelen om in de leeromgeving
ook daadwerkelijk iets op dat terrein te kunnen betekenen moet daarnaast nadrukkelijker aandacht worden besteed aan bildungsaspecten.40 Er moet drastisch
en over de gehele breedte worden geïnvesteerd in de kwaliteit van lerarenopleidingen.41 Een tekort daaraan leidt tot onderbenutting van talenten in het onderwijs.
Dat raakt ook aan de status en erkenning van het docentenvak. Daaraan ontbreekt
het veelal in Nederland, enerzijds doordat een baan in het onderwijs niet ‘spannend’ gevonden wordt en weinig aanzien geniet,42 anderzijds doordat de keuze
voor het onderwijs veelal wordt gemaakt door ‘zwakkere’ studenten, waardoor
te weinig talent wordt aangetrokken. Die zaken hebben uiteraard met elkaar te
maken en wat dat betreft is sprake van een vicieuze cirkel. Waar te weinig talent
36
37
38
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Kirkels, Architect van onderwijsvernieuwing, p. 65.
Vos, ‘Oriëntatie voor het leven’, p. 44.
Zie: A. Buijs, ‘“Onze leraren moeten het verschil maken in het leven van kinderen”.
Over het belang van culturele en morele vorming binnen de lerarenopleidingen’; D.
Hoozemans, ‘“De ideale leraar is een pedagogische vakman.” Over het belang van bildung in het basisonderwijs’; H. de Deckere, ‘De leraar als cultuurdrager. Over bildung
in het speciaal onderwijs’, allen in: Van Stralen & Gude (red.), …En Denken! Bildung
voor leraren, pp. 347-353, respectievelijk pp. 356-362 en pp. 365-371.
Hoozemans, ‘“De ideale leraar is een pedagogische vakman”’, in: Van Stralen & Gude
(red.), …En Denken! Bildung voor leraren, pp. 356-362.
Interview met Simon Steen, Den Haag, 8 mei 2012.
Zie daarvoor onder andere: Comissie Kennisbasis Pabo, Een goede basis, Den Haag,
2012.
In 2000 hadden 42% van de Nederlanders respect voor het lerarenvak. Dat aandeel was
in 2008 gedaald tot 24%. Bron: McKinsey&Company, Het Nederlandse onderwijs, p. 2.
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wordt aangetrokken en het niveau van docenten daardoor onder de maat blijft,
zal de status van een baan in het onderwijs laag blijven. Tegelijkertijd lijkt het
onwaarschijnlijk dat op dit moment voldoende studenten beschikken over de capaciteiten om docenten op een hoger niveau in te laten stromen. Is het dan aan
de staat om hierop te sturen? In eerste instantie niet, omdat niet van de staat verwacht moet worden dat hij een dergelijke maakbaarheid kan beheersen. Toch kan
er wat dit onderwerp betreft wel gestuurd worden, hoewel met mate en zonder
hoge verwachtingen te wekken. Zo kan de status van het docentschap mogelijk
opgehoogd worden door een combinatie van carrièreperspectief en transparante
doorgroeimogelijkheden, autonomie en een passend beloningsysteem waaronder
salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het aantrekken van talent door middel
van speciale programma’s43 kan ook statusverhogend werken. Dergelijke programma’s gedijen het best wanneer ruimte wordt geboden en effecten op lange termijn
worden geëvalueerd.
Aanbeveling aan de schoolleider en aan de onderwijzer:
Meer mag verwacht worden van de schoolleider en van de docent zelf. Systematisch aandacht besteden aan bildung, empathische aspecten en de kwaliteit van
docenten in de lerarenopleiding is belangrijk, maar een dergelijke maatregel zal
pas effect sorteren over een aantal jaren. Hoe bereik je de reeds aangestelde leraren? Hier ligt een taak voor de schoolleider.44 Die kan ruimte en ondersteuning
bieden aan de leraar om verschillende vormen van verantwoordelijk te nemen,
waaronder het – waar nodig met externe expertise – ontwikkelen en implementeren van modules die sterk gericht zijn op onderwijsverdiepende zaken en het
actief ondersteunen van de onderlinge uitwisseling van expertise. De leraar dient
daarbij meer dan nu eigenaarschap gegeven te worden over de eigen beroepsuitoefening.45
Die ruimte brengt aan de andere kant extra verantwoordelijkheden voor de
leraar met zich mee. Meer nadruk leggen op brede ontwikkeling en empathische
factoren zonder het curriculum verder te belasten vraagt dan ook veel van docenten. Erg veel, maar toch niet meer dan van de vroegere dorpsonderwijzer die
de geschiedenis van zijn dorp op schrift stelde of de hbs-leraar die zijn leerlingen
met zelfbedachte proefjes de weg wees binnen de techniek en natuurkunde. Mits
leraren een gedegen opleiding hebben genoten, zijn dergelijke verwachtingen niet
misplaatst. Van hen mag dan gevraagd worden dat ze de wil hebben zichzelf blij43
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Een voorbeeld is het ‘Eerst de klas’ initiatief. Dat is een programma waarin het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid gezamenlijk de kans biedt aan excellente academici om hun carrière te starten als docent op een school voor voortgezet onderwijs. Zie:
http://www.eerstdeklas.nl/
McKinsey&Company stelt dat ‘uit internationaal onderzoek blijkt dat het verschil in
leerlingprestaties tussen scholen voor 25% kan worden verklaard uit het verschil in
kwaliteit van de schoolleider.’ McKinsey&Company, Het Nederlandse onderwijs, p. 4.
Interview met Simon Steen, Den Haag, 8 mei 2012.
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vend breed te ontwikkelen46 – bijvoorbeeld door middel van scholing en intercollegiale uitwisseling van ervaringen – en het aanmeten van een professionele,
flexibele houding waarbij men bereid is mee te veranderen met de context. Het
beroep van docent moet een bewuste keuze zijn, waarbij men voldoening haalt uit
het dienen van het algemeen belang.
Ten slotte mag, mits voldoende uitgerust, de leraar afgerekend worden op
hetgeen hij presteert, zowel wat cognitieve en leerprestaties als bredere vorming
betreft. Als het op cognitieve en leerprestaties aankomt, kan onder andere effectief
getoetst worden met (centrale) gestandaardiseerde testen. In het geval van bredere vorming is het zaak gezaghebbende referentiekaders te ontwikkelen waarop
afgegaan kan worden. Het is daarbij aan de docent om, in samenspraak met het
schoolbestuur, een leerling-onderwijsvolgsysteem te hanteren welke aansluit op
de filosofie van de school.47 Dat volgsysteem dient leidend te zijn bij de brede
ontwikkeling van de leerling en bij het beoordelen van het functioneren van de
leraar. Die beoordeling dient overigens niet het karakter te hebben van een serie
afrekenmomenten, maar van een continu leerproces voor het schoolbestuur, de
leraar en de leerling.
#7. Leerlingen en leraren vragen niet om grote stelselwijzigingen. Vermijd die
en zet het huidige curriculum niet verder onder druk.
Er wordt afgesloten met een meer algemene aanbeveling die gericht is aan zowel de
politiek als aan de scholen. Uit de aanbevelingen van dit geschrift blijkt een hoog
ambitieniveau. De hernieuwde aandacht voor bildung en empathische aspecten
binnen alle sectoren en op alle niveaus van het onderwijs vraagt veel van docenten
en leerlingen, maar ook van schoolleiders, ouders en andere betrokkenen. De auteurs zijn zich daarvan bewust en pleiten dan ook nadrukkelijk niet voor nog meer
vakken in het vaak reeds overvolle curriculum. Op iedere school is de volledige
infrastructuur voor bildung reeds aanwezig48 en onderwijsverdiepende factoren,
zoals genoemd in de voorgaande hoofdstukken, kunnen veelal worden ingeweven
in bestaande vakken en in vakkendoorsnijdende inhouden en werkvormen. Ieder
vak leent zich voor bildung en voor empathische aspecten, doordat het jongeren
vaak impliciet leert omgaan met verwachtingen, moeilijkheden, teleurstelling en
emoties. Aandacht hebben voor vorming en empathie kan zodoende altijd, overal
en dwars door het soms strikte curriculum heen. Ook het zogenaamde verborgen
curriculum – de zaken die worden opgedaan binnen de setting van het onderwijs
maar buiten de lessen om – speelt daarbij een belangrijke rol. Vorming en scholing
hoeven dus niet tegen elkaar uitgespeeld te worden. Integendeel. Ze zijn verbonden met elkaar en vullen elkaar aan: leren gebeurt altijd in een context.
Daarop aansluitend pleit de werkgroep nadrukkelijk voor het perspectief van
46
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Evers, Teachers’ Professional Development at Work and Occupational Outcomes.
Interview met Simon Steen, Den Haag, 8 mei 2012.
R. Gude, ‘Tijdloze bildung. Over de agora als model voor bildung’, in: Van Stralen &
Gude (red.), …En Denken! Bildung voor leraren, pp. 32 en 54.
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de inhoud van het onderwijs en van leerlingkwaliteiten en lerarenontwikkeling.
Vanuit dat perspectief zijn geen nieuwe grote stelselwijzigingen of zeer ingrijpende
maatregelen van een andere orde onnodig. De grote onderwijsinnovaties van de
afgelopen decennia hebben bovendien over het algemeen niet goed uitgepakt.49
Waarom kiezen voor nog meer ingrijpende hervormingen als het onderwijs nog
aan het bijkomen is van een aantal decennia reorganiseren? Onderwijsvernieuwingen zoals bepleit in dit geschrift zullen alleen slagen als ze van binnenuit komen
en worden gedragen door scholen, leraren (de ‘onderstroom’) en leerlingen. Zoals gesteld dient de overheid daarbij voorwaarden te scheppen, kaders te stellen
en de kwaliteit te bewaken. Daarnaast is veel geduld nodig. De in dit geschrift
besproken maatregelen zijn van groot belang, maar leiden alleen tot succes als ze
secuur en overtuigd doorgevoerd worden. Dat vraagt naast inzet van alle betrokken vooral tijd, ruimte en bovenal onderling vertrouwen.

49

“Veel kinderen hebben meer in hun mars”, Het Parool, 19 mei 2011.
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98
Liberaal licht op de toekomst, 2005
99

De grenzen van de open samenleving. Migratie- en
integratiebeleid in liberaal perspectief, 2005

15,00

100

Grondrechten gewogen. Enkele constitutionele waarden in
het actuele politieke debat, 2006

15,00

101

De radicaal-islamitische ideologie van de Hofstadgroep, 2006

12,00

102

Liberale duurzaamheid. Milieubeleid internationaal bezien, 2007		
14,00

103

Vertrouwen in de markt. Naar een liberaal privatiseringsbeleid,
2007 (uitverkocht, in kopie verkrijgbaar)
12,00

104

Veilige basis voor vrije burgers. Duidelijke liberale
aanpak van veelvoorkomende criminaliteit, 2008

14,00

105

Rechtsstaat in ontwikkelingslanden? Aspecten van liberale
ontwikkelingssamenwerking, 2008

15,00

106

Liberaal leiderschap, 2009

8,50

107

Zorgen voor zelfbeschikking. Een liberale visie op de positie
van de burger in zorg-, woon-, en onderwijsinstellingen, 2009 12,50

108

Liberalisme als ‘groen’ idealisme. De noodzaak van een
liberaal milieubeleid voor de ontwikkeling van milieuvriendelijke
producten, 2009
15,00

109	Krachtproef voor het kapitalisme. Een liberale reflectie op de
kredietcrisis, 2010
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Prijs in €
12,50

10,00

110

Gen-ethische grensverkenningen. Een liberale benadering van
ethische kwesties in de medische biotechnologie, 2010

111

Eerlijk is eerlijk. Wat een liberaal van de staat mag verwachten
en van zichzelf moet vergen, 2011
17,50

15,00

112

Van stigma naar sociale stijging. Een liberale toekomst voor
leden van de ‘achterblijvers’, 2011

15,00

113

Onbetwistbaar recht? Juridisering en het evenwicht tussen
rechtsstaat en democratie, 2012

16,50

114

Manifestaties van de vrijheid des geestes. Een liberale kijk op
cultuur en sport, 2012

15,75

115

Bevolkingskrimp: een liberaal antwoord. In een klein land
woon je al snel ver weg, 2012

15,00

116

Eigen keuze, samen sterk: duidelijkheid geeft zekerheid
voor arbeidsmarkt en pensioenen, 2012

16,00

117

Onderwijs: de derde dimensie, 2012

16,00
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Verder verscheen recent als bijzondere publicatie:
Aurea libertas. Impressies van vijftig jaar
Teldersstichting, 2004

17,50

Vrijheidsstreven in verdrukking. Liberale partijpolitiek
in Nederland 1901-1940, 2005

20,00

Zestig jaar VVD, 2008 **
Liberale leiders in Europa. Portretten van prominente
politici uit de negentiende en vroege twintigste eeuw, 2008

17,50

Separation of Church and State in Europe. With views
on Sweden, Norway, the Netherlands, Belgium, France,
Spain, Italy, Slovenia and Greece, 2008 ***		
Architect van onderwijsvernieuwing. Denken en daden
van Gerrit Bolkestein 1871-1956, 2009 **
			
Democracy in Europe. Of the people, by the people,
for the people?, 2010 ***
Het Liberalen Boek, 2011 **		
The dynamics of demographic decline, 2011 ***
De uitgaven zijn – tenzij anders vermeld – verkrijgbaar door overmaking van het
verschuldigde bedrag op girorekening 33.49.769 ten name van de Prof.mr. B.M.
Teldersstichting, Koninginnegracht 55a, 2514 AE te Den Haag, onder vermelding van het nummer van het (de) gewenste geschrift(en) en/of de titel van het
boek, alsmede de juiste adresgegevens voor de verzending.
* Een volledige lijst met publicaties is op aanvraag verkrijgbaar.
** Verkrijgbaar via de boekhandel.
*** Publicatie in ELF-verband, neem voor meer informatie contact op met de
Teldersstichting.
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