
Put your money  
where your mouth is!

Politici hebben vaak de mond vol van 
onderwijs. Inwoners die de Nederlandse 
taal onvoldoende beheersen? Onderwijs! 
Consumenten die ongezonde, milieuon-
vriendelijke of financieel onverstandige 
keuzes maken? Onderwijs! Een tekort aan 
goed opgeleid personeel om de economie 
draaiende te houden? Onderwijs! Burgers 
die weerloos zijn tegen nepnieuws?  
Onderwijs! Er gaat geen beleidsprobleem 
voorbij of onderwijs wordt wel gezien als 
onderdeel van de oplossing.

Maar zijn politici ook bereid om voldoende 
te investeren in onderwijs?

Als we het onderwijsveld mogen geloven 
vallen de investeringen tegen. Terwijl 
werkdruk, overwerk en stress toenemen 
door een tekort aan docenten, blijven de 
lonen en andere noodzakelijke investerin-
gen achter. Het is dan ook niet verwonder-
lijk dat het primair, voortgezet en weten-
schappelijk onderwijs in actie komen: 
#POinactie #VOinactie #WOinactie. 

Dit roept de vraag op wat onderwijs ons 
eigenlijk waard is? Wat is de waarde van 
onderwijs en waarom zouden we er meer 
in moeten investeren?

Een eerste argument voor meer investeren 
in onderwijs is dat het bijdraagt aan de 
waarde van hogere doelen die we ermee 
willen bereiken. Onderwijs is waardevol, 
omdat het waardevolle effecten heeft: 
inwoners die de taal voldoende beheersen, 
consumenten die verstandige keuzes ma-
ken, goed opgeleid personeel en kritische 
burgers. We zouden dit de instrumentele 
waarde van onderwijs kunnen noemen.

Een tweede argument voor meer investe-
ren in onderwijs is dat het bijdraagt aan 
de waarde van onderwijs zelf. Onderwijs 
is waardevol, omdat het overdragen van 
kennis van de ene generatie op de andere, 
de ontwikkeling en zelfontplooiing van 
jonge mensen en de mogelijkheden om 
een leven lang te blijven leren in zichzelf 
waardevol zijn. We zouden dit de intrinsie-
ke waarde van onderwijs kunnen noemen.

Zowel bij het eerste als bij het tweede argu-
ment is er terecht discussie over de vraag 
of investeringen wel de gewenste effecten 
hebben. Leiden ze tot meer geletterdheid, 
verstandige keuzes van consumenten, goed 
opgeleid personeel en kritische burgers? 
Verbeteren ze de kwaliteit van onderwijs 
doordat ze leiden tot meer docenten en 
kleinere klassen? Deze vragen kunnen ech-
ter ook afleiden van een ander argument.

Een derde argument voor meer investeren 
in onderwijs is namelijk dat het uitdraagt 
welke waarden we belangrijk vinden.  
Vrijheid, autonomie en redelijkheid zijn  
belangrijke waarden voor liberale demo-
cratieën in het algemeen en het sociaal- 
liberalisme in het bijzonder. Meer inve- 
steringen geven niet alleen docenten de  
erkenning die zij verdienen, maar laten 
ook zien hoeveel waarde we hechten aan 
de ontwikkeling en zelfontplooiing van 
vrije, zelfdenkende en eigenwijze individu-
en. We zouden dit de expressieve waarde 
van onderwijs kunnen noemen.

Daarom een oproep aan politici die de 
mond vol hebben van onderwijs om de 
daad te voegen bij het woord. Of zoals  
de Engelsen zo mooi zeggen: ‘Put your 
money where your mouth is!’.

Jasper Zuure 
senior adviseur bij Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)

idee april 2020 Column




