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De moderne samenleving heeft veel verwachtingen 
ten aanzien van het onderwijs. Ofschoon veel van  
die verwachtingen legitiem zijn, is de afgelopen jaren 
de druk op het onderwijs om aan al die verwach-
tingen te voldoen zo toegenomen dat het onderwijs 
er hier en daar onder lijkt te bezwijken. Daar komt 
nog bij dat sommige verwachtingen, zoals ‘gelijke 
kansen’ of ‘burgerschap’, weliswaar redelijk klinken, 
maar het maar zeer de vraag is of het onderwijs hier 
iets kan betekenen, voorals als de ontwikkelingen  
in de samenleving de andere kant op gaan. Is het 
beeld van de school als ‘klusjesman’ van de samen- 
leving nog houdbaar? Of wordt het tijd om onze  
ideeën over de relatie tussen onderwijs en samen-
leving fundamenteel bij te stellen? Over die vragen 
gaat het in dit essay van Gert Biesta.

Gelijke kansen voor iedereen?
Een paar jaar geleden formuleerde een Engelse onderwijsminister een 
heldere ambitie, namelijk dat alle middelbare scholen in het land zo 
goed zouden moeten worden dat iedere leerling een gelijke kans zou 
hebben om in Oxford of Cambridge te gaan studeren. Die ambitie was 
niet alleen kraakhelder – zij zette een duidelijke ‘benchmark’ voor alle 
scholen – maar lijkt ook volkomen terecht in het licht van het ideaal 
van gelijke kansen. Voor je kans op een plek in Oxford of Cambridge zou 
het immers niet uit mogen maken of je in Notting Hill of Windsor naar 
school gaat, of in Lowestoft of Sunderland.
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thema wanneer democratie en sociale samenhang onder druk komen te 
staan. En dan moeten we natuurlijk ook niet vergeten dat het onderwijs 
ook een belangrijke bewaarfunctie heeft; het onderwijs houdt immers 
ook de jeugd van de straat.

De grootste gemene deler bij al deze verwachtingen is dat we menen dat 
de school ergens goed voor zou moeten zijn. Of nauwkeuriger gezegd: 
dat al het geld, alle menskracht en alle tijd die we in het onderwijs 
investeren iets moeten opbrengen voor de samenleving. Geschoolde, be-
schaafde burgers die hard kunnen werken, zich aan de regels houden en 
gezond kunnen leven, dragen immers bij aan de economie en drukken 
de kosten op collectieve voorzieningen zoals politie, gevangenis en de 
gezondheidszorg. 

Dat we als samenleving dit soort verwachtingen hebben, is begrijpelijk. 
Wanneer we kijken naar de geschiedenis van het onderwijs, dan zien we 
dat de school – en vooral de school voor iedereen, niet de elite school – 
tot ontwikkeling komt op het moment dat samenleving hun educatieve 
‘kracht’ beginnen te verliezen. Zolang leven en werk nauw met elkaar 
verbonden zijn, zoals op de boerderij, pikt de nieuwe generatie het meest 
wat ze moeten kennen en kunnen op door gewoon mee te draaien. Maar 
wanneer het werk zich verplaatst naar fabrieken en kantoren is ‘gewoon 
meedraaien’ niet meer mogelijk. Dan ontstaat de behoefte aan instituties 
waar de nieuwe generatie wordt voorbereid op hun toekomstige werkza-
me en maatschappelijke leven. 

Vanuit die geschiedenis vervult de school dus een belangrijke taak voor de 
samenleving. Dat betekent dat de vraag wat voor school (of onderwijs en 
onderwijssysteem) de samenleving nodig heeft een legitieme vraag wordt; 
de samenleving, heeft anders gezegd, legitieme verwachtingen te aanzien 
van de school. En in deze geschiedenis is het ook legitiem dat de samenle-
ving van tijd tot tijd onderzoekt of de school nog aan al die verwachtingen 
voldoet, en dat collectieve middelen daarbij efficiënt worden ingezet. 

‘So far, so good,’ zouden we kunnen zeggen. Dit is een geschiedenis die 
we kennen en herkennen. Het is een geschiedenis waarin we begrijpen 
waarom we een onderwijsinspectie hebben, waarom opbrengstgericht 
werken nog niet zo een slecht idee is, waarin we willen weten of onderwijs 
effectief is en of er efficiënt wordt omgegaan met tijd en geld, en waarin 
we voortdurend een blik houden op de – volgens sommigen snel –  
veranderende samenleving om ervoor te zorgen dat onderwijs haar ‘klus’ 
voor de samenleving optimaal blijft vervullen.

De ‘dubbele geschiedenis’ van de school
Maar dat is niet het hele verhaal. Want het is ook vanuit de logica van 
deze geschiedenis dat de druk op het onderwijs de afgelopen jaren 
enorm is toegenomen. Dat verwachting op verwachting is gestapeld (niet 
alleen taal en rekeken, maar ook sociale inclusie, burgerschap, vreed-
zaamheid en duurzaamheid); dat we bij voortduring willen weten of het 
onderwijs wel datgene opbrengt wat we ervan verwachten; dat er veel 

Toch wringt er iets, want stel je eens voor dat deze ambitie realiteit 
wordt. Stel je voor dat alle leerlingen uit het middelbaar onderwijs hun 
gelijke kansen zo goed zouden benutten dat ze allemaal met precies 
dezelfde topprestaties bij Oxford en Cambridge zouden aankloppen. 
Zou in dat geval de overheid alle andere universiteiten sluiten en Oxford 
en Cambridge vijftig keer zo groot maken om de stroom van brilliante 
studenten aan te kunnen? Dat lijkt hoogst onwaarschijnlijk, want het 
hele punt van ‘Oxford’ en ‘Cambridge’ is juist dat er geen ruimte voor 
iedereen is. Scherp gezegd: het hele punt van ‘Oxford’ en ‘Cambridge is 
dat het ‘succes’ van de een alleen mogelijk is dankzij het mislukken van 
de ander. Oxford en Cambridge bestaan bij de gratie van ongelijkheid.

Dit verklaart misschien de populariteit van de idee van gelijke kansen en 
de snelle morele verontwaardiging wanneer blijkt dat het onderwijs die 
kansen nog steeds niet weet te realiseren. Immers, zo lang we over gelijke 
kansen blijven spreken, kunnen we de schuld voor ongelijke uitkomsten 
bij individuele leerlingen leggen, in de trant van ‘dan had je de kansen die 
we je hebben geboden maar beter moeten benutten,’ ‘dan had je maar be-
ter je best moeten doen,’ of ook ‘dan hadden je ouders je maar beter moe-
ten ondersteunen,’ ‘dan hadden ze maar geld in bijles moeten stoppen,’ 
enzovoorts. In deftige taal heet dit het meritocratisch principe, maar de 
Engelse uitdrukking ‘blaming the victim’ lijkt hier eerder op zijn plaats.

Dat we wel graag over gelijke kansen spreken, maar niet over gelijke 
uitkomsten, is niet omdat de idee van gelijke uitkomsten politiek niet 
‘haalbaar’ is. Zelfs bij voldoende politieke wil, wordt duidelijk dat we een 
onderwijssysteem hebben dat daar eigenlijk niet op is ingericht. Maar 
wat ook snel duidelijk wordt, is dat we een samenleving hebben die daar 
eigenlijk weinig mee kan of, scherper gezegd, die er juist baat bij heeft 
dat niet iedereen zijn of haar gelijke kansen omzet in gelijke uitkomsten. 
Als iedereen een PhD van Oxford of Cambridge heeft, moeten de straten 
immers nog steeds schoongehouden worden, hebben de slachthuizen 
nog steeds personeel nodig, net als de bejaardenhuizen, en is het loon 
dat we daarvoor bereid zijn te betalen significant lager dan wat er met 
veel ander werk verdiend kan worden.

Wat voor school heeft de samenleving nodig?
Ik ben wat langer stil blijven staan bij de kwestie van gelijke kansen, 
omdat het een belangrijk voorbeeld is van de verwachtingen die de 
samenleving koestert ten aanzien van het onderwijs. ‘Gelijke kansen’ 
is een redelijk recente verwachting. Het is immers nog maar een kleine 
150 jaar geleden dat Aletta Jacobs naar de universiteit mocht, en ook in 
het hedendaagse hoger onderwijs zijn er nog steeds veel eerste generatie 
studenten. Andere verwachtingen hebben een langere geschiedenis. De 
idee dat iedereen zou moeten (en mogen) leren lezen en schrijven – het 
thema van de geletterdheid – is bijvoorbeeld verbonden met de Refor-
matie. Dat het onderwijs de taak heeft een beroepsbevolking te scholen 
wordt eigenlijk pas een kwestie met de industrialisatie; een agrarische 
samenleving heeft de school veel minder hard nodig. En dat het in het 
onderwijs om burgerschap zou moeten gaan, wordt eigenlijk pas een 
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Of dat iets opbrengt, of het een efficiënte investering is, is een vraag 
die we hier eigenlijk helemaal niet zouden moeten stellen en zouden 
moeten willen stellen. Dat is namelijk net zo een oneigenlijk vraag als de 
vraag of de investering in je levenspartner voldoende ‘opbrengt.’ Zodra je 
die vraag stelt, laat je eigenlijk zien dat je niet begrijpt wat het betekent 
om je leven met iemand anders te delen. Terwijl in de eerste geschiede-
nis van de school zo een opbrengstenargument legitiem is, gaat het in de 
tweede geschiedenis om wat we het beste een beschavingsargument zou-
den kunnen noemen. Dat we als beschaafde samenleving het simpelweg 
belangrijk vinden dat de nieuwe generatie de tijd krijgt om aan te komen 
in de wereld, ongeacht of dat wat ‘opbrengt’ of niet. Beschaving kost geld, 
en als we dat allemaal proberen te becijferen in termen van opbrengsten, 
effectiviteit en efficiëntie, hebben we in feite onze ambitie om een zeker 
niveau van beschaving te proberen in stand te houden al opgegeven.

Een kwestie van balans
Het inzicht dat de moderne school – en ‘school’ staat hier voor onderwijs 
en onderwijssysteem – twee geschiedenissen in zich bergt, betekent niet 
dat we daarin een keuze zouden moeten maken voor de ene of de andere 
geschiedenis. Beide geschiedenissen zijn immers legitiem en beide ge-
schiedenissen bevatten ook waardevolle ideeën voor de alledaagse prak-
tijk van het onderwijs. Wat de blik op beide geschiedenissen laat zien is 
dat er een inherente spanning in al het onderwijs zit. De uitdaging is om 
beide geschiedenissen – we zou ook kunnen zeggen beide ‘gestalten’ van 
de school – in een betekenisvolle balans te houden. En die uitdaging is 
in deze tijd urgent, omdat in veel landen, en het van oudsher kindvrien-
delijke Nederland vormt daarop zeker geen uitzondering, de balans veel 
te ver is doorgeslagen naar geschiedenis nummer 1.

Veel leraren zijn eigenlijk heel goed in het creëren van zo een balans. Ze 
weten dat de school geen speeltuin is waar iedereen maar zou moeten 
kunnen doen wat ze willen, met inbegrip van niks doen als je nergens 
zin in hebt. Het gaat er wel degelijk om dat de dingen goed gebeuren, 
dat er met aandacht wordt gewerkt, en dat er eerlijke feedback wordt 
gegeven. Maar ze weten ook dat onderwijs zonder enige speelruimte, 
onderwijs dat 100 procent in de eerste geschiedenis staat, onderwijs dat 
niet meer weet wanneer het de touwen moet laten vieren, uiteindelijk 
geen onderwijs meer is; het is onderwijs dat de menselijke maat heeft 
verloren. Het punt van de school is immers óók om leerlingen ruimte te 
geven, om ze niet voortdurend op hun nek te zitten, om dingen te laten 
gebeuren, ook dingen die niet voorzien en voorspeld kunnen worden. 
Onderwijs dat alleen maar alles voortdurend zichtbaar wil maken, 
onderwijs waar geen ruimte meer is voor het onverwachte, is onderwijs 
waar de balans echt zoek is.

Wáár de balans tussen de twee geschiedenissen ligt, moet overigens 
steeds opnieuw worden uitgedokterd . Vandaag ligt die balans ergens 
anders dan gisteren en morgen zal die weer ergens anders liggen. Voor 
de ene klas of leerling ligt de balans hier, voor een andere klas of leerling 
daar en ook dat verandert steeds weer. In dit uitdokteren ligt de virtuo-

geld in onderzoek wordt gestoken om te kijken hoe het allemaal effec-
tiever zou kunnen; dat we managementconsultants zoals McKinsey op 
het onderwijs afsturen om uit te vinden of het allemaal efficiënt genoeg 
gebeurt; dat we daarbij, via PISA en de OECD, ook nog eens in een interna-
tional prestatiewedloop zijn beland; en dat niet alleen leraren maar ook 
leerlingen dreigen te bezwijken onder de druk die uiteindelijk bij hen op 
het bordje komt te liggen. En dan hebben we het nog niet eens over de 
vraag hoe reëel alle verwachtingen die we ten aanzien van het onderwijs 
hebben eigenlijk zijn.

Wat in al deze nerveuze drukte veelal wordt vergeten, is dat er nog een 
tweede geschiedenis valt te vertellen over de school. Dit is een geschie-
denis waarin de school niet de klusjesman van de samenleving is of, in 
sociologische taal, een functie van en voor de samenleving, maar waar 
de school een wat merkwaardige plaats of ruimte is, ergens halverwege 
tussen ‘thuis’ en de ‘straat,’ ergens halverwege tussen het private leven 
en het maatschappelijke leven. 

De school is niet thuis. We weten al eeuwen dat naar school gaan bete-
kent dat je je (t)huis verlaat, letterlijk en figuurlijk. Wat dat betreft is het 
instructief om te zien dat de ‘pedagoog’ de benaming was voor de slaaf 
was die in het oude Griekenland de taak had kinderen naar school te 
brengen. Maar de school is ook niet de ‘straat.’ De school is geen kantoor 
of fabriek. Er wordt in de school geen werk verricht door leerlingen en 
(dus) ook geen salaris betaald. 

De school is, in deze geschiedenis, misschien nog het best te begrijpen 
als een oefenplaats, een plek waar geoefend kan en mag worden. Dat 
betekent ook dat het mis mag gaan en in zeker opzicht ook dat het mis 
moet gaan – van je fouten kun je leren, zeggen we immers. Of met de 
mooie formulering van Samuel Beckett: de school als de plaats ‘where we 
try, fail, try again, and fail better.’ Het idee van oefenplaats, van de school 
als niet-productieve ruimte, vinden we overigens ook in de oorspron-
kelijke betekenis van het Griekse woord ‘school’ zelf. ‘ ’ betekent 
allereerst ‘vrije tijd,’ dat wil zeggen, tijd waarop door de samenleving 
nog geen beslag is gelegd. De tijd die nog niet is overladen met allerlei 
verwachtingen, vooral ten aanzien van wat die tijd – of in economische 
taal: tijdsinvestering – zou moeten opbrengen.  

In deze geschiedenis is de school dus geen ‘krachtige leeromgeving.’ 
Fabrieken en mijnen zijn krachtige leeromgevingen, maar het hele punt  
van de leerplicht, te beginnen bij het ‘kinderwetje’ van Van Houten 
(1874), was juist om kinderen te bevrijden van de noodzaak om te wer-
ken. Het was juist bedoeld om kinderen letterlijk school-tijd te geven. 
In deze geschiedenis is de school daarom het beste te begrijpen als tijd 
en, meer precies, als tijd die we als zittende generatie letterlijk vrijma-
ken voor de nieuwe generatie, zodat ze de wereld kunnen ontmoeten en 
verkennen en zichzelf in relatie tot die wereld kunnen ontmoeten en 
verkennen, en darbij niet onmiddellijk onder de druk staan om produc-
tief en perfect te zijn.
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siteit van de leerkracht, dat wil zeggen diens vermogen om niet alleen 
effectief en efficiënt te handelen – de vraag van het hoe – maar ook met 
wijsheid te kunnen oordelen wat hier en nu wenselijk is, juist ook als 
dat betekent dat effectiviteit en efficiëntie even niet de prioriteit moeten 
hebben – de vraag van het waartoe. 

Terwijl leraren goed weten wat het betekent om balans te houden, lijkt 
dat ons als samenleving veel minder goed te lukken. In het publieke en 
politieke gesprek over onderwijs en de manier waarop zich dat vertaalt 
in beleid, lijkt geschiedenis 1 dominant te zijn geworden. Als gevolg 
daarvan wordt de druk op het systeem steeds verder opgevoerd, en 
leggen we ook verwachtingen bij de school neer die, als we eerlijk zijn, 
de school eigenlijk helemaal niet waar kan maken, in ieder geval niet als 
we die verwachtingen over de schutting van de school gooien en ons niet 
afvragen hoe we binnen de samenleving zelf eigenlijk met die verwach-
tingen om gaan. 

Wat de situatie ook lastig maakt, zijn de vele valse profeten die om het 
onderwijs heen cirkelen en die beloven dat wanneer je hun receptuur 
volgt het onderwijs ‘perfect’ kan worden – meer meten, meer evidence, 
meer neuroscience, meer ‘visible learning,’ meer zelfregulatie, meer 
PISA, meer directe instructie, enzovoorts, maar ook meer keuze, meer 
personalisering, meer de leerling centraal, meer al je talenten ontwik-
kelen, enzovoorts. Dit soort beloften klinken vaak aantrekkelijk, zeker 
vanuit korte termijn perspectief, maar wie met een wat langere termijn 
blik naar de onderwijsgeschiedenis kijkt, weet dat al dit soort beloften 
uiteindelijk maar ten dele ingelost kunnen worden. En dat is niet omdat 
er iets mis is met die beloften – ze bevatten allemaal een stukje van de 
waarheid – maar vooral omdat die beloften vaak maar aandacht heb-
ben voor één van de geschiedenissen van de school, en daarmee eerder 
bijdragen aan disbalans dan aan balans. Maar de aantrekkingskracht van 
dit soort beloften blijft onverminderd groot, wat het ook lastig maakt 
voor de politiek om hier met enige rust en afstand het juiste midden in 
te houden. 

Wat voor samenleving heeft de school nodig?
Daarmee komt uiteindelijk een andere vraag in beeld – niet de vraag wat 
voor school de samenleving nodig heeft, maar de hand-in-eigen-boe-
zem-vraag wat voor samenleving de school eigenlijk nodig heeft, zodat 
de school niet louter een perfect functionerende ‘klusjesman’ voor de 
samenleving hoeft te zijn, maar de school ook ruimte krijgt om ‘scholè’ 
te zijn, de oefenruimte, de tijd die we vrijmaken voor de nieuwe gene-
ratie om met rust en zonder voortdurende druk de wereld en zichzelf te 
ontmoeten en verkennen. Dit essay is dus niet een pleidooi om geschie-
denis 1 in te wisselen voor geschiedenis 2, maar om onze obsessie met 
geschiedenis 1 in perspectief te plaatsen, en tussen beide geschiedenis-
sen, die beide legitiem zijn, een betere balans te creëren. Daar zouden we 
als beschaafd land toch toe in staat moeten zijn. 1
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Onderwijsexpansie en het meritocratisch ideaal
De afgelopen decennia worden gekenmerkt door een wereldwijde onder-
wijsexpansie: steeds meer individuen volgen steeds meer jaren onder-
wijs op steeds hogere niveaus. Was in de jaren zestig van de vorige eeuw 
krap vijf procent van de Nederlandse beroepsbevolking hoger opgeleid, 
tegenwoordig heeft – zeker in de grote steden – bijna de helft een hbo- of 
universitair diploma op zak (Compendium van de Leefomgeving, 2018; 
Ministerie van OCW, 2013). De groei van het aantal en aandeel hogerop-
geleiden werd ingezet met de invoering van de Mammoetwet, waarmee 
breed toegankelijke onderwijsroutes voor algemeen vormend onderwijs 
en beroepsonderwijs werden gevormd. Niet langer zouden kinderen uit 
lagere sociale milieus vanzelfsprekend naar de ambachts- of huishoud-
school worden gestuurd, noch zou het gymnasium voortaan voorbehou-
den blijven aan kinderen uit de maatschappelijke bovenlaag. De vergrote 
toegankelijkheid van het onderwijs betekende een ongekende sprong 

Veel discussies over het functioneren van ons onder-
wijs zijn gericht op de rol die onderwijs heeft in het 
aanleren van kennis en vaardigheden: wat moeten 
leerlingen leren en wat is ervoor nodig om dat te rea-
liseren? Soms lijkt te worden vergeten dat onderwijs 
veel meer is en doet dan leerlingen in een schoolse 
setting kennis en vaardigheden aanleren. In de meri-
tocratisch georganiseerde samenleving speelt onder-
wijs een sleutelrol in de verdeling van maatschappe-
lijke posities. Het kan ongelijkheid reduceren, maar 
wordt evenzeer ingezet om ongelijkheid te realiseren 
en legitimeren. De waarde die daarbij aan onderwijs-
kwalificaties wordt toegekend, heeft welhaast mythi-
sche proporties aangenomen. 
Door Louise Elffers 
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