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Claudia is eenentwintig jaar en een pittige doorzetter, 
een belangrijke eigenschap, in sommige omstandigheden 
meer waard dan intelligentie. Al vroeg wist zij wat zij 
wilde worden, namelijk verpleegkundige. Haar moeder, 
afkomstig uit Kaapverdië, dacht dat zij een te rooskleu-
rig beeld had van dit beroep: “Je moet mensen wassen 
en ouderen verzorgen. Dat is vies, dan moet je poep 
opruimen.” Claudia lacht daar nu over. Zij bleef bij haar 
besluit, ook toen het tegenzat en haar ouders gingen 
scheiden. Op het vmbo (voorbereidend middelbaar be-
roepsonderwijs) was ze nog zeer speels, of liever gezegd 
brutaal en uitdagend, vocht veel met jongens en slaagde 
niet voor de theoretische leerweg. Daarom startte zij 
eerst op niveau 2 van het mbo (middelbaar beroepson-
derwijs). Daar werd zij serieuzer, pakte haar kansen en 
nu volgt zij de opleiding verpleegkunde op het hoogste 
mbo-niveau. Dat is een zware studie waar veel anatomi-
sche kennis bij komt kijken. In de praktijk moet zij veel 
verschillende technische handelingen beheersen. Soms 
heeft zij het gevoel dat mensen haar te laag inschatten. 
Zij denkt vanwege haar huidskleur: “Dan zeggen mensen 
op stage: ‘oh, je bent zeker van niveau 2.’ En dan zeg ik: 
‘nee: ik ben van niveau 4. Heb je daar problemen mee?’” 
Nu denkt zij erover om naar het hbo te gaan. Voor Clau-
dia is het stapelen, wat zij heeft gedaan, de sterke kant 
van het Nederlandse beroepsonderwijs: “Sommige men-
sen hebben kleine stapjes nodig.”
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Momenteel zijn er meer dan een miljoen jongeren, net als Claudia, tussen de 
zestien en eenentwintig jaar. De overgrote meerderheid daarvan volgt nog 
steeds onderwijs. Zij groeien op in een wereld waar langdurig onderwijs en 
het halen van diploma’s de norm is. Nog maar zestig jaar geleden was dat 
zeker niet het geval. De leerplicht liep toen af op veertienjarige leeftijd. Die 
zevenjarige leerplicht was bij het merendeel van de bevolking zeer impopu-
lair, het werd gezien als een relict van de Duitse bezetting, waar overigens 
nauwelijks de hand aan gehouden werd. De leerplichtambtenaar moest nog 
uitgevonden worden. Ouders, vaak kleine boeren en arbeiders, keken reik-
halzend uit naar het moment waarop hun zoon of dochter de school kon ver-
laten en bij een bedrijf of in de huishouding kon worden ingeschakeld. Ikzelf 
weet nog heel goed dat de rector van mijn middelbare school in de tweede 
klas kwam inventariseren wie het daaropvolgend jaar van school ging. Een 
van mijn klasgenoten die zijn vinger opstak, was een slimme arbeidersjon-
gen, ooit door zijn pastoor voorbestemd om priester te worden. Hij ging als 
hulpje in een boekwinkel werken en klom op tot een heel goede boekverko-
per. Veel jonge tieners, met alleen lagere school en zonder op school een vak 
te leren, zetten indertijd eenzelfde stap. In 1950 lag de gemiddelde leeftijd 
waarop jongeren op de arbeidsmarkt kwamen op zestien jaar. Ondernemers 
zagen in de periode van wederopbouw van Nederland die jonge, goedkope 
arbeidskrachten graag komen. 

Door de spectaculaire groei van de onderwijsdeelname in de daaropvolgende 
decennia en de successievelijke verlenging van de leerplicht, is de arbeids-
markt van tieners in deze traditionele vorm totaal verdwenen. Het is geen in-
stap meer naar een leven lang werken, maar voor veel schoolgaande en stu-
derende jongeren een bijbanenmarkt. Tegenwoordig is onderwijs tot minimaal 
achttien jaar in alle rijke landen de norm. De deelname aan het voortgezet 
onderwijs is vrijwel universeel. Dat was in het verleden wel anders. In 1955 
volgde maar twintig procent van de vijftien- tot negentienjarige jongeren in 
Nederland enige vorm van onderwijs na de lagere school; in de Verenigde Sta-
ten was dat toen al bijna tachtig procent. De helft van de jongeren die een 
opleiding volgde met uitzicht op de universiteit – het hoger beroepsonderwijs 
bestond nog niet – viel nog eens tussentijds af. Zittenblijven was een plaag. 
Dat is nu anders, een recordaantal jongeren volgt hoger onderwijs. Veel ouders 
koesteren daarom al vroeg de wens dat hun kinderen tot deze groep gaan beho-
ren. Deze race naar het hoogst haalbare legt een grote druk op jongeren, maar 
zeker ook op de overheid om de verwachtingen van die ouders waar te maken. 
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De wereld van al deze jongeren, welk onderwijs zij ook volgen, kent veel 
onzekerheden. De crisis van de afgelopen jaren heeft jongeren het meest ge-
troffen, ook al heeft de jeugdwerkloosheid hier in Nederland, in vergelijking 
met andere landen, niet zo’n enorme vlucht genomen. Het is een wereld die 
sterk verandert. Door de crisis zijn sommige banen verdwenen en die komen 
waarschijnlijk nooit meer terug. De arbeidsmarkt is van karakter veranderd 
waardoor niet goed met zekerheid te voorspellen valt hoe toekomstige be-
roepen eruit zullen zien. Werkgevers verlangen steeds meer hoger opgeleide 
werknemers. Maar ook voor die groep wacht geen zekere toekomst. Steeds 
meer jongeren, met een diploma hoger onderwijs op zak, raken verwikkeld 
in een harde, in sommige sectoren zelfs een internationale, strijd om felbe-
geerde banen. 

Deze race naar de top moet ons niet afleiden van het gegeven dat nog steeds 
meer dan de helft van de jongeren in de leeftijd van zestien tot eenentwintig 
jaar geen hoger onderwijs volgt en meestal hier in Nederland werk moet 
zien te vinden. Zij bezoeken het middelbaar beroepsonderwijs of hebben dat ge-
daan. Hoe goed is het onderwijs dat wij juist aan deze jongeren bieden? Hoe 
ziet hun toekomst eruit? Welke betekenis hebben zij voor onze samenleving? 
Over het onderwijs aan deze jongeren, die maar al te gemakkelijk uit het oog 
worden verloren, gaat dit boek. 

 ]Beroepsonderwijs: what’s in a name?
Wat is eigenlijk beroepsonderwijs? Welk onderwijs noemen wij beroepson-
derwijs en waarom? Naamgeving in het onderwijs is over het algemeen een 
heikel punt, zo ook de term beroepsonderwijs. Het gegoochel met woorden in 
het onderwijs wordt sterker zodra politieke en ideologische opvattingen een 
rol spelen. Het duidelijkst kunnen we dat illustreren aan de hand van de re-
cente geschiedenis van het voortgezet onderwijs. In 1968, de Mammoetwet 
was nog maar net ingevoerd, kwam de staatssecretaris van onderwijs met 
het idee van een nieuw soort middelbaar onderwijs. Hij noemde dat de ‘mid-
denschool’. In het politieke klimaat van de jaren zeventig werd de beoogde 
onderwijshervorming al gauw gelijkgeschakeld met maatschappijhervorming 
(nivellering), en verzet bleef niet uit. Uit schrik daarvoor werd in de jaren 
tachtig een meer neutrale term gekozen, het ‘voortgezet basisonderwijs’. Die 
naam was geen lang leven beschoren. Om uit de politieke impasse te komen 
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introduceerde de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) 
de term ‘basisvorming’, die later ook in de ban ging. 

Met de invoering van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs ging 
het net zo. In 1998 werd in een poging om het voorbereidend beroepsonder-
wijs op te waarderen ook het mavo (middelbaar algemeen vormend onder-
wijs) tot een van de vier leerwegen van een nieuw te creëren vmbo omge-
doopt. Dat pakte ongelukkig uit. Door alle problemen die bij de invoering 
opdoken – de werkelijkheid is nu eenmaal weerbarstiger dan veel beleids-
makers denken – raakte de term vmbo beladen. Veel scholen met een ‘vmbo 
theoretische leerweg’ willen daarom de laatste jaren weer terug naar de oude 
naam ‘mavo’. Blijkbaar wil men liever geassocieerd worden met vwo en havo 
dan met het middelbaar beroepsonderwijs. 

Wat is dat toch met die term beroepsonderwijs? Uiteraard is het meer dan al-
leen een spel met woorden. Achter die term gaat een hele wereld schuil. Een 
gezaghebbende definitie bestaat eigenlijk niet. In het internationale Hand-
book of Technical and Vocational Education and Training Research uit 2008 bij-
voorbeeld, waagt men zich eigenlijk nergens in de meer dan duizend pagina’s 
aan een duidelijke omschrijving van het beroepsonderwijs. Dit is op zich wel 
begrijpelijk, omdat in Europa en de rest van de wereld de verschillen enorm 
groot zijn. Een algemeen geldende definitie is daarom moeilijk te geven. 
Maar het is ook een statuskwestie. 

In de meeste definities van het beroepsonderwijs wijst men op het beroeps-
gerichte karakter van het onderwijs dat wordt gegeven. Dat is inderdaad 
een belangrijk kenmerk. Maar het doet soms ook wat gekunsteld aan. In 
het universitair onderwijs bijvoorbeeld zijn er de nodige studierichtingen 
die studenten heel specifiek opleiden voor bepaalde beroepen. Niet vreemd, 
want de oorsprong van de universiteit ligt nu juist in beroepsgerichte domei-
nen als rechten (rechter en advocaat), theologie (dominee) en medicijnen 
(arts). Pas later heeft het humanisme een meer verheven opvoedingsideaal 
van mensvorming (Bildung) aan het universitaire onderwijs gekoppeld. Maar 
waarom zou dat niet ook bij het beroepsonderwijs passen? Dit is een van de 
merkwaardige misverstanden over het beroepsonderwijs, alsof het om ande-
re mensen gaat en deze doelstelling daar niet te verwezenlijken valt. Deze 
valse tegenstelling werpt alleen maar culturele barrières op voor sociale stij-
ging en ontmoedigt doorzetters om een trede hoger te proberen. 
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Laten we er geen doekjes om winden, het belangrijkste verschil tussen het 
beroepsonderwijs en het algemeen vormend onderwijs ligt in de vroege spe-
cialisatie en de lagere status van de beroepen waarvoor wordt opgeleid. Het 
maatschappelijk aanzien van het beroepsonderwijs wordt niet alleen bepaald 
door de plek die het in het gehele onderwijssysteem inneemt, maar ook door 
de kenmerken van de arbeidsmarkt. In landen met een sterke polarisatie van 
de arbeidsmarkt – dat wil zeggen met een groot verschil in status en inko-
men tussen hooggeschoold en laaggeschoold werk – is de kans groot dat het 
beroepsonderwijs vooral wordt gezien als opleidingsroute met lage status. 
Maar als de beroepen waarvoor wordt opgeleid beter betaald worden, meer 
complexe handelingen vereisen en goede loopbaanperspectieven bieden, dan 
stijgt de status van de opleiding, welke naam je er ook aan geeft. Deze wet-
matigheid geldt eveneens voor de verschillen tussen opleidingen binnen het 
beroepsonderwijs zelf, die hiërarchisch zijn gerangschikt. 

De plaatsbepaling van het beroepsonderwijs heeft dus alles te maken met de 
maatschappelijke arbeidsdeling en de waardering die de verschillende beroe-
pen krijgen. Maar de rangschikking die het onderwijs zelf creëert, is ook een 
heel belangrijke factor. De ‘onderwijsrevolutie’ van de afgelopen zestig jaar 
heeft een nieuw type maatschappij geschapen waarin kennis en vaardighe-
den en de verwerving daarvan door formeel onderwijs een sleutelmacht vor-
men. Onderwijs verbindt niet alleen mensen (door een gemeenschappelijke 
taal en collectief bewustzijn), maar verdeelt hen tegelijkertijd. 

Maatschappelijke posities berusten vooral op schoolse prestaties en diplo-
ma’s. Alleen sporters en mediasterren kunnen zich hieraan onttrekken, zo-
lang zij in de schijnwerpers staan. Maatschappelijke status kan men nau-
welijks nog verwerven zonder naar school te gaan of door maatschappelijke 
posities te erven. Alleen het koningschap is nog erfelijk, maar ook een ko-
ning of koningin moet naar school en universiteit om enige legitimiteit voor 
hun positie te verwerven. Wij zijn zo vertrouwd geraakt met dit gegeven, 
dat we ons nauwelijks meer bewust zijn wat onderwijs met ons doet. Sco-
res op de Cito-eindtoets bijvoorbeeld zijn een deel van ons leven geworden, 
we beoordelen er kinderen en scholen op. Met gemak wordt er gesproken 
over ‘typische mavomeisjes of -jongens’. Ook Claudia uit het begin van dit 
hoofdstuk drukt zich uit in onderwijsniveaus in het mbo alsof het over haar 
leeftijd gaat. Onderwijs is een soort seculiere religie geworden, iets wat de 
grondlegger van de sociologie, de Fransman Durkheim al voorspelde: we 
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geloven erin als de grote gelijkmaker, maar verafgoden het als de belangrijk-
ste scheidsrechter.

 ]Onderwijsverdeling: vroege selectie en vakgerichte 
specialisatie

Welke plek neemt het beroepsonderwijs in het onderwijsstelsel in? Traditio-
neel bestaat er in het secundair onderwijs in veel landen een scherpe scheids-
lijn tussen algemeen vormend en beroepsonderwijs, zo ook in Nederland. Het 
is een vorm van verticale segmentering met aan de ene kant een kolom met 
‘algemeen’ onderwijs dat opgebouwd is uit een samenstel van afzonderlijke 
vakken, per schooltype verschillend in moeilijkheidsgraad, en aan de andere 
kant een kolom met ‘beroepsgericht’ onderwijs waarbij de specifieke kern-
vaardigheden van het beroep sturend zijn voor het onderwijsprogramma (de 
zogenoemde beroepskolom). 

Deze segmentering zie je weerspiegeld in het tijdstip en de mate van specia-
lisatie in het secundair onderwijs. In de meeste landen bestaat de scheidslijn 
tussen algemeen en beroepsgericht onderwijs nog steeds, maar is het selec-
tiemoment door egalitair gerichte onderwijshervormingen in de jaren zeven-
tig veelal opgeschoven naar zestien jaar of nog later. Dat is in Nederland niet 
het geval; daar geldt nog steeds dat het keuzemoment op twaalf jaar ligt. 

Iedere school met havo en vwo bijvoorbeeld streeft naar een zo ruim mogelijk 
aanbod van vakken en profielen, omdat anders de keuzemogelijkheden voor 
een toekomstige studie van de leerlingen worden beperkt. Voor deze leerlin-
gen geldt de stelregel ‘zo veel mogelijk opties open houden’, zelfs zodanig 
dat dit principe ook in het universitair onderwijs steeds populairder wordt 
door brede bacheloropleidingen in te stellen. Maar binnen het vmbo, zeker in 
de beroepsgerichte leerwegen, geldt juist het omgekeerde. In zekere zin be-
staan daar nog steeds huishoudscholen, handels-, technische en agrarische 
scholen, zij het dat nu de neutrale term ‘sector’ wordt gebruikt. Deze vroege 
specialisatie maakt het moeilijk voor jonge leerlingen om een goede keuze 
voor een vervolgopleiding te maken. Zij komen al snel in een fuik terecht en 
worden min of meer gedwongen tot vroege specialisatie. De keuze- en selec-
tiemomenten voor jongeren die de beroepsgerichte stroom volgen zijn van 
groot gewicht voor hun verdere loopbaan, meer dan het geval is bij leerlingen 
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in het algemeen vormend onderwijs. Bij dergelijke selectiemomenten blijken 
sociale achtergrond en sekse nog behoorlijk sterk van invloed op beslissin-
gen te zijn. 

Een van de belangrijkste historische redenen voor deze scheiding was dat 
het algemeen onderwijs de exclusieve toegangsweg vormde naar verdere 
studie. Het beroepsonderwijs was bedoeld als directe weg naar de arbeids-
markt, liefst zo snel mogelijk. De diploma’s van het beroepsonderwijs gaven 
over het algemeen geen recht op verder leren. Nu de scheiding in Nederland 
minder strikt gehanteerd wordt en er in sommige gevallen wel een toegangs-
weg voor verdere studie is, levert dat een spanning op tussen specialisatie 
naar beroep en algemene schoolvakken. Dit is momenteel het geval met het 
hoogste niveau van het mbo, waar een doorstroommogelijkheid naar het hbo 
bestaat. Hoe moet nu bijvoorbeeld de beroepsgerichtheid in het curriculum 
worden gecombineerd met algemene kennis die nodig is voor verdere studie? 
Onderwijstijd is immers schaars. Internationale studies laten bijvoorbeeld 
zien, dat daar waar de scheiding nog wel strikt gehandhaafd wordt en er veel 
minder overstapmogelijkheden bestaan, het verschil in geletterdheid tussen 
algemeen en beroepsonderwijs veel groter is dan elders.

Blijft de scherpe scheiding bestaan, dan duikt nog een ander probleem op 
met gevolgen voor de toekomst. Als jongeren direct na hun beroepsopleiding 
werk moeten zoeken, dan zijn zij over het algemeen onvoldoende mentaal 
voorbereid op de toenemende noodzaak om blijvend te leren. Waar in het 
verleden volstaan kon worden met louter initieel beroepsonderwijs, is dat nu 
niet meer het geval. Toekomstige beroepsbeoefenaren moeten hun kennis en 
vaardigheden op peil houden om niet kopje onder te gaan bij veranderingen 
op de arbeidsmarkt. Als afgestudeerden het gevoel hebben dat ze helemaal 
klaar zijn, dan kan dat negatieve gevolgen hebben voor hun verdere loopbaan 
en inkomen. Het is namelijk een illusie te denken dat de kennis en vaardig-
heden opgedaan in de opleiding tot aan het pensioen toereikend blijven. Dat 
komt omdat productieprocessen in vrijwel alle bedrijfstakken vaker en in een 
sneller tempo veranderen én de pensioenleeftijd naar achteren verschuift.

het debat over de openheid van het onderwijssysteem

De mate van openheid van onderwijsstelsels en de mogelijkheden om door te 
stromen en zeker om op te stromen, zijn voorwerp van een steeds terugkerend 
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debat. In Nederland hebben wij er bijna een eeuw over gedaan om het voort-
gezet onderwijs zodanig te hervormen dat de mogelijkheden voor doorstro-
ming en uitstel van keuze werden vergroot. Het resultaat daarvan, de Mam-
moetwet van 1968, waar ik in hoofdstuk 2 nog nader op zal ingaan, heeft 
weliswaar de doorstroming verbeterd, maar de scheiding tussen algemeen 
vormend en beroepsonderwijs in stand gehouden. 

Onderzoekers verschillen van mening over het effect van deze scheiding. 
Hun visie hangt sterk af vanuit welk perspectief zij naar het beroepsonder-
wijs kijken. De ene groep kijkt vooral door een economische bril en ziet on-
derwijs als een vorm van ‘menselijk kapitaal’ waarbij het niet uitmaakt of de 
‘productieve vaardigheden’ in het algemeen of in het beroepsonderwijs wor-
den verworven. Wat telt is of die vaardigheden bruikbaar zijn op de arbeids-
markt, of er vraag naar is en of werkgevers geld moeten uitgeven voor extra 
opleiding van nieuw te werven personeel. Het nut en de effectiviteit van het 
beroepsonderwijs wordt door deze onderzoekers primair beoordeeld op zijn 
arbeidsmarktrelevantie. Belangrijke graadmeters zijn dan of afgestudeerden 
snel een redelijk stabiele baan krijgen, perspectief op verbetering hebben en 
een fatsoenlijk salaris verdienen. 

De andere groep zet een meer sociologische bril op en kijkt vooral naar wat 
die scheiding in aparte onderwijsstromen doet in maatschappelijk opzicht, 
wat het betekent voor de levenskansen van verschillende groepen in de sa-
menleving. Anders gezegd, wordt de bestaande maatschappelijke ongelijk-
heid door die scheiding in stand gehouden of niet? In hoeverre houdt een 
sterk gescheiden beroepsonderwijs kinderen uit kansarme gezinnen af van 
de mogelijkheid om door te stromen naar hogere vormen van onderwijs en 
daarmee naar betere posities op de arbeidsmarkt? Leidt een sterke differen-
tiatie in het onderwijs tot verschillen in burgerschapscompetenties? Onder 
deze groep onderzoekers bestaan ook meer twijfels over de relevantie van 
schoolse kennis en vaardigheden voor de beroepsuitoefening. Schoolpres-
taties zijn in hun ogen veeleer een indicatie voor belangrijke persoonlijke 
eigenschappen van sollicitanten, zoals intelligentie en doorzettingsvermo-
gen. Volgens hen hebben diploma’s vooral een signaalwaarde en besparen 
werkgevers dure selectieprocessen. In hoofdstuk 3 kom ik op dit debat terug, 
wanneer ik uitvoeriger stilsta bij de overgangen en afsluitingen van ons on-
derwijsstelsel in vergelijking met stelsels in andere landen. 
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De discussie over de opwaardering van het beroepsonderwijs

De statusverschillen die tussen het algemeen vormend en beroepsgerichte 
onderwijs binnen een onderwijsstelsel bestaan, heeft in tal van landen de 
discussie aangewakkerd hoe de waardering voor het beroepsonderwijs kan 
verbeteren. Ook in Nederland buigt men zich met enige regelmaat over dit 
vraagstuk. 

Een bekende strategie in veel landen is om het beroepsonderwijs algemener 
te maken, zodat leerlingen en studenten wat gemakkelijker kunnen doorstro-
men van de ene naar de andere onderwijsvorm. In de Verenigde Staten is men 
daar al heel vroeg mee begonnen en kent het secundair onderwijs (high school) 
formeel geen aparte beroepsgerichte stroom meer. In Nederland is die weg 
gevolgd in de jaren zestig met het lager beroepsonderwijs. Maar die veralge-
mening is later weer wat afgezwakt, toen werkgevers begonnen te klagen dat 
jongeren ‘geen hamer meer vast konden houden’. Het resultaat van die aanpak 
is vaak dat de spanning tussen het algemeen en beroepsgerichte onderwijs 
wordt verplaatst naar een hoger niveau, namelijk het tertiair onderwijs. 

In de Verenigde Staten loopt deze strategie nu spaak, omdat het idee van 
een ‘bachelor voor iedereen’ resulteert in lage rendementen, klachten over 
niveaudaling en een grote groep uitvallers zonder enige kwalificatie. Opval-
lend in de laatste jaren is de roep om een vorm van duaal leren, omdat het 
beter zou aansluiten op de arbeidsmarkt en studenten zou kunnen motiveren 
om hun opleiding af te maken. In de Verenigde Staten lopen de community 
colleges (een tweejarige bacheloropleiding) nu de deur plat bij de Duitse am-
bassade om meer te leren van het Duitse leerlingenstelsel voor hun eigen 
opleidingen. Dat vraagt echter om een nauwe samenwerking tussen vakbon-
den en werkgevers en die ontbreekt in een sterk liberale markteconomie als 
de Amerikaanse.

Een heel andere strategie wordt gevolgd in landen als Denemarken en Duits-
land waar het leerlingwezen heel sterk vertegenwoordigd is. Daar handhaaft 
men de beroepsgerichte inhoud, zij het dat men de specialisatie soms bre-
der definieert en het aantal specialisaties aanzienlijk heeft gereduceerd. 
Vervolgens biedt men de aanvullende, algemene programma’s voor de stu-
denten die verder willen studeren. Nadeel van deze aanpak is dat die vrij 
kostbaar is. Inmiddels komt dit stelsel steeds meer ter discussie na de de-
sastreuze PISA-resultaten van Duitsland in 2000 – Duitsland bungelde op 
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de internationale ranglijstjes ergens onderaan. Het leerlingwezen wordt ook 
steeds meer gezien als een rem op de groei van het aantal hoger opgeleiden. 
Duitsland is namelijk een van de landen waar het onderwijs relatief het minst 
aantal universitair geschoolden aflevert. Als de glans van het Duitse Wirt-
schafswunder afraakt – dat is tenslotte ook met ons poldermodel gebeurd – en 
de nadelen van de Duitse economie meer zichtbaar worden, is de kans groot 
dat ook het leerlingwezen flink op de schop gaat. 

Een derde strategie is de verticale segmentering in het voorgezet onderwijs 
te handhaven en door te trekken naar het hoogste niveau. Dit is een weg die 
in Frankrijk en ook in Nederland al enige tijd wordt bewandeld. De Fransen 
hebben bijvoorbeeld hun afsluitende diploma middelbaar onderwijs (baccalau-
réat) ook van toepassing verklaard op de beroepsgerichte stroom, om daar-
mee te suggereren dat het baccalauréat professionel van dezelfde waarde is als 
een algemeen baccalauréat. De dominantie van het onderwijs in de bepaling 
van de kwalificaties leidt echter geregeld tot een mismatch tussen aanbod 
en vraag op de arbeidsmarkt. Daar komt nog bij dat de arbeidsverhoudin-
gen sterk politiek bepaald worden ten gunste van de gevestigde werkne-
mers op de arbeidsmarkt. Resultaat is in tijden van crisis een relatief hoge 
jeugdwerkloosheid. 

Nederland is een mix van de Franse en Duitse benadering. Hier is het be-
roepsonderwijs nog een heel omvangrijk deel van het gehele stelsel, maar 
het staat van twee kanten onder druk. Aan de ene kant wordt er druk uit-
geoefend vanuit het gehele schoolsysteem om de principes daarvan over te 
nemen (standaarden, centrale examens en aandacht voor basisvaardigheden 
als rekenen en taal) en aan de andere kant vanuit het bedrijfsleven (vooral 
vanuit de technische hoek) om veel meer specialistische opleidingen op de 
werkplek te creëren. Bij ons spreken we van de ‘beroepskolom’ om jongeren 
de mogelijkheid te bieden om door te stromen naar het hoger onderwijs. Deze 
schakeling houdt echter een gevaar in voor de perceptie van de diploma’s van 
het middelbaar beroepsonderwijs. Ook al zijn mbo-afgestudeerden goed opge-
leid voor middenkaderberoepen, toch zullen zij het, bij krapte op de arbeids-
markt, al gauw afleggen tegen afgestudeerden van het hbo. Het betekent dus 
niet dat jongeren met een mbo-diploma op zak de noodzakelijke kennis en 
vaardigheden ontberen voor de banen waarop zij solliciteren, maar dat zij in 
de ogen van werkgevers ‘minder geschikt’ zijn ten opzichte van kandidaten 
met een hoger gewaardeerd diploma. In hoofdstuk 4 kom ik hier op terug.
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 ]De bestuurlijke omgeving van het beroepsonderwijs
Hoe ziet de bestuurlijke omgeving van het beroepsonderwijs eruit? De histo-
rische scheiding tussen algemeen en beroepsonderwijs heeft er ook toe ge-
leid dat de bestuurlijke omgeving van het beroepsonderwijs er anders uitziet 
dan die van het algemeen voortgezet onderwijs. Het beroepsonderwijs kent 
veel meer afnemers, klanten en belanghebbenden die tevreden gesteld moe-
ten worden. Het is veel complexer en tegelijkertijd veel meer gefragmenteerd 
dan het algemeen vormend onderwijs. Het algemeen vormend onderwijs is 
veel meer gestandaardiseerd en betrekkelijk homogeen georganiseerd met 
een ministerie van Onderwijs, schoolbesturen, inspectie, een nationaal curri-
culum en landelijke examens. 

In het beroepsonderwijs is er om te beginnen een veel grotere variatie aan 
instellingen: publieke instellingen als de brede regionale opleidingencentra 
(roc’s), gespecialiseerde vakscholen, vakcolleges, agrarische opleidingscen-
tra (aoc’s), leerlingwezen, een politieacademie en brandweeropleidingen, bo-
vendien veel private instellingen in verschillende soorten en maten (van klei-
ne kappersopleidingen tot opleidingsgiganten als NCOI, en niet te vergeten 
bedrijfsscholen). Er zijn ook nog duizenden leerbedrijven waar een belangrijk 
deel van de opleiding plaatsvindt, namelijk de beroepspraktijkvorming. Van 
de kant van de overheid zijn er meerdere ministeries betrokken bij het be-
roepsonderwijs, zoals het ministerie van Onderwijs, voorheen het ministerie 
van Landbouw en nu Economische Zaken, en de ministeries van Veiligheid en 
Justitie, Binnenlandse Zaken en Sociale Zaken. Vanuit het beroepenveld heb-
ben de sociale partners (bedrijfsleven en vakbonden) en brancheorganisaties 
een belangrijke stem in de vereiste specialisaties. 

Maar het is niet eens de grote hoeveelheid actoren die er toe doet. Het is 
vooral het verschil in belangen dat het beroepsonderwijs kenmerkt. School-
besturen in het algemeen vormend onderwijs klagen wel eens over de be-
stuurlijke drukte rond hun scholen, maar in het beroepsonderwijs is dat nog 
vele malen groter. Dit betekent dat opleidingen in de sector van het beroeps-
onderwijs veel alerter moeten zijn op signalen uit hun omgeving. Zijn ze nog 
wel bij de tijd en bieden ze nog wel voldoende kwaliteit? Daarbovenop ko-
men nog algemene eisen vanuit de overheid, zoals de sociale integratie van 
nieuwkomers en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Daarom zijn 
de grootste bestuurlijke uitdagingen van het beroepsonderwijs het adequaat 
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inspelen op nieuwe ontwikkelingen, het vermijden van onnodige verspilling 
van middelen (door bijvoorbeeld langdurige procedures om tot een onder-
wijsprogramma te komen), het flexibel omgaan met de leerwegen van de 
studenten en het aanleggen van heldere kwaliteitsmaatstaven.

Onderwijsstelsels met omvangrijke besluitvormingsprocessen om de vereis-
te kwalificaties voor het beroepsonderwijs vast te stellen, zoals in Nederland 
en veel Europese landen het geval is, kunnen zich minder snel aanpassen 
aan nieuwe omstandigheden. Maar dit wordt vaak gecompenseerd door een 
grotere coherentie van het geheel aan opleidingen en een betere aansluiting 
tussen opleidingen. Daar staan landen als Engeland en de Verenigde Staten 
tegenover die veel aan de markt overlaten. Private partijen zijn vaak beter 
in staat om in te spelen op veranderingen in de arbeidsmarkt, maar dit gaat 
weer ten koste van de coherentie. Voor studenten in die landen is er een 
wirwar aan opleidingen waarvan zijzelf moeilijk kunnen inschatten wat die 
waard zijn en die ook nogal verschillen in opleidingskosten. Tot slot zijn 
er ook landen met een heel sterke betrokkenheid van de sociale partners, 
zoals Duitsland. Die hebben weer als voordeel dat opleidingen veel beter 
gewaardeerd worden door de werkgevers en ook beter aansluiten bij de ar-
beidsmarkt. Nadeel is dan weer dat de verbinding met het algemene onder-
wijs slecht is en vaak ook nieuwe groepen worden buitengesloten van meer 
prestigieuze opleidingstrajecten.

In een complexe en gefragmenteerde omgeving, zo leren de organisatiewe-
tenschappen, zoekt men vaak zijn toevlucht tot centralisatie om meer grip 
op de verschillende besturingsprocessen te krijgen. In Nederland heeft dit 
geleid tot een behoorlijke vergroting van de bestuurlijke schaal en ook tot 
een verbreding van het aanbod en de markt binnen een enkele bestuurlij-
ke eenheid. Schaalvergroting was, vanuit bezuinigingsoogpunt, in de jaren 
tachtig in het gehele onderwijs een leidend beginsel, maar dit heeft de laat-
ste jaren in het mbo door enkele duidelijke gevallen van falen van bestuur 
en management geleid tot heftige discussies over nut en noodzaak. Het zou 
logge, bureaucratische organisaties in de hand werken die geen overzicht 
meer hebben van wat op de werkvloer plaatsvindt. De vraag is of dit werke-
lijk voor alle mbo-instellingen opgaat. Maar het was toch genoeg reden voor 
de politiek om in te grijpen en te proberen verdere fusies te voorkomen. Bij 
twee roc’s in Rotterdam leidde het tot pogingen om te ontschalen en andere 
bestuursmodellen te ontwikkelen. Daar speelde ook in mee dat er steeds 
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meer problemen werden gezien in de aanbod- en marktverbreding. Alle sec-
toren (Economie & Handel, Techniek, Landbouw en Zorg & Welzijn) en alle 
leerwegen in één onderwijsorganisatie en ook de uitbreiding van de publie-
ke taak met privaat gefinancierde opleidingen roepen steeds meer vragen 
op. Critici vragen zich af of het niet beter is dat mbo-instellingen zich gaan 
richten op hun core business, namelijk het aanbieden van initieel beroeps-
onderwijs en van daarop zoveel mogelijk afgestemde educatietrajecten. Die 
bestuurlijke problematiek bespreek ik in hoofdstuk 6.  

 ]Arbeidsdeling: status en aard van de beroepen
Tot welke banen en plek op de arbeidsmarkt leidt het beroepsonderwijs op? 
Zoals gezegd, de aard van het arbeidsbestel is van veel grotere betekenis 
voor het beroepsonderwijs dan voor het algemeen vormend onderwijs. In het 
hele onderwijs is het meritocratische principe van behaalde schoolprestaties 
leidend (welke vakken volg je, welke cijfers haal je, hoe vaak ben je blijven 
zitten, welke diploma’s haal je?), maar het beroepsonderwijs is daar bovenop 
ook nog sterk afhankelijk van de wereld van arbeid en inkomen. Het be-
roepsonderwijs kan niet begrepen worden zonder aandacht te besteden aan 
de aard en status van beroepen waarvoor wordt opgeleid, de verschuivingen 
daarin en ook de arbeidsverhoudingen. Technologische veranderingen, vraag 
naar producten en dienstverlening, maar ook de kenmerken van de arbeids-
verhoudingen, zoals de aanwezigheid van een minimumloon, de arbeidswet-
geving, het soort uitkeringen en ook de macht van werkgevers en vakbonden 
zijn ieder van invloed op hoe de wereld van beroepen eruit ziet, en vooral, 
gaat zien. Dat heeft allemaal consequenties voor het wat, wanneer, waar en 
hoe wordt geleerd in het beroepsonderwijs.

De vorm waarin het bedrijfsleven en andere sociale partners verantwoorde-
lijkheid dragen voor het beroepsonderwijs verschilt per land. In sommige 
landen is die invloed heel groot en in andere minimaal. Globaal gezien zijn 
er drie modellen dominant. Allereerst is er het marktmodel waar het aanbod 
van opleidingen in principe vrij is en niet of nauwelijks wordt gereguleerd 
door de overheid. Er is weinig standaardisatie, de gevraagde en geleverde 
competenties zijn heel beroepsspecifiek, de overheidsbijdrage in de financie-
ring varieert sterk en is vooral gericht op het stimuleren van de verschillen-
de marktpartijen. Zo krijgen bijvoorbeeld bepaalde groepen jongeren, voor-
al degenen die dreigen uit te vallen, een financiële beloning om langer een 
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opleiding te volgen. Werkgevers krijgen subsidies of belastingvoordelen voor 
scholing van hun (aanstaande) werknemers. 

In het tweede, meer schoolgebaseerde, model speelt de overheid een grote 
rol. De opleidingswegen worden sterk gereguleerd door formele kwalifica-
ties, examens en toelatingseisen die zijn ontleend aan het algemeen vormend 
onderwijs. De grote meerderheid van instellingen wordt publiek gefinancierd 
en de overheid draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de bemid-
deling tussen vraag en aanbod van opleidingen. In deze benadering wordt 
van overheidswege vaak gekozen voor vergroting van de schooldwang door 
verlenging van de leerplicht of het instellen van een kwalificatieplicht. 

Ten slotte is er het duale model waarin het beroepsonderwijs een vrij au-
tonoom systeem is naast het algemeen vormend onderwijs. De opleidingen 
hebben een duaal karakter met vooral leren op de werkplek, de regulering 
van de opleidingsvereisten vindt plaats door consultatie tussen overheid, in-
stellingen en sociale partners en de gevraagde competenties worden sterk 
bepaald door werkgevers en brancheorganisaties. Werkgevers dragen bij in 
de bekostiging in ruil voor belastingvoordelen. De grootste opgaven voor de 
overheid in een dergelijke benadering is te zorgen voor zo veel mogelijk ge-
schikte leerwerkplaatsen, het voorkomen van een exclusieve koppeling aan 
bepaalde bedrijven en het verhinderen van uitsluiting van bepaalde beroepen.

Debatten over de veranderende economie

De verbinding tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt heeft de afge-
lopen decennia ook aanleiding gegeven tot verschillende controverses, mis-
verstanden en speculaties over wat en hoe geleerd moet worden. 

Laat ik eerst proberen helder te krijgen over welke ontwikkelingen en ge-
gevens men het meestal heeft. De meeste historische analyses wijzen on-
miskenbaar uit dat de vereiste kwalificaties voor beroepen in de meeste Eu-
ropese landen de laatste vijfentwintig jaar omhoog zijn gegaan. Het meest 
spectaculair is de groei van de werkgelegenheid aan de top, de wereld van 
de managers en de hoogopgeleide professionals. Aan de onderkant zijn veel 
routineachtige banen in de industrie, administratie, landbouw en ook meer 
ambachtelijke sfeer verdwenen. Deze verandering in de structuur van de 
werkgelegenheid heeft ook de sociale samenstelling van de bevolking we-
zenlijk veranderd. 
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We zijn door de relatief grote teruggang van de lagere middenklasse (de oude 
middenstand) en de industriële en agrarische arbeidersklasse in numeriek 
opzicht een brede middenklassenmaatschappij geworden. In weerwil van be-
richten in de media en uitspraken van veel politici heeft de technologische 
vernieuwing niet de middenklasse in het hart geraakt, maar de rangen van 
productiewerkers en lager kantoorpersoneel gedecimeerd. Vooral de arbei-
ders aan de lopende band, machinebankwerkers, havenarbeiders, maar ook 
typistes en baliepersoneel hebben massaal hun baan verloren. Maar daar 
staat een banengroei tegenover van mensen die documenten opstellen en 
data analyseren, bemiddelen en onderhandelen over contracten, lesgeven en 
mensen verzorgen. Omdat het veelal banen betreft die meer intellectuele ac-
tiviteiten vragen, kunnen we ook spreken van een gemiddelde verhoging van 
de opleidingsvereisten.

Wedloop tussen onderwijs en technologie

Technologische vernieuwing is niet de enige aanjager van dit proces, maar de 
veranderingen vinden plaats in wisselwerking met het onderwijs. De enige 
Nederlandse Nobelprijswinnaar in de economie, Jan Tinbergen, sprak in dit 
verband van een soort wedloop tussen onderwijs en technologie. Het ene 
moment is er een groot aanbod van hooggeschoolden en dat maakt technolo-
gische vernieuwing in de arbeidsorganisatie mogelijk en het andere moment 
verhoogt de mogelijkheid van een vernieuwing de druk op het onderwijs om 
kandidaten met hogere kwalificaties te leveren. Veel Europese economieën 
hebben de laatste decennia het geluk gehad dat midden- en hoogopgeleide 
schoolverlaters ruimschoots voorhanden waren. Dit heeft zeer waarschijnlijk 
bijgedragen aan de versnelling van de technologische vernieuwing van het 
arbeidsproces en het scheppen van banen op een hoger niveau. 

Het is dus niet zo dat het onderwijs in die wedloop altijd achter de vernieu-
wing is aangehobbeld. Men kan best stellen dat het onderwijs, ondanks alle 
klachten over niveaudaling, de afgelopen vijftig jaar zijn werk goed heeft 
gedaan. Maar er is ook een schaduwzijde. Tegelijk met de veranderingen in 
de werkgelegenheid en de sociale samenstelling van de bevolking is de aard 
van de liberale markteconomie veranderd. Veel collectieve instituties van de 
arbeidsmarkt zijn verdwenen. Dat heeft alles te maken met de afnemende 
macht van de vakbonden, die hun kracht ontleenden aan de grote aantallen 
arbeiders in de industrie, transport en bouw. Daardoor kwam de weg vrij voor 
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liberalisering van de arbeidsmarkt waarin begrippen als onderlinge solidari-
teit en publieke belangen van minder betekenis zijn. Dit kun je aflezen aan de 
toegenomen inkomensverschillen, maar ook aan afgenomen baanzekerheid. 
Het zijn dus niet alleen innovaties, maar ook de institutionele verhoudingen 
die de dynamiek op de arbeidsmarkt hebben vergroot.

Toekomst

Dit is wat er in het recente verleden is gebeurd. Maar ook de toekomst werpt 
zijn schaduw vooruit. Met voorspellingen echter moeten we veel voorzich-
tiger omgaan. Naar aanleiding van studies van de Amerikaanse arbeids-
markt wordt wel gesproken van een toenemende polarisatie. Daaruit komt 
een beeld naar voren van een economie waarin de twee uiteinden van de 
arbeidsmarkt verder groeien en het midden relatief achterblijft. Dan krijgt 
je een soort U-curve, of meer een J-curve omdat het bovenste deel nog iets 
harder groeit dan het onderste. Met dit soort grafische voorstellingen wordt 
al snel de indruk gewekt dat het middendeel helemaal niet meer groeit of 
zelfs verdwijnt. Er zouden dan slechts twee delen overblijven: een deel met 
kennisintensieve banen waarvoor veel scholing vereist is en een deel met 
flexibel ongeschoold of laaggeschoold werk dat niet te automatiseren of naar 
andere landen te verplaatsen valt. Dat beeld van twee overblijvende helften 
is overdreven, maar er zijn wel aanwijzingen dat een zekere polarisatie ook 
in Europa plaatsvindt of staat te gebeuren. Als dat het geval is, dan heeft dat 
uiteraard gevolgen voor de banenstructuur in het gebied tussen de traditi-
onele arbeidersklasse en de middenklasse. Dan gaat het om banen die niet 
gek veel scholing behoeven, in geval van het mbo vooral banen op niveau 
2 en in sommige gevallen niveau 3. Dit is de groep gediplomeerden met de 
relatief somberste vooruitzichten op het vinden van een baan op hun niveau. 
Dat kan nog wel per sector sterk uiteenlopen. Wel blijken vrouwen zich beter 
aan te passen aan de veranderingen op de arbeidsmarkt. Hoe deze polari-
satietendens en verdringing echter uitpakken is geen natuurgegeven. Veel 
hangt af van politieke beslissingen op het terrein van onderwijs, immigratie, 
minimumloon en sociale voorzieningen.

Tot zo ver enkele veranderingen waar we op basis van een beperkt aantal ge-
fundeerde studies iets zinnigs over kunnen zeggen. De speculaties en debatten 
gaan over wat we kunnen afleiden uit deze veranderingen voor het beroeps-
onderwijs. Uit de algehele opwaardering van de vereiste arbeidskwalificaties 
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en de verschuiving in sectoren trekken sommigen de conclusie dat minder 
specifieke beroepskennis en meer algemene vaardigheden nodig zijn. Werk-
nemers zouden daardoor wat gemakkelijker van baan en sector kunnen wis-
selen. Anderen zijn het met deze conclusie niet eens. Volgens hen hoeven al 
deze veranderingen niet de uitholling van professionele kennis te betekenen. 
Naar hun mening is er juist behoefte aan specifiek geschoolde vakmensen om 
de overgang naar werk zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

Weer anderen nemen een tussenpositie in door te stellen dat het beroepson-
derwijs weliswaar vraagt om zowel generieke als professionele vaardigheden, 
maar dat daarbovenop nieuwe vaardigheden vereist zijn. Over wat die nieuwe 
vaardigheden nu precies inhouden verschillen de meningen nogal. Ter onder-
scheiding van kennis en beroepsspecifieke vaardigheden heeft men het wel 
over ‘zachte’ vaardigheden, zoals zelfstandigheid, het nemen van initiatief en 
kunnen werken in teamverband. Een tijdlang was het begrip ‘competenties’ in 
zwang. Daarmee probeerde men het brede arsenaal aan kennis, vaardigheden 
en houding aan te duiden die toepassingsgericht zijn. Het gaat dus bij compe-
tenties niet zozeer om kennis of vaardigheden als zodanig, maar om het vermo-
gen deze adequaat in te zetten. Tegenwoordig is de term ‘21ste-eeuwse vaardig-
heden’ populair. Onder deze term worden nogal uiteenlopende zaken verstaan: 
digitale geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, kunnen samenwerken en 
communiceren om succesvol te kunnen participeren op de arbeidsmarkt. 

Toen rond de eeuwwisseling aan het verwerven van die nieuwe vaardigheden 
een nieuwe pedagogische aanpak werd gekoppeld, kwam de discussie hele-
maal in een soort stammenstrijd terecht. Het lastige van deze discussie is 
dat beeldvorming een essentiële rol speelt. Verschillen naar niveau, sectoren 
en soorten beroepen worden voor het gemak over het hoofd gezien. Het ene 
kamp bijt zich vast in het beeld van de ambachtelijk werkende loodgieter die 
voor ons gevoel niet meer op stel en sprong klaar staat als we een lekkage 
hebben. Het andere kamp voelt zich in zijn opinie gesterkt door de snelle 
technologische veranderingen in diverse bedrijfstakken en de groei van de 
dienstensector die met ict werkt. De garage waar men zijn auto voor een 
reparatie aflevert ziet er bijvoorbeeld heel anders uit dan vroeger. Er lopen 
allemaal monteurs rond die werken met computergestuurde apparatuur; dat 
beeld blijft dan hangen. Weer een ander vraagt zich af of werknemers in 
de zorg wel beschikken over voldoende lees- en rekenvaardigheden om hun 
werk goed te kunnen doen. Stel je voor dat een apothekersassistent de foute 
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hoeveelheden afweegt? Dan koop je niets voor klantvriendelijkheid. Dergelij-
ke beelden bepalen voor een groot deel de discussie.

Twee kwesties in de verhouding tussen school en werk

In de verhouding tussen school en werk spelen twee belangrijke vraagstuk-
ken. Dat is allereerst het verschil tussen de verworven ‘schoolse’ kennis en 
vaardigheden (onderwijskwalificaties) en wat er aan kennis en vaardigheden 
nodig is op het ‘werk’ (beroepskwalificaties). Met het afnemend aandeel on-
geschoold werk in de maatschappij is dit verschil steeds meer op de voor-
grond gekomen, of liever gezegd wordt het als een kloof ervaren. Dat hebben 
we te danken aan de groeiende macht van het onderwijs. Wij vinden het nu 
heel gewoon dat je eerst school ‘afmaakt’, voordat je aan het werk gaat. 
Alternatieve vormen van leren als voorbereiding op werk, bijvoorbeeld door 
oefening en ervaring in arbeidssituaties, zijn door het formele leren op school 
op de achtergrond geraakt. 

Het tweede vraagstuk is meer praktisch van aard: hoe overbrug je nu die 
kloof? Welke verbindingen zijn er te maken tussen school en werk? Sinds het 
ontstaan van een min of meer apart staand beroepsonderwijs is op allerlei 
manieren geprobeerd om de koppeling tussen het onderwijs en de wereld van 
arbeid te verbeteren. Eén manier om die werelden beter op elkaar te laten 
aansluiten zijn de herhaalde pogingen om leerlingen betere beslissers van 
hun eigen loopbaan te maken. De vraag is natuurlijk of dat in alle gevallen 
kan. Blijven beslissingen niet intuïtief, vallen de belangrijke beslismomenten 
niet op een te vroege leeftijd of zijn veel beroepen niet te vaag om zich een 
voorstelling van te maken? Een andere manier om de koppeling te maken is 
door een nauwe samenwerking tussen onderwijsinstellingen en werkgevers 
tot stand te brengen. Dan komen vragen op als hoe nauw moet die samen-
werking zijn, waarover moet het precies gaan, hoeveel invloed geef je de 
werkgevers en wat laat je over aan het onderwijs? Een derde manier is het 
gebruik van diploma’s en andere certificaten als heldere indicatoren voor wat 
schoolverlaters kunnen en weten. Wat zijn die waard op de arbeidsmarkt en 
welke aanvullende capaciteiten worden gevraagd die niet blijken uit formele 
diploma’s? Uit allerlei enquêtes van werkgevers, maar ook werknemers komt 
naar voren dat capaciteiten als zelfstandigheid, initiatief, aanpassingsvermo-
gen en nauwkeurigheid belangrijk gevonden worden voor de beroepsuitoefe-
ning. Maar hoe en waar leer je die?
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Een andere belangrijke discussie over het verschil tussen school en werk is 
de meer theoretische vraag of nu sprake is van overscholing of onderscho-
ling. Als leerlingen over het algemeen onvoldoende worden opgeleid voor 
de bestaande en toekomstige banen zou er sprake zijn van onderscholing of 
op zijn minst van een mismatch tussen school en werk. De druk om zoveel 
mogelijk hoger onderwijs te volgen heeft aanleiding gegeven tot de tegen-
overgestelde conclusie, namelijk dat er sprake zou zijn van overscholing. 
De diplomawedloop en de daarmee samenhangende diploma-inflatie zouden 
schuldig zijn aan deze overscholing. Zowel bij onder- als overscholing maken 
politici zich zorgen dat het onderwijs zijn economische functie niet optimaal 
vervult. Daar is tegenin gebracht dat politici dan van een te kortzichtige op-
vatting van het onderwijs uitgaan, alsof onderwijs alleen bedoeld is om voor 
de arbeidsmarkt op te leiden. Het leggen van een te nauw verband tussen 
onderwijs en werk zou volgens deze critici het zicht ontnemen op andere 
belangrijke doelen zoals burgerschapsvorming en morele ontwikkeling.

Hoewel het beroepsonderwijs ook deze bredere doelstellingen beoogt, wordt 
er de laatste jaren uitvoerig gedebatteerd over de arbeidsrelevantie van de 
verschillende opleidingen. Dat heeft alles te maken met de bepaling in de 
wet dat onderwijsinstellingen alleen een opleiding mogen aanbieden als er 
na afronding van het onderwijs voldoende arbeidsmarktperspectief is voor 
de afgestudeerden. Dit wordt vaak geïnterpreteerd als ‘tijdig een baan op 
niveau’. Maar is dat de enige invulling van het begrip arbeidsrelevantie of 
doelmatigheid?

Als we het over doelmatigheid hebben, dan hangt natuurlijk veel af van welk 
perspectief wordt gekozen. Het maakt nogal uit of je het bekijkt vanuit het 
belang van de overheid, het bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen of van 
studenten. De overheid heeft er belang bij dat met zo min mogelijk kosten 
een zo hoog mogelijk studierendement wordt behaald en dat schoolverlaters 
zo snel mogelijk werk vinden. Dat laatste scheelt weer in de uitgaven voor 
sociale voorzieningen. Het bedrijfsleven heeft belang bij voldoende aanbod 
van goed gekwalificeerde schoolverlaters. Bij onderscholing klagen zij steen 
en been. Bij overscholing klagen werknemers, omdat zij minder verdienen. 
Scholen kijken meer naar het interne rendement van hun opleidingen en 
vinden het bijvoorbeeld lastig om heel kleine opleidingen met weinig stu-
denten in stand te houden. Studenten ten slotte hebben belang bij toeganke-
lijkheid, overstapmogelijkheden en keuzevrijheid. Dat alles tezamen maakt 
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het moeilijk om tot een heldere omschrijving van het begrip doelmatigheid te 
komen en op basis daarvan tot een oordeel dat iedereen bevredigt. 

In feite zijn er drie dimensies te onderscheiden, dat zijn de arbeidsmarktre-
levantie van opleidingen, de doelmatigheid van het onderwijs en de toegan-
kelijkheid. Deze staan in een zekere spanningsverhouding tot elkaar. Vrije 
toegankelijkheid, die in Nederland nog sterk wordt gekoesterd, kan arbeids-
marktrelevantie in de weg staan. Als studenten massaal kiezen voor een 
bepaalde opleiding waarvoor maar weinig vacatures bestaan, dan kan al snel 
een overschot ontstaan. Is dat erg? Volgens sommigen wel. Zij vinden het 
ronduit ernstig, zeker als het in hun ogen ook nog eens om ‘pretstudies’ gaat. 
Maar wat zijn dat precies? Door de crisis zijn nu bijvoorbeeld veel minder 
stages en banen in de bouwsector voorhanden. Zijn nu alle opleidingen in de 
bouw ‘pretstudies’? Anderen hebben minder moeite met een slechte match, 
omdat volgens hen iedereen uiteindelijk wel zijn weg vindt. Hun argument is 
dat het niet uitmaakt, omdat zelfs studies met een gunstig perspectief op het 
ene moment, een paar jaar later weer veel mindere vooruitzichten kunnen 
bieden. Aanbod en vraag lopen niet altijd synchroon; het kost nu eenmaal tijd 
om iemand op te leiden. 

Is de discussie over doelmatigheid nu een geschikt uitgangspunt om de 
waarde van het beroepsonderwijs te bepalen? Ik denk het niet, het is te be-
perkt. Het is opvallend dat deze discussie niet alleen in het beroepsonder-
wijs speelt, maar ook in andere sectoren doordringt, vooral in het hoger on-
derwijs. Het vertoog over het onderwijs in het algemeen wordt steeds meer 
economisch van aard. Doelstellingen, werkwijze en uitkomsten worden in 
economische termen gegoten. De indruk die daaruit ontstaat is dat onderwijs 
louter bedoeld is om jonge mensen zo snel en efficiënt mogelijk voor te berei-
den op werk, de individuele en collectieve opbrengsten alleen tellen als zij in 
geld uit te drukken zijn, scholen het beste bestuurd en geleid kunnen worden 
zoals bedrijven, en leerlingen en studenten zich alleen gestimuleerd weten 
door financiële prikkels. Dit model wordt vooral op het beroepsonderwijs 
toegepast. Het is echter niet een louter Nederlands verschijnsel. Overal op de 
wereld worstelen regeringen met de vraag hoe hun onderwijssystemen meer 
‘relevant’ of ‘doelmatig’ te maken voor wat wordt gezien als de belangrijkste 
economische uitdagingen van de toekomst. Kritiek hierop, vanuit filosofische 
hoek – denk aan Nussbaum en Sandel – wil niet zeggen dat de economische 
kant van het onderwijs niet belangrijk is. 
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 ]Wat is het beroepsonderwijs (ons) waard?
Wat is nu de waarde van het beroepsonderwijs? De sleutelmacht van de 
school heeft geleid tot een interessante paradox. Aan de ene kant kennen 
wij aan het onderwijs uitzonderlijke krachten toe: onderwijs leert kinderen 
lezen, schrijven en rekenen, ontsluit voor jongeren de wereld van literatuur, 
kunsten, wetenschap en innovaties op allerlei gebied, leert hen praktische 
vaardigheden, bereidt voor op werk, draagt belangrijk geachte waarden en 
normen over, kortom maakt van kinderen zelfstandige volwassenen. Dat is 
het succesverhaal. Aan de andere kant portretteren wij het onderwijs maar 
al te graag in zijn falen, gebreken en problemen. We verwachten veel van het 
onderwijs, maar zijn er als de kippen bij om vast te stellen dat het nauwe-
lijks aan onze verwachtingen voldoet. Het onderwijs krijgt al snel de schuld 
toegeschoven als de resultaten tegenvallen. Vooral scholen en het onderwijs 
voor leerlingen aan de onderkant van de maatschappelijke ladder hebben 
daar last van. 

In de vele gesprekken voor dit boek was dit een steeds terugkerend thema: 
wij hebben in het mbo de meest moeilijk te onderwijzen groep jongeren en 
we krijgen voortdurend te horen dat we iets niet goed doen. Het mbo heeft 
aan de ene kant studenten die zonder diploma op het laagste niveau binnen-
stromen en waarvan een deel kampt met problemen die niet of nauwelijks 
door de school zijn te beïnvloeden, de zogenoemde overbelasten. Dat levert 
krassen op het imago voor het hele mbo op, en dat men daar in negatieve zin 
op wordt aangesproken, wordt als oneerlijk ervaren. Dat schuurt te meer om-
dat juist het grootste deel van de studenten binnen het mbo naar het hoogste 
mbo-niveau gaat, een niveau dat in andere landen, zoals de Verenigde Staten, 
tot het hoger onderwijs wordt gerekend. 

Het mbo is bij uitstek het voorbeeld van hoe moeilijk het is om ‘gelijkwaar-
dig’ onderwijs te bieden in een ongelijke samenleving. Het mbo heeft immers 
twee heel belangrijke opgaven te vervullen: een verhoging van de kennis en 
vaardigheden voor werk en leven van een vrijwel ‘onzichtbare’ meerderheid 
van jongeren tussen ongeveer zestien en eenentwintig jaar; én het voorko-
men van sociale uitsluiting van een groep jongeren aan de rafelranden van het 
onderwijssysteem – een groep die wel vaak zichtbaar is door deviant gedrag. 
Daardoor wordt het imago van het mbo sterk bepaald door het meest in het oog 
springende deel. Dat is jammer en onnodig. Het leidt af van een aantal essen-
tiële vragen over welke rol het beroepsonderwijs moet en kan spelen.
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Intrinsieke waarde

Alle onderwijs, dus ook het beroepsonderwijs, heeft in de allereerste plaats 
een intrinsieke waarde: men kan het onderwijs waarderen louter vanwege de 
kennis of de vaardigheden die men daar opdoet. Dat kan iets verhevens zijn 
als de poëtische klanken van het Italiaans, maar ook iets aards als lekkere 
koekjes bakken, zonder dat men tolk of banketbakker hoeft te worden. Van 
de grondlegger van het liberalisme, John Stuart Mill is de uitspraak bekend 
dat men “beter een ontevreden mens dan een tevreden varken” kan zijn. 
Hij wilde daarmee zeggen dat het ontwikkelen van ieders talenten, het ver-
werven van kennis en het onder de knie krijgen van vaardigheden het leven 
van mensen verrijkt zonder dat dit direct in geld is uit te drukken. Ondanks 
kreten als ‘onwetendheid is een zegen’ en ‘wat niet weet dat niet deert’ zijn 
er maar weinig mensen die hun meer ontwikkelde ik zouden willen inruilen 
voor een bestaan zonder kennis en vaardigheden. 

De intrinsieke beloning van het onderwijs zelf kan behalve allerlei externe 
drijfveren als geld en prettig werk, ook in het beroepsonderwijs, een belang-
rijk motief tot leren zijn. Bovendien kunnen leerlingen die opbloeien in het 
beroepsonderwijs, omdat aan hun talenten meer recht wordt gedaan, ook 
leraren emotioneel raken. Het kan aan leerlingen de ruimte of vrijheid geven 
om zich nog verder te ontplooien. Te veel is deze betekenis van het onderwijs 
toegeschreven aan algemeen vormend onderwijs, maar het geldt net zo goed 
ook voor het leren van een vak. Een gebrek aan inhoudelijke aansluiting 
van de opleiding bij de eigen interesses en behoeften blijkt een belangrijke 
voorspeller van uitval in het eerste jaar van het mbo te zijn. Uit onderzoek 
dat ik in hoofdstuk 5 uitvoerig zal bespreken blijkt het belang van emotione-
le betrokkenheid bij school en opleiding: in hoeverre boeien opleidingen en 
zetten zij studenten aan tot verder leren, voor wie geldt dat en hoe komt dat? 
Helpt een praktische, meer authentieke context waarin wordt geleerd beter 
dan een meer theoretische scholing? 

Instrumentele waarde

Los van zijn intrinsieke betekenis of waarde kan het onderwijs een reeks 
van instrumentele rollen vervullen. Ik maak voor het gemak een grof onder-
scheid naar economische en sociale rollen. Op het persoonlijke vlak is de 
economische rol gemakkelijk te benoemen. Een zekere hoeveelheid genoten 
onderwijs of een bepaalde opleiding kan iemand helpen bij het vinden van 
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een baan, kan de kwetsbaarheid op de arbeidsmarkt verminderen, en kan 
ook iemand weerbaar maken als consument bij het kopen van producten, het 
afsluiten van contracten en het op orde houden van het huishoudboekje. Niet 
alleen het individu profiteert van het onderwijs in economische zin. Een ge-
letterde bevolking biedt bijvoorbeeld betere kansen voor economische groei. 
Deze instrumentele economische rollen op individueel en collectief niveau 
vormen de kern van het gedachtegoed van het menselijk kapitaal. Veel crite-
ria voor de waardering van het beroepsonderwijs komen uit deze bron. Hier 
gaat het om de bekende criteria als economische waarde van diploma’s, het 
snel vinden van geschikt werk en zeker ook het vinden van blijvend werk. 
Vanuit dit economisch perspectief tellen hier ook de gemaakte kosten zoals 
de kosten van de opleiding, de uitval en het veranderen van opleidingsroute, 
de lengte van de opleidingen en dergelijke. Nu is het overigens zo dat de 
diploma’s in het mbo economisch gezien het ‘goedkoopst’ zijn van alle diplo-
ma’s in het stelsel en de gemiddelde bekostiging per leerling samen met het 
primair onderwijs het laagst.

Waar het de sociale rol betreft wordt vaak meer waarde gehecht aan de 
uitkomsten op collectief dan op individueel niveau. In de eerste beleidsdo-
cumenten na invoering van de WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs) in 
1996 lag veel nadruk op sociale cohesie en integratie. Dat had vooral te ma-
ken met de veranderende samenstelling van de instroom in het middelbaar 
beroepsonderwijs. Het mbo nam een onevenredig deel van de kinderen van 
migranten voor zijn rekening en juist in die tijd laaide de discussie over het 
‘multiculturele drama’ op. 

Later kwam het begrip burgerschap in zwang en ook de taak van burger-
schapsvorming werd in de richting van het mbo geschoven zonder nu het wat 
en hoe daarvan duidelijk te maken. Hierover bestaan verschillen in inzicht. 
Gaat het om een vrij strikte, juridische interpretatie waarbij vooral gekeken 
wordt naar de belangrijkste grondwaarden van de Nederlandse samenleving 
zoals gelijkheid voor de wet, gelijkheid tussen man en vrouw, vrijheid van 
meningsuiting, scheiding tussen kerk en staat, en een vreedzame oplossing 
van conflicten? Of gaat het om een veel ruimere invulling? Is het bijvoorbeeld 
de bedoeling dat er actief wordt gestreefd naar seksegelijkheid in alle le-
venssferen, moeten studenten zich kritisch opstellen in werksituaties en zich 
pro-sociaal leren te gedragen? 
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Het is onmiskenbaar dat het beroepsonderwijs ook een sociale rol vervult, 
zowel op individueel en collectief niveau, maar een vraag daarbij is of de ver-
schillen in deze uitkomsten nu kleiner of groter worden door het verschil in 
opleiding tussen sociale groepen in de samenleving. Het belangrijkste crite-
rium is dan ook of het beroepsonderwijs de ruimte van individuele personen 
vergroot om zijn of haar leven in te richten naar eigen inzicht en capaciteiten. 

Kort samengevat, wat waarderen en ambiëren individuele jongeren in het be-
roepsonderwijs, wat kunnen zij daarvan realiseren in hun werk en leven, en 
hoe worden zij in de realisatie van hun ambities gesteund door het geboden 
onderwijs? Vanuit dit uitgangspunt bekijk ik de verschillende aspecten van 
het beroepsonderwijs. Ik heb het eerst over de geschiedenis van het huidige 
mbo. Vervolgens zoom ik in op de plek van het mbo in het onderwijssysteem. 
In de daarop volgende hoofdstukken behandel ik successievelijk drie vragen: 
Wat is de waarde van de mbo-diploma’s en de kracht van het mbo? Wat houdt 
vakkundig onderwijs in en welke vraagstukken spelen daarbij een rol? Hoe 
gaat het mbo om met vernieuwing? Tot slot werp ik een korte blik in de 
toekomst.


