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‘Arbeid adelt, maar adel arbeidt niet’. Dit was de zin waarmee Hendrikje Schipper meer dan honderd jaar

geleden een net handschrift moest oefenen. Een paar weken geleden is ze gestorven, net 115 jaar oud en

op dat moment bewijsbaar de oudste mens ter wereld. Naar school is ze nooit geweest, want ze was erg

ziekelijk en er was nog geen leerplicht. Ze had geluk, want haar vader was hoofdonderwijzer in Smilde en

gaf haar thuis les. Ze had ook pech, want meer dan lezen en schrijven vond haar vader niet nodig. ‘Ik weet

bijna niks’, vertelde ze dan ook toen ze 110 was geworden. Ze had graag meer willen leren, maar ook op de

herhalingsschool – de moedermavo van een eeuw geleden – werd haar niet meer geboden dan wat hand-

werklessen. Daar had ze geen zin in, maar uiteindelijk is ze zelfs nog handwerklerares geworden (Van Oord,

2002).

Mijn beide grootmoeders waren van de generatie van Hendrikje Schipper. Veel opleiding hebben ook zij

niet gehad. In hun generatie kwam het opleidingsniveau van zeventig procent van de meisjes en vijftig

procent van de jongens nooit verder dan de lagere school en soms zelfs dat maar half. Mijn grootmoeder

van moeders zijde leek in veel opzichten wel op Hendrikje Schipper. Zij had wel meer dan lagere school,

maar was toch nooit in de gelegenheid gesteld om echt verder te leren. Ze was graag onderwijzeres

geworden en dus werd mijn moeder dat. Oma zelf wist dat er veel te weten was, pikte op allerlei terreinen

ook het nodige op, maar omdat ze nooit de les van het ‘leren leren’ had geleerd, bleef het toch scharrelken-

nis. Mijn andere oma had echt niet veel meer dan een paar jaar lagere school en voor haar lag iedere vorm

van kennis onbereikbaar ver van haar vandaan. Maar tegelijkertijd was in haar ogen kennis toch ook afge-

rond en eindig. Alles wat er te weten was, was al bekend en lag opgeslagen in boeken waar zij niet nieuws-

gierig naar was. ‘Wanneer ben je nou eens klaar, jongen’, vroeg ze dan ook als ik over mijn huiswerk gebo-

gen zat. Leren was voor haar ondenkbaar als leuk of spannend en ook niet te begrijpen als een

voortdurend uitdijend heelal van tijdelijke zekerheden. Leren was een last die voor altijd afgeworpen kon

worden na het examen. Dan had je alles geleerd wat er voor jou te leren was en lag de weg open naar een

mooie baan met een nog mooier salaris.

Tweede kans en tweede weg
Lag het bij de mannen uit die generatie anders? Meestal niet, maar ze hadden toch al iets meer kansen om

hun onderwijstekort aan te vullen dan vrouwen. Hendrikje Schipper herinnerde zich nog hoe haar vader er

soms voor kon zorgen dat ‘slimme jongens’ na de lagere school mochten doorleren. ‘Meestal moesten ze

toch meteen gaan werken natuurlijk.’ Ook hield haar vader avondschool voor jongens en mannen die nooit

of nauwelijks naar school geweest waren: ‘.. sommigen waren al ver over de twintig. Ze wilden toch nog

iets leren, dus deden ze erg hun best. Pa leerde ze brieven schrijven, rekenen en hij vertelde de jongens

wat over de landbouwbeweging. Landbouw was op Smilde nog nauwelijks ontwikkeld, dus vader gaf ze les

in de verkoop van landbouwproducten.’ (Van Oord, 2002). De ‘open basisschool’ als voorloper van de Open

Universiteit Nederland. In de paar zinnen die ze over de inzet van haar vader vertelt treft ze meteen de

kern van waar het om gaat bij het leren en ook bij een leven-lang-leren: de ontwikkeling van de eigen 

persoon, maar ook de verhoging van de productiviteit en de welvaart van de samenleving. Wel alleen voor

jongens en mannen. Dat stak Hendrikje Schipper, zoals het ook mijn oma had gestoken.
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Volwassenenonderwijs is heel lang op het niveau van het individu het inhalen van achterstand geweest:

tweedekansonderwijs. Ten dele is dat nog zo: de inburgeringscursus is voor veel allochtonen de eerste 

serieuze kennismaking met onderwijs en daarom is het vaak ook zo moeilijk. Hoe moet je iets nieuws leren

als je nog nooit iets geleerd hebt? Hoe leer je als volwassene een taal als je zelfs nooit hebt geleerd hoe je

eigen taal opgebouwd is? Veel allochtone en autochtone jongeren merken nu, als ze ‘al ver over de twintig

zijn’, dat ze zonder startkwalificatie weinig kansen hebben op de arbeidsmarkt. Een generatie terug was de

moedermavo het antwoord op het structurele tekort aan onderwijs dat te veel meisjes, ook na de genera-

tie van mijn grootmoeders, te vanzelfsprekend is aangedaan. Ze zouden toch niet of maar kort gaan wer-

ken. Nu hebben meisjes de jongens ingehaald qua onderwijsniveau en is blijven werken, ook wanneer er

kinderen zijn, gewoon geworden, al is dat in de overgrote meerderheid van de gevallen in deeltijd

(Emancipatiemonitor 2004).

Wie geen achterstand heeft, wil vaak toch verder vooruit. Dat is de wereld van het tweedewegonderwijs

(SCR 1998). Hele generaties onderwijzers hebben zich langs de lange weg van lagere, middelbare en hoge-

re akten een steeds hogere positie in het onderwijs weten te verwerven en daarmee ook voor hun gezin

een beter inkomen. De weg naar het accountantsberoep heeft lang ook alle kenmerken van een moeizame

beklimming van ‘een Cauberg’ van boekhoud- en administratiediploma’s gehad. Lang leren voor een beter

leven, zowel in het beroep als in het gezin, dat was hier het adagium, zoals het voor de groep die achter-

standen in te halen had – en heeft – vooral een lang leven zonder veel leren is geweest.

Van ‘éducation permanente’ tot ‘employability’
Hoe is dat nu? Een leven-lang-leren is een concept dat onder de deftige naam ‘education permanente’ al

meer dan dertig jaar geleden populair werd. Aan het begin van de nieuwe eeuw heeft de Europese Raad in

de Lissabon-agenda een hoge prioriteit gegeven aan ‘lifelong learning as a basic component of the

European social model’. Voor de Raad is dat onderdeel van het streven Europa tot de ‘most competitive and

dynamic knowledge-based economy in the world’ te maken. We weten inmiddels wel dat daar weinig kans

op is. Maar duidelijk is wel dat onderwijs, onderzoek en innovatie voor de Raad noodzakelijke voorwaarden

zijn voor economisch succes. Bovendien verwacht de Raad veel van de flexibiliteit van werknemers. Bijna

met zoveel woorden wordt het idee van de transitionele arbeidsmarkt als wensbeeld en noodzaak geïntro-

duceerd: snelle aanpassing van de werknemer aan veranderende economische omstandigheden, bereid-

heid om van baan te veranderen en perioden van werk met scholing af te wisselen.

In Nederland is door de Paarse coalitie in 1998 een eerste actieprogramma voor een leven-lang-leren

gelanceerd. Inmiddels is er over dit onderwerp alleen al bijna een hele bibliotheek volgeschreven aan

adviezen, programma’s, nota’s en evaluaties, vaak in verbinding met de nadere uitwerking van de levens-

loopregelingen. Zo benadrukt de Stichting van de Arbeid (2002) het blijvende belang van scholing van

werknemers en komt de Sociaal Economische Raad (2002) met een advies over ‘Het nieuwe leren’, waarin

de individuele verantwoordelijkheid van de werknemer benadrukt wordt. De Onderwijsraad (2003) wil

‘werk maken van een leven lang leren’ en stippelt de lijnen voor de organisatie, de financiering en de 

certificering van het postinitiële onderwijs uit.

Een belangrijk moment wordt gevormd door de Beleidsagenda Leven Lang Leren (2002) van de Ministers

van OCW, Sociale Zaken, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken. Uit deze opsomming van bewinds-

personen blijkt al dat de reikwijdte van het beleid veel verder strekt dan mensen te helpen zichzelf door

onderwijs en studie verder te ontwikkelen en te ontplooien. Het gaat ook om de ‘employability’ van de

werknemer in een snel veranderende economie, de verhoging van de productiviteit van de Nederlandse

economie, de versterking van de internationale concurrentiepositie en de reïntegratie van mensen met

een uitkering.

EEN LEVEN-LANG-LEREN
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In het Actieplan Leven Lang Leren van 2004 van het kabinet Balkenende II wordt opnieuw duidelijk hoe-

veel doelen er tegelijkertijd nagestreefd worden. De productiviteit van de initiële scholingsinspanningen

in Nederland is te laag. Te veel leerlingen verlaten het onderwijs te vroeg en met te weinig bagage, te 

weinig ook is het onderwijs ingesteld op de veranderingen in het aanbod aan arbeid. Internationaal moet

Nederland het van kennis en innovatie hebben, maar te weinig studenten kiezen voor bèta en techniek.

Een goed opleidingsniveau is niet alleen van belang voor de economie, maar draagt ook bij aan de 

kwaliteit van de samenleving en de sociale cohesie in de samenleving.

In het Nationale Hervormingsprogramma 2005/2008, dat het kabinet Balkenende II heeft opgesteld als een

nadere uitwerking van de Lissabon-agenda, wordt het thema leven-lang-leren nader uitgewerkt in met

name de stimulering van het tot stand komen van meer duale projecten waarin leren en werken met

elkaar verbonden zijn, en in de erkenning van de zogenaamde Eerder Verworven Competenties (EVC).

In de EVC-procedure wordt bekeken welke in de praktijk of langs inofficiële weg verworven kennis voor

certificering in aanmerking komt, of aan welke nadere scholingseisen een werknemer nog moet voldoen,

wil hij een diploma kunnen verwerven dat hem ook buiten zijn huidige werkkring verder kan helpen.

De hele procedure verloopt tot nu toe nogal moeizaam, maar het kabinet hoopt toch in 2007 zo’n 12.500

mensen extra op weg naar een hogere beroepskwalificatie te hebben geholpen. Tot slot zal er dan ook 

nog geëxperimenteerd gaan worden met individuele leerrekeningen voor laagopgeleide werknemers.

Werkgevers die ex-werklozen laten opleiden tot het niveau van de startkwalificatie krijgen daarvoor onder-

steuning van het Rijk. Een interdepartementale projectdirectie van de Ministeries OCW en Sociale Zaken

krijgt twee jaar de tijd om de nieuwe doelstellingen te helpen halen.

Het huidige beleid
Vergeleken met het verleden is de teneur van het huidige beleid duidelijk anders geworden. Misschien is

het wel juister om te zeggen dat er eigenlijk pas in de laatste jaren sprake is van een beleid en van een

gevoel van noodzaak van beleid, voortkomend uit een bezorgdheid om economisch achter te blijven bij

andere landen. Waar vroeger het individu nauwelijks op steun van de overheid hoefde te rekenen wanneer

hij als volwassene koos voor meer onderwijs om zijn eigen positie te verbeteren, is het nu de overheid die

vindt dat de burgers hun kwalificatieniveau permanent dienen te verbeteren tot nut van het algemeen

belang.

In deze opvatting klinkt door hoe gewoon en algemeen werken is geworden. Ook ‘de adel arbeidt’ inmid-

dels en met hen de gehuwde vrouwen, de nog schoolgaande jongeren, steeds meer ook de ouderen. Hoge

en verhoogde arbeidsparticipatie is nodig om de welvaart te handhaven en de verzorgingsstaat veilig te

stellen. ‘Arbeid adelt’ is meer dan ooit het adagium en slechts zelden staan we erbij stil dat in de geschie-

denis van de mensheid de meeste mensen de meeste tijd niet werkten. Er was niets te doen en dus bleef er

weinig anders over dan op je gemak in de armoe zitten.

We werken voor onszelf en voor ons allemaal samen. Dat laatste brengt met zich mee dat de overheid

ernaar streeft dat werk zo hoogwaardig en dus ook zo duur mogelijk te maken. Voortgaande scholing is

daarvoor noodzakelijk. Dat is een maatschappelijk belang, maar de overheid blijft tegelijkertijd ook op het

standpunt staan dat de verantwoordelijkheid voor een leven-lang-leren in eerste instantie bij het individu

of zijn werkgever blijft liggen. In feite gaat de overheid ervan uit dat meer en beter werken een vorm van

welbegrepen eigenbelang van de burgers is. De overheid biedt daarom alleen de randvoorwaarden om dat

eigenbelang te kunnen realiseren. Het hele onderwijsbeleid is bovendien doortrokken van de nauwelijks

verder uitgewerkte gedachte dat met de toename van de leeftijd de eigen verantwoordelijkheid van de

burger voor het onderwijs en dus ook voor de financiering daarvan steeds groter wordt. Pleidooien om na

de leerplicht ruimte te maken voor een individueel leerrecht hebben nooit hun beslag in beleid gevonden.

EEN LEVEN-LANG-LEREN
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De levensloopregeling die in 2006 wordt ingevoerd, begunstigt alleen de mogelijkheid om zelf als werk-

nemer tijd te kunnen kopen zonder inkomen te verliezen. Wie geen werk heeft, valt buiten de levensloop-

regeling en wie wel werk heeft, zal al gauw merken dat de levensloopregeling vooral aantrekkelijk is als

een vorm van prepensioen (Keuzenkamp, 2004).

Een bijzondere plaats in het volwassenenonderwijs wordt ingenomen door de regelingen voor allochto-

nen. Zowel nieuw- als oudkomers zijn verplicht inburgeringscursussen te volgen en het is de bedoeling om

vanaf volgend jaar het volgen van en slagen voor de cursus in het land van herkomst zelfs verplicht te stel-

len voor gezinsvormers en gezinsherenigers uit de migratielanden (Van Rijn en Zorlu, 2005). De verwach-

ting is dat zij daardoor gemakkelijker zullen integreren in de Nederlandse samenleving en ook meer kans

op het vinden van werk zullen hebben. Het laatste woord over de uitvoerbaarheid van de regeling is nog

niet gezegd, maar het is wel zeker dat het inburgeringsexamen op afstand en op eigen kosten de migratie

zal beperken.

De sterke hand van de overheid is ook voelbaar geworden in de druk die wordt uitgeoefend op werkzoe-

kenden om zich mede door middel van scholing een betere kans op reïntegratie op de arbeidsmarkt te

verschaffen. In de praktijk blijken de reïntegratietrajecten maar zelden ook scholing te omvatten (Van

Lieshout e.a., 2004). Voor degenen met de beste kansen op werk is scholing vaak niet het probleem, terwijl

bij de anderen scholing het probleem niet zal kunnen oplossen. De reïntegratieregelingen zijn bovendien

onbedoeld zo gemaakt dat de inkoop van een scholingstraject voor het reïntegratiebedrijf niet erg aan-

trekkelijk is. Het is voor hen duur en de kans op een baan voor de klant is op korte termijn niet erg groot.

In een ‘no cure no pay’-systeem, zoals dat bij de reïntegratietrajecten bestaat, is scholing een riskante

investering geworden.

De deur dicht en de dichte deur
Volwassenenonderwijs is vaak het antwoord op een veel eerder in het reguliere onderwijs ontstaan 

probleem. Leerlingen en studenten die niet meer mee willen of kunnen komen en zonder diploma op zak

de deur van de school achter zich dicht slaan. Hard vaak en in de vaste overtuiging nooit meer in de

schoolbanken terug te zullen keren. Uitval uit het onderwijs mag er op het eerste gezicht voor de scholier

uitzien als de beste oplossing, in veel gevallen blijkt het na een paar jaar tot een volwassen probleem te

zijn uitgegroeid. Ook wanneer het niet onmiddellijk een persoonlijk drama is geworden, is het op het

niveau van de samenleving zowel economisch als sociaal als mislukte investering in talent te beschouwen.

Dat eens te meer, omdat opleiding en diploma zo bepalend zijn geworden voor de kansen op een succes-

volle toekomst in wat in elke betekenis van het woord toch een kennissamenleving en een meritocratie

genoemd moet worden. Ongeveer dertig procent van de werkende Nederlanders heeft nu een opleiding

op hbo/wo-niveau, in 1975 gold dat nog maar voor tien procent (SCR 1998, SR 2004). Tegelijkertijd beschikt

op dit moment een kwart van de beroepsbevolking, zo’n twee miljoen mensen, niet over de startkwalifica-

tie: een opleiding op het niveau van havo/vwo of mbo-2, die noodzakelijk geacht wordt om goed op de

arbeidsmarkt mee te kunnen komen.

Een halve eeuw geleden was er nog emplooi genoeg voor wie niet meer te bieden had dan de handen aan

zijn lijf. Bovendien waren er volop kansen om in de praktijk van bijvoorbeeld handel en dienstverlening het

tekort aan formele opleiding goed te maken met inzicht, intuïtie, ervaring en lef. Ook in die sectoren wor-

den nu echter steeds hogere opleidingseisen gesteld en zelfs wanneer dat niet gebeurt of niet nodig is, is

door de hoge prijs van iedere vorm van arbeidstijd de belangstelling voor een ongeschoolde arbeidskracht

gering en zelfs dalend. Het gaat inmiddels om minder dan zeven procent van de posities op de reguliere

arbeidsmarkt.

EEN LEVEN-LANG-LEREN
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Een groot deel van het ongeschoolde werk is verdwenen in processen van automatisering, verschoven

naar deeltijdwerk van goedkope scholieren en studenten, veranderd in werk voor laag opgeleide migran-

ten of onzichtbaar gemaakt in het zwarte of grijze circuit. De moderne samenleving is een meritocratie

geworden waarin voor bijna iedereen het gewicht van het laatste diploma bepalend is voor status en 

inkomen en slechts voor enkelen ook de marktwaarde van hun talent of uiterlijk. Wie geen diploma heeft

hoopt dan ook – meestal vergeefs – op de ontdekking van het talent als voetballer, musicus of discjockey.

Als ook dat er niet in zit is er altijd nog de droom van het modellenbestaan of van het Bekende

Nederlanderschap.

Mislukt onderwijs
Miskend talent is gemakkelijker in gevallen dan in getallen uit te drukken. Over de ‘dropouts’ uit het 

onderwijs, de vroegtijdige schoolverlaters en de studenten die hun bul niet halen weten we meer.

De cijfers over mislukt onderwijs stemmen niet vrolijk (Vogels, 2005). Al jaren ligt de totale uitval na het

basisonderwijs ver boven de 100.000 per jaar. In 2003 verlieten 35.000 leerlingen het voortgezet onderwijs

zonder enig diploma, het aantal voortijdige schoolverlaters – wel een diploma, maar geen startkwalificatie

– ligt nog veel hoger en komt in 2003 uit op 85.000 leerlingen. Dit cijfer vertoont van jaar tot jaar weinig

schommelingen, terwijl we bij de dropouts een opvallende verschuiving zien in de richting van de jongere

leeftijdsgroepen. Niet onaanzienlijke aantallen jongeren verlaten inmiddels nog tijdens de leerplichtige

levensfase het onderwijs. Ongeveer veertig procent van de voortijdig schoolverlaters is van allochtone her-

komst, een percentage dat drie à vier keer zo hoog ligt als hun aandeel in de totale leerlingenpopulatie.

Ook in het hoger onderwijs is de uitval niet gering. In het hbo heeft zes jaar na het begin van de studie –

die formeel vier jaar duurt – ongeveer tweederde de bul gehaald, een kwart is vertrokken en de rest is nog

met de studie bezig. Na zeven jaar wetenschappelijk onderwijs heeft de helft van de studenten het docto-

raal, bijna een derde is nog met de studie bezig en de rest is vertrokken, ten dele naar het hbo. Over een

langere periode dan vijf of zeven jaar gezien, bereiken meer studenten uiteindelijk de eindstreep, vaak

door hun afgebroken studie weer in deeltijd op te pakken. Dit allemaal in aanmerking genomen lijkt er vol-

doende grond voor de aanbeveling in de Sociale Staat van Nederland 2005 van het Sociaal en Cultureel

Planbureau dat ‘voor het realiseren van een hoger opleidingsniveau onder de bevolking beleidsinzet op

verbetering van rendementen een voor de hand liggende keuze is’. Anders gezegd, het streven van de

regering om het opleidingsniveau van de bevolking zo hoog mogelijk te krijgen moet niet in eerste instan-

tie gerealiseerd worden door meer mensen naar hogere vormen van onderwijs te krijgen, maar door meer

mensen te helpen de opleiding van hun keuze ook met succes te voltooien. Na de basisschool gaat zestig

procent van de leerlingen naar het vmbo en juist in deze groep is de uitval groot. Dat zet zich weer door in

het mbo, waar nu nog maar de helft van de leerlingen het diploma verwerft. We mogen aannemen dat

zeker de dropouts van het vmbo, ook als ze wat ouder zijn, niet gemakkelijk de weg terug naar het onder-

wijs zullen vinden.

Ambities    
In Europees verband is afgesproken dat de regeringen hun best zullen doen het aantal dropouts en voor-

tijdige schoolverlaters de komende jaren sterk te verlagen. In 2010 moet dat in Nederland bijna gehalveerd

zijn, van ruim veertien procent nu tot acht procent. De cijfers zijn overigens niet helemaal vergelijkbaar

met de eerder gegeven absolute aantallen, omdat in Europees verband niet naar de uitval gekeken wordt,

maar naar het percentage niet-schoolgaande jongeren van 18 tot 24 jaar zonder startkwalificatie. Hoe de

berekening ook gemaakt wordt, de ambitie is niet bescheiden. Dat geldt ook voor het streven om het per-

centage 20-24-jarigen met een diploma uit het hoger secundair onderwijs – zeg maar startkwalificatie – 

EEN LEVEN-LANG-LEREN
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te verhogen van 75 procent in 2003 tot 85 procent in 2010. Evenmin gemakkelijk te verwezenlijken is het

streven om de participatie van volwassenen (25-64 jaar) in de beroepsbevolking aan het volwassenenon-

derwijs te laten toenemen van ruim zestien procent in 2003 tot twintig procent in 2010 (Hervormings-

programma, 2005). Nederland zit in vergelijking met de andere landen van de Europese Unie nu al op een

hoog percentage (ruim zestien procent tegen ruim negen procent gemiddeld). Onze buurlanden zitten

daar aanzienlijk onder, maar landen als Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Finland scoren duidelijk

beter. De kroon spant Zweden met ruim 34 procent (Van Lieshout e.a., 2005).

De CBS-cijfers voor het volwassenenonderwijs voor Nederland hebben betrekking op niet dagonderwijs

volgende mensen van 16-64 jaar die in de maand voorafgaand aan de enquête onderwijs hebben gevolgd.

Leggen we de leeftijdsgrens hoger (vanaf 25 jaar) en kijken we naar onderwijsactiviteit in het afgelopen

jaar, dan ontstaat er een wat ander beeld. In 2003 heeft dan 20 procent van de volwassenen boven de 25

jaar een kwalificerende opleiding gevolgd en nog eens 22 procent een niet-kwalificerende opleiding.

Vooral de leeftijdsgroep van 25-44 jaar is op beide terreinen erg actief: een op de drie is echt in opleiding.

In de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder worden nog maar nauwelijks kwalificerende opleidingen meer

gevolgd, maar niet minder dan veertien procent participeert toch in het volwassenenonderwijs. Een beetje

paradoxaal is op het eerste gezicht misschien toch de uitkomst dat de groep met het hoogste initiële

opleidingsniveau – de hbo/wo-groep dus – ook het meest nog in opleiding is. De praktijk van meer dan

twintig jaar Open Universiteit Nederland wijst uiteraard in dezelfde richting: een groot deel van de studen-

ten is al hoog opgeleid als ze zich inschrijven.

Het minst in opleiding, zowel kwalificerend als niet–kwalificerend, zijn de mensen met het laagste oplei-

dingsniveau. Naar verhouding bevinden zich onder hen veel ouderen, maar juist in de jongere generaties

komen we hier de mensen tegen voor wie het leren altijd al moeilijk is geweest en die er ook geen plezier

aan hebben beleefd. Als zij werken zal dat ook in beroepen zijn waar de behoefte aan bij- en nascholing

laag is. De kans op stijging op de beroepsladder is dat dan natuurlijk ook.

Studenten en analfabeten
Het is niet zo gemakkelijk om een goed beeld te krijgen van wat er nu allemaal onder volwassenen-

onderwijs valt of wat als een bewijs van leven-lang-leren beschouwd kan worden. De Open Universiteit

Nederland met zijn ruim 19.000 studenten mag tot beide categorieën gerekend worden, de overige 

universiteiten verzorgen deeltijdopleidingen voor in totaal nog eens 14.000 studenten, in de meeste 

gevallen mensen die al een hbo-opleiding achter de rug hebben of minstens op dat niveau werkzaam zijn.

Veel omvangrijker is de deeltijdopleiding op hbo-niveau met 67.000 studenten, tendens stijgend.

Deeltijd-mbo komt veel minder voor.

Al deze opleidingen hebben duidelijk tot doel mensen beter te kwalificeren voor het beroep dat ze al 

uitoefenen of dat ze willen gaan uitoefenen. Dat ligt heel anders voor de bijna 150.000 mensen die 

deelnemen aan basiseducatiecursussen of het Nederlands als tweede taal leren. Volgens de Jaarnota

Integratiebeleid 2005 namen in 2004 ongeveer 45.000 nieuwkomers deel aan een inburgeringstraject en

bijna 40.000 oudkomers. Veel van deze mensen hebben in het land van herkomst weinig of geen school-

opleiding gehad en het inburgeringstraject is voor hen vaak de eerste kennismaking met modern onder-

wijs en de Nederlandse taal. Weinigen staan er bij stil dat vooral de eerste generatie Marokkanen en Turken

vrijwel volledig ongeletterd naar Nederland is gekomen. Bij de Marokkaanse vrouwen ligt dat percentage

zelfs boven de negentig procent. Volwassenen die nooit iets hebben geleerd en zeker nooit hebben leren

leren, hebben het uiteraard bijzonder moeilijk als ze plotseling een vreemde taal moeten leren en daar ook

nog maar relatief weinig tijd – enkele honderden uren – voor krijgen. We zien dan ook dat gemiddeld

hoogopgeleide migranten, zoals bijvoorbeeld de Iraniërs, sneller inburgeren, al wil dat niet zeggen dat ze

ook meteen een goede plaats op de Nederlandse arbeidsmarkt verwerven.

EEN LEVEN-LANG-LEREN



37

Volledig of functioneel analfabetisme is zeker niet alleen een probleem van de ongeveer een half miljoen

allochtonen. Men gaat ervan uit dat tussen een half en één miljoen Nederlanders moeite hebben in de

eigen taal te lezen en te schrijven. Niet meer dan een klein deel van hen neemt deel aan alfabetiserings-

cursussen. De meer dan honderd jaar die ons intussen van de vader van Hendrikje Schipper scheiden val-

len ineens weg, wanneer we bedenken dat de lessen die hij toen gaf aan de ongeletterde boerenzoons van

het Drentse platteland eigenlijk nog steeds gegeven moeten worden. De situatie is wel heel anders, omdat

toen nog maar weinig mensen meer dan lager onderwijs hadden genoten. Het gemiddelde aantal jaren

onderwijs is sinds die tijd bijna verdrievoudigd en dat zet analfabeten op een veel grotere achterstand dan

honderd jaar geleden.

Particuliere bedrijvigheid
Een belangrijk deel van het volwassenenonderwijs wordt particulier verzorgd, vaak in de vorm van officieel

erkende, kwalificerende en gecertificeerde opleidingen, soms ook zonder enige garantie van kwaliteit of

enige zekerheid over de civiele waarde van het diploma. Ongeveer 330.000 mensen nemen deel aan deze

vormen van onderwijs. Dat is veel, maar verreweg de belangrijkste vorm van postinitieel onderwijs wordt

toch gevormd door van bedrijfswege verzorgde opleidingen of ook echte bedrijfsopleidingen. Enkele jaren

geleden werd geschat dat daar op jaarbasis drie miljoen Nederlanders aan deelnemen, ongeveer veertig

procent van de werkende bevolking. Naar schatting geeft het Nederlandse bedrijfsleven per jaar per deel-

nemende werknemer ongeveer duizend euro uit aan bedrijfsopleidingen, alles bij elkaar meer dan drie

miljard euro. In bijna de helft van de CAO’s zijn scholingsafspraken gemaakt en op sectoraal niveau zijn er

een kleine honderd zogenaamde O&O-fondsen (Van Lieshout e.a., 2005).

Het is moeilijk een goed beeld te krijgen van de aard en de omvang van alles wat er aan bedrijfsopleidin-

gen wordt gedaan. Het is ook niet helemaal duidelijk hoe de meerwaarde ervan gewaardeerd moet wor-

den. In de jaren negentig zullen vrijwel overal computercursussen gegeven zijn. Dat was noodzakelijk

gezien de zeer snel verlopende introductie van een heel nieuwe vorm van kantoorautomatisering. Juist dat

nieuwe leverde aanvankelijk veel nieuwe banen en dus ook veel omscholingsactiviteiten op, maar die zijn

voor een belangrijk deel niet blijvend gebleken. Tegelijkertijd hebben de cursussen en de daarmee vaak

verbonden pc-privéprogramma’s de deelnemers ook persoonlijk voordeel gebracht. Inmiddels staat in

meer dan tachtig procent van de Nederlandse huishoudens een computer, die in bijna alle gevallen ook

een internetverbinding heeft. De meerderheid van de Nederlanders tussen zestien en vijftig jaar zegt ook

(heel) goed met de computer overweg te kunnen (Van den Broek e.a., 2005). Daarmee is het computer-

gebruik ook zo vanzelfsprekend en algemeen geworden. Het gaat in het beroepsleven op dit gebied allang

niet meer om een sprong vooruit, maar alleen nog om het wegwerken van een individuele achterstand.

Anders gezegd, de samenleving als geheel heeft het basisniveau voor goed en normaal functioneren in

korte tijd aanzienlijk verhoogd.

Steeds hoger onderwijsniveau?
Al meer dan een eeuw lang staat het onderwijsbeleid in het teken van de verhoging van het onderwijs-

niveau van de Nederlandse bevolking. Dat streven heeft een nieuwe impuls gekregen toen duidelijk werd

dat de welvaart van de Nederlander steeds meer afhankelijk zou worden van zijn vermogen om op de

internationale markt succesvol te kunnen concurreren met hoogwaardige diensten en innovatieve kennis-

producten. Niet helemaal los daarvan, maar toch meer dan simpelweg een indicator van een ontwikkeling

in die richting, staat ook de internationale concurrentie tussen natiestaten, zowel binnen de Europese Unie

als daarbuiten met de Verenigde Staten, Japan, China en India. Men neemt elkaar op het gebied van het

onderwijs de maat – ‘benchmarking’ – en dat is meteen ook een maat voor internationaal prestige. Wie

heeft een hoger percentage universitair gevormden, wie levert meer bèta’s en technici, wie geeft meer aan

onderwijs uit? Nederland doet het wat dat betreft niet slecht en meent in eigen politieke ogen het beste

van twee werelden te verenigen: goede prestaties voor een lage prijs.
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Daar wordt dan wel meteen aan toegevoegd, dat het nog veel beter moet kunnen. Meer mensen op het

hoogste niveau van onderwijs. Tot voor kort werd daarbij zelden gedifferentieerd naar het belang van de

verschillende studierichtingen, maar inmiddels leeft sterk het gevoel dat de paar duizend ingenieurs,

wiskundigen en natuurwetenschappers die Nederland per jaar aflevert erg zuinig afsteken tegenover de

honderdduizenden die ieder jaar in China worden klaargestoomd. Zowel vanuit het bedrijfsleven als vanuit

de politiek en het beleid wordt nu een positief beleid in de richting van een keuze voor bèta en techniek

gevoerd, al heeft het Centraal Planbureau nu wel wat roet in het eten gestrooid door de terechte vraag te

stellen of er ook emplooi is voor al dit jonge bètatalent (Noailly e.a., 2005).

Bijna taboe is het de vraag te stellen naar de grenzen van de onderwijsexpansie. In het Sociaal en Cultureel

Rapport 2004 hebben we die vraag wel gesteld en ook beantwoord: er zijn duidelijk tekenen van verzadi-

ging aan de bovenkant van het onderwijsgebouw en dat komt omdat de doorstroming van onderop 

stagneert. Dat is niet een kwestie van uitval of voortijdig schoolverlaten, maar van een vermindering van

de doorstroom vanuit het mbo naar het hbo en van het hbo naar het wo. Voor een deel is dat het gevolg

van de maatregelen van de overheid die het moeilijker maken na een al voltooide studie nog een volgen-

de studie op te pakken, maar het heeft zeker ook te maken met de keuze die de studenten zelf maken om

niet nog verder te gaan. Voor de een zal dat zijn omdat men nu het beroep kan gaan uitoefenen waar men

voor gekozen heeft, voor de ander toch ook omdat men niet het gevoel heeft de meer theoretische en 

abstracte benadering van de universiteit aan te kunnen. Dat betekent niet dat men ophoudt met leren,

de cijfers laten zien dat voor hoog opgeleiden een leven-lang-leren eigenlijk iets vanzelfsprekends is.

De samenleving heeft natuurlijk niet alleen behoefte aan de meest hoogopgeleiden. Er valt veel en meer

werk te doen op basis van een deskundigheid verworven op de lagere treden van de opleidingspyramide.

Dat kan ook onder het niveau van de startkwalificatie zijn. Voor veel jongeren – over het geheel genomen

een kwart en bij Turken en Marokkanen zelfs de helft – is dat niveau te hoog gezien hun intellectuele

mogelijkheden en sociale achtergrond. Voor veel taken en beroepen kan ook heel goed met een lagere

kwalificatie worden volstaan en daar zou ook maatschappelijk meer waardering voor kunnen zijn dan nu

het geval is. Dat geldt eigenlijk voor de hele kolom van het beroepsonderwijs. Voor het ideaal van een

leven-lang-leren is dat ook directer van belang dan op het eerste gezicht lijkt. Wanneer ook lagere kwalifi-

caties en de opleidingen daarvoor beter gewaardeerd worden en meer erkenning vinden, is de kans ook

groter dat deze gediplomeerden later wel weer de weg naar vervolgopleidingen en bij- en nascholings-

cursussen zullen weten te vinden. Dat kan als tweedekansonderwijs, maar ook als tweede weg of 

misschien zelfs maar als een zijstraatje van de weg waarop men zich al bevindt.

Terug naar de grootmoeders
Een leven-lang-leren klinkt leuk voor wie al gewoon is zijn leven lang te leren. Voor alle anderen klinkt het

eerder als een dreigement, teleurgesteld als men vaak is in de scholen die men heeft moeten bezoeken en

gefrustreerd soms ook door het pijnlijke besef van de eigen intellectuele beperkingen. Het is net als met

sporten of verantwoord eten. Wie dat niet jong leert, komt er later maar moeilijk toe, voelt zich er niet lek-

ker bij en ziet er vooral de vervelende kanten van. Moeten, maar niet willen of kunnen – bij ouderen vaak

niet meer willen of kunnen – levert alleen maar weerstand op. Een leven-lang-leren moet in het perspectief

blijven staan dat aan het begin van de vorige eeuw en van mijn verhaal zijn symbool vond in de personen

van Hendrikje Schipper en mijn grootmoeder. Zij hoefden en mochten niet verder leren omdat anderen

dat niet nodig vonden. Zelf wilden ze maar al te graag leren, verder leren, een leven-lang-leren misschien

zelfs. Maar allereerst was er toch dat verlangen naar leren en daar gaat het om.
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