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De Britse socioloog Frank Furedi, die eerder van zich deed spreken 
met Waar zijn de intellectuelen? (2006), vervolgt zijn kritiek op de te-
loorgang van het intellectuele klimaat in zijn eigen land en meer in 
het algemeen in de westerse samenleving. In zijn recent verschenen 
De terugkeer van het gezag. Waarom kinderen niets meer leren (2011) – 
een wat kromme vertaling van Wasted (2009) – keert hij zich tegen 
wat hij noemt de ‘wegwerppedagogiek’. Die wegwerppedagogiek is 
volgens hem in het onderwijs dominant geworden en heeft ertoe 
geleid dat ‘kinderen niets meer leren’. 

Vanaf het begin van het boek beklemtoont Furedi de verant-
woordelijkheid van volwassenen voor het opvoeden en het vormen 
van de nieuwe generatie. Dit doet hij in het voetspoor van de door 
hem bewonderde Hannah Arendt, die zijn gedachtegoed heeft be-
invloed. Eén van de centrale problemen in de huidige opvoeding is 
dat opvoeders steeds meer moeite hebben met het uitoefenen van 
gezag. Dat heeft alles te maken – Arendt wees daar al veel eerder 
op – met het uit het zicht raken van de vormende waarde van de 

traditie. De vanzelfsprekendheid die door te geven is verdwenen. Opvoeding en 
onderwijs is vandaag de dag: toerusting en kwalificering. Door middel daarvan 
moeten maatschappelijke en politieke problemen worden opgelost. En dat alles 
moet zo gladjes mogelijk verlopen: via uitgekiende motivatietechnieken moe-
ten leerlingen tot leren worden gebracht. Dit leidt tot ‘geïnfantiliseerd’ onder-
wijs: kinderachtige werkvormen, tot in het hoger onderwijs toe. 

Er doet zich volgens Furedi een paradoxale ontwikkeling voor. Dominant is 
een economische en gepolitiseerde visie op het onderwijs maar naarmate men 
meer van het onderwijs verwacht, wordt het steeds minder gewaardeerd. Het 
onderwijs als troubleshooter mislukt keer op keer. Steeds weer nieuwe stelselwij-
zigingen zijn het gevolg. Furedi spreekt over een ‘aanbidding van verandering’. 
Die zucht naar veranderingen gaat terug naar een onderwijsvernieuwingsbewe-
ging die al honderd jaar oud is: de zogenoemde reformpedagogiek. Voor Furedi 
staat John Dewey model voor die beweging. Ze wilde het onderwijs aan de 
veranderende maatschappelijke omstandigheden aanpassen, maar bovendien 
moest het aan het kind worden aangepast. Dat heeft volgens Furedi niets dan 
rampspoed gebracht. Het huidige onderwijs(beleid) opereert in het kielzog van 
die (al oude) vernieuwingsbeweging. Met een fundamenteel gebrek aan zicht 
op en respect voor het verleden bekommert ze zich slechts om ‘verandering’. 
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‘De pathos van het nieuwe’, in Arendts woorden. De school is steeds minder op 
onderwijzen gericht en steeds meer op ‘leren’. Wát wordt geleerd, beschouwt 
men als secundair, alleen zo kan men de hype van het ‘leren leren’ verklaren.

In de volgende hoofdstukken werkt Furedi zijn stelling verder uit. In het 
tweede hoofdstuk dat over de zin van onderwijs gaat, betoogt hij, op z’n Arend-
tiaans, dat deze erin gelegen is kinderen met de wereld te laten kennismaken 
zoals zij is. Dit vindt plaats in de vorm van ‘transacties’ tussen volwassen en 
kinderen die zorgen voor de ‘overdracht’ van kennis. Onderwijs is dus per defi-
nitie conservatief; het doel is niet de maatschappij te veranderen. In wat Furedi 
noemt ’de moderne onderwijstheorie’ worden politiek en onderwijs verward. 
In vele curricula, bijvoorbeeld voor burgerschapsvorming, zien we dat terug. 
Tegelijk is er het ongeduld van politici en beleidsmakers die onmiddellijk ren-
dement willen. 

Als gevolg van deze tendenties zijn we het morele spoor bijster, betoogt 
 Furedi in hoofdstuk 3. Wat is opvoedergezag nog waard? Het kost veel leraren 
moeite om zelfs jonge kinderen nog in toom te houden. Het is volgens hem een 
symptoom van een veel breder probleem: er is een algemene, maatschappelijke 
gezagscrisis die al sinds de jaren zestig gaande is. Of nog veel eerder, want rond 
1900 werd al de toon gezet voor de inrichting van ‘kindvriendelijk’ onderwijs. 
Het huidige anti-intellectualisme is het resultaat. 

In het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 4) gaat Furedi in op de ‘verdeskundi-
ging’ van de sector onderwijs. Het betekende de entree van vele experts in het 
leven van kind en gezin en een daarmee gepaard gaand gedragsmanagement. 
Welzijn nam de plaats in van cognitieve vorming. Het kind en zijn welbevin-
den kwamen op een steeds hoger voetstuk te staan, de volwassenheid verloor 
aan status. Furedi spreekt over een omgekeerde socialisatie. Kinderen lijken het 
beter te weten dan volwassenen; zie bijvoorbeeld de pogingen om de laatsten 
via de eersten te brengen tot ‘duurzaam consumeren’. 

Het geheel vertoont, zo stelt Furedi, trekken van social engineering (hoofdstuk 
5), aangejaagd door de eerder genoemde tendens tot permanente verandering. 
Hij spreekt van ‘soft social engineering’ gericht op het veranderen van gedrag. 
Het wordt gezien als een uitweg uit de ‘crisis’ in het onderwijs. Furedi vindt 
dat er eerder sprake is van een maatschappelijke crisis, maar die mag en kan 
ook niet worden ‘opgelost’ via de school. Fel keert hij zich tegen het continu 
‘rommelen aan het curriculum’. Ontelbaar zijn de educaties waaraan scholen 
moeten werken, loos zijn de inhouden van een ‘vak’ als burgerschap. 

In hoofdstuk 6 komen we op een ook in ons land vertrouwd terrein: de po-
gingen van de overheid om door middel van continu toetsen, meten en contro-
leren grip te krijgen op de input en output (en liefst ook het proces daartussen) 
van het onderwijs. Het duidt op een gebrek aan vertrouwen in leraren én in 
kinderen. Furedi keert zich scherp tegen de kritiek op het zogenaamde kennis-
model dat alleen geschikt zou zijn voor intelligente kinderen. Het traditionele 
curriculum is gedevalueerd en daarmee worden aan vele kinderen kansen ont-
houden. Wie zei dat school ‘leuk’ moest zijn? Wat kinderen aan kennis en erva-
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ringen meenemen naar school is boeiend en belangrijk, maar onderwijs moet 
een stap verder zetten. De individuele verschillen tussen kinderen zijn hierbij 
slechts van marginaal belang. Furedi verfoeit dan ook het ‘gepersonaliseerde 
leren’. Ook modieuze zaken als meervoudige intelligentie en emotionele intel-
ligentie vinden in zijn ogen geen genade: ze therapeutiseren het onderwijs en 
leiden af van de kern. 

In het laatste hoofdstuk keert Furedi zich tegen degenen die ‘geluk’ als be-
langrijkste doel van het onderwijs zien. Te veel kinderen zouden ‘lijden’ on-
der schoolstress, examenvrees, enzovoort. Is school ziekmakend? Opnieuw ziet 
hij tegenstrijdige tendenties, want behalve geluk moet onderwijs ook resulta-
ten ‘produceren’ en nuttig zijn. Het onderwijs heeft een therapeutische draai 
gemaakt; het aantal hulpverleners en experts is ontelbaar. In zijn conclusies 
houdt Furedi een krachtig pleidooi om het onderwijs zich weer op haar kern-
taak te laten richten: ‘reguliere traditionele kennis over te brengen aan kinde-
ren’ (p. 269). Dat kan echter alleen als het onderwijs wordt gedepolitiseerd en 
de social engineers en andere deskundigen uit de school worden verwijderd. Met 
een pleidooi voor meer ruimte voor de onafhankelijkheid van scholen en meer 
professionele autonomie sluit hij af.

‘Kinderen leren niets meer.’ Deze hyperbool draagt het hele betoog en dat is 
enerzijds de sterke kant ervan. Furedi is consequent in zijn kritiek op een opvoe-
dings- en schoolsysteem waarin het gezag van de volwassene, opvoedingsgezag 
dus, nauwelijks nog vanzelfsprekend is en voortdurend moet worden bevoch-
ten. Dat komt voort een verregaand tegemoetkomen aan de noden van de kin-
derziel wat ten koste gaat van wat werkelijk telt in het onderwijs: cognitieve, 
intellectuele vorming en ontwikkeling. Anderzijds is Furedi op verschillende 
momenten zo extreem in zijn kritiek en getuigt hij van weinig diepgaande ken-
nis van opvoedings- en vormingsprocessen in pedagogische zin dat hij zijn doel 
voorbij schiet. Furedi verwart onderwijsbeleid en -theorie met de onderwijs-
praktijk zelf. Als iets kenmerkend is voor het onderwijs dan is dat de kloof tus-
sen theorie en praktijk. De schrijvers van deze recensie komen regelmatig in 
scholen. Daar oefenen leraren nog steeds gezag uit, ook al zijn de voorwaarden 
daartoe – dat laat Furedi goed zien – verslechterd.

Er zijn meer punten van kritiek. Voor Furedi staat Dewey symbool voor de 
geest van de door hem verafschuwde onderwijsvernieuwing. Hij haalt hem re-
gelmatig aan. Maar Furedi citeert selectief. Het is waar dat Dewey pedagogiek 
en politiek met elkaar in verband brengt,  maar hij pleit wel degelijk voor een 
zekere vrije ruimte voor de school. De school is een pedagogisch, geen politiek 
instituut. Daarnaast benadrukt hij kennis – het culturele erfgoed waarin de leer-
ling moet worden ingeleid, via activiteiten en de ervaringen die daarbij wor-
den opgedaan, maar altijd verrijkt met precies die transacties waarover Furedi 
spreekt. Dewey is verre van een kindgerichte pedagoog. 

Ook Arendt leest hij selectief. Zou hij dat grondiger hebben gedaan dan zou 
hij niet de schuld van het gezagsverlies bij het beleid en de leraren hebben ge-
legd, maar bij de maatschappelijke ontwikkelingen zelf. Het verlies van gezag 
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typeert de moderne tijd. Arendt spreekt over een ‘beslissend stadium’. Religie en 
traditie gingen haar voor. Die eenzijdige lezing is een wezenlijke tekortkoming 
van het boek. Zijn analyse blijft dientengevolge aan de oppervlakte. Binnen 
de Europese pedagogiek zijn de afgelopen jaren veel diepgaandere analyses ge-
maakt. We wijzen hier op het werk van Meirieu en Winkler en in ons taalgebied 
Masschelein en Simons.

Desalniettemin hopen we toch dat het boek veel lezers krijgt en wel omdat 
Furedi de klassieke pedagogische vraag ‘Wat wil de oudere generatie nu precies 
met de jongere?’ onder de aandacht brengt. Het is – toegegeven – die vraag die 
veel beleidsmakers en pedagogische wetenschappers zich in de waan van de dag 
niet (meer) stellen. 


