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Een democratie kan niet zonder onderwijs

Sjoerd Karsten*

‘Back where I come from, we have universities, seats of great learning, where man
go to become great thinkers. And when they come out, they think deep thoughts
and with no more brains than you have. But they have one thing you haven’t got:
a diploma.’ (The Wizard of Oz, 1939)

Volgens Bovens en Wille is Nederland een diplomademocratie geworden, een land
dat bestuurd wordt door burgers met de hoogste diploma’s. Zij zijn van mening
dat het verdwijnen van ‘leken’ uit het bestuur van ons land een bedreiging vormt
voor de democratie. In het onderwijs, de wetenschap en sport zou een meritocra‐
tie nog wel passen, in de politieke arena volgens hen echter niet. Een politiek
bestuur dat gebaseerd is op diploma’s, zou een bedreiging vormen voor de sociale
en politieke stabiliteit en een bron zijn van populisme. Hoewel in het verleden
grote bestuurlijke rijken (China met zijn uitgebreide examenstelsel, en Frankrijk
met zijn Grandes Écoles) ook al gefundeerd waren op een meritocratisch
onderwijssysteem, zien Bovens en Wille de hedendaagse opmars van hoger opge‐
leiden in de politiek als een platonische gruwel. Inderdaad, het onderwijs bepaalt
in toenemende mate de toedeling van status en macht, maar is dat echt zo erg? Ik
zal proberen met empirische evidentie aan te tonen dat dit niet het geval hoeft te
zijn. Integendeel, een democratie is gebaat bij een zo hoog mogelijk onderwijspeil
en bij meer en beter geschoolden.

Diplomasamenleving

De stelling dat wij momenteel in een diplomademocratie leven is eigenlijk een
variant van een al ouder idee van de diplomasamenleving (Credential Society). In
de jaren zeventig van de vorige eeuw kwam een aantal sociologen met de gedachte
dat diploma’s, als teken van verdienste in een meritocratie, een middel waren om
de eigen sociale groep te bevoordelen.1 Hoewel het maar de vraag is of diploma’s
wel gelijk zijn te stellen aan verdienste (merit), hebben tot nu toe de meeste
beschouwingen vooral betrekking gehad op de rol van diploma’s op de arbeids‐
markt.
Ivar Berg (1971) kritiseerde bijvoorbeeld de houding van werkgevers om
diploma’s zoveel betekenis te geven bij hun selectiebeslissingen. Volgens hem was
er geen enkel bewijs voor een eenduidige relatie tussen diploma’s van een werk‐
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nemer en de vereiste kwalificaties voor of arbeidsproductiviteit op een specifieke
werkplek. Randall Collins (1979) ging nog een stapje verder door een verband te
leggen tussen diploma’s en sociale stratificatieprocessen in de huidige samenle‐
ving. Collins stelde dat diploma’s een kunstmatig middel zijn om toegang tot
lucratieve beroepen te monopoliseren; een gedachte die recent nog eens werd ver‐
woord door Van Goor en Ellemers (2004). Volgens hen is de ‘egalitaire revolutie
van de twintigste eeuw’ ten einde gekomen en ontstaat in de laatste decennia een
standachtige structuur door sociale sluiting van allerlei beroepen, waaronder juist
ook die in de publieke sector.
Wat vaak over het hoofd wordt gezien is dat de analyse van Collins zich vooral
toespitste op de geschiedenis van etnische en culturele conflicten die het gevolg
waren van de verschillende immigratiegolven in de Verenigde Staten (Bills 2004).
Hoewel de empirische houdbaarheid van die analyse later sterk in twijfel is
getrokken, is zijn kritische grondgedachte overeind gebleven. De jacht op
diploma’s valt niet louter te verklaren uit een soort technocratische groei van
kwalificatievereisten (zoals in het vertoog over de kenniseconomie), maar heeft
ook te maken met de drang van sociale en etnische groepen om bepaalde econo‐
mische voordelen te behalen of te behouden. Kortom, de diplomasamenleving
biedt niet alleen nieuwe kansen, maar schept ook nieuwe vormen van ongelijk‐
heid.
In hoeverre de gedachte van een diplomasamenleving ook empirisch hout snijdt,
is veel moeilijker vast te stellen. In de eerste plaats is er een conceptueel
probleem. Over welke diploma’s hebben we het? Niet alle diploma’s zijn even
belangrijk. De meeste studies (net als bij Bovens en Wille) gaan over de diploma’s
in het hoger onderwijs en zelfs deze zijn niet goed vergelijkbaar. De laatste decen‐
nia is de transparantie van de verschillende diploma’s door structurele verande‐
ringen in het hoger onderwijs niet beter geworden. In een aantal landen wordt
gewerkt met zeer uitgebreide maar ook erg losse vormen van accreditatie. De
masteropleidingen, ook buiten de traditionele universiteiten, vliegen je zowat om
de oren. Daarnaast zijn er beroepen die werken met een systeem van licentie‐
verlening of certificering. Door de globalisering van sommige arbeidsmarkten is
ook de roep om een of andere vorm van internationale toetsing voor diploma’s in
het hoger onderwijs toegenomen, zoals nog onlangs bepleit door Groot en
Maassen van den Brink (2010); ook als antwoord op diplomafraude in het hoger
onderwijs.
Wat veel wetenschappers hebben onderzocht, is het fenomeen van diploma-
inflatie en het zogenoemde sheepskin effect. Bij het eerste gaat het om verdringing
van lager gediplomeerden door hoger gediplomeerden op de arbeidsmarkt, bij het
tweede om onevenredig grotere verdiensten die gekoppeld worden aan enkele
jaren meer onderwijs of hogere diploma’s. Er is empirische evidentie die erop
duidt dat deze effecten inderdaad optreden en dit geeft voeding aan de stelling
dat hoger gediplomeerden belangrijke voordelen voor zichzelf en de eigen sociale
groep zeker weten te stellen. Eigenlijk de terugkeer van een standenmaatschappij,
feitelijk het omgekeerde van een meritocratie.
In hun recente studie voor de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO
2010) dragen de Nijmeegse sociologen Tolsma en Wolbers ook evidentie aan voor
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het verschijnsel van diploma-inflatie. Opmerkelijk echter is dat volgens hun ana‐
lyses vooral de hoogst opgeleiden hiervan last hebben. Daardoor is de invloed van
het behaalde opleidingsniveau op de bereikte beroepspositie van individuen afge‐
nomen. Hun studie levert ook in andere opzichten een aantal interessante resul‐
taten op. Aan de ene kant is de relatieve mobiliteit in het onderwijs en op de
arbeidsmarkt toegenomen. De afstand tussen hoge en lage sociale afkomst is dus
verkleind, ook op cultureel gebied.2 De Nederlandse samenleving is opener gewor‐
den. Wel is sleutelmacht van het onderwijs gegroeid; de gevolgde opleiding is op
de arbeidsmarkt een belangrijker scheidslijn geworden dan sociale herkomst. Aan
de andere kant is de opeenstapeling van verschillende soorten ongelijkheid aan de
onderkant toegenomen. Dat wil zeggen dat de trend naar meer gelijkheid gepaard
gaat met een stabilisatie en zelfs lichte toename van de onderkant van de samen‐
leving. Er vormt zich een granieten kern van mensen voor wie actieve participatie
op de arbeidsmarkt en in de samenleving niet of nauwelijks is weggelegd. Kortom,
een relatief open samenleving met veel rivaliteit aan de bovenkant en aan de
onderkant een stabiele groep van mensen met weinig kansen om vooruit te
komen. Wat betekent dit nu voor de stelling van Bovens en Wille?

Diplomademocratie

Zoals ik al eerder heb opgemerkt, vertrekken zij vanuit de gedachte dat door de
toename van het aantal hoger opgeleiden in de vertegenwoordigende democratie de
‘stem’ van de niet- of lager gediplomeerden niet meer gehoord wordt. Kort
gezegd, geen vertegenwoordiging, geen stem. Men kan deze stelling op twee
manieren benaderen: als een kwestie van toegang tot de politieke arena (een
selectievraagstuk) of als een kwestie van (gesegregeerde) sociale netwerken en
levensstijl met de daarbij behorende politieke interesses (een socialisatievraag‐
stuk).
De eerste benadering gaat uit van de gedachte dat sommige functies, net zoals op
de arbeidsmarkt, meer gesloten worden voor bepaalde sociale groepen. Dit is ook
wat Bovens en Wille doen (p. 79). De politieke arena wordt dan gezien als een
markt waar de toegang tot politieke macht en invloed wordt bepaald door
diploma’s die men bezit. In feite zijn we daarmee terug bij het censuskiesrecht,
waarbij sociale afkomst bepalend was voor het recht om te kiezen en gekozen te
worden. Hoewel iedereen kan vaststellen dat er geen formele beperkingen zijn
voor wat diploma’s betreft, kan het niet verwerven van een hoger diploma
natuurlijk wel een de facto beperking inhouden. De feitelijke verdeling, zoals
Bovens en Wille aanvoeren, is dan echter een onvoldoende bewijs. Echter, als
blijkt dat bij de selectie van kandidaten bewust of onbewust een diplomavereiste
geldt, hebben we een beter bewijs in handen. Hoewel dit voor ambtenarij en ook
wel bestuurlijke functies gemakkelijk is vast te stellen (bijvoorbeeld aan de hand
van advertenties en functievereisten), is dit voor de vertegenwoordigende macht
moeilijker aan te tonen. Bovens en Wille voeren zelf de ‘transformatie van de
meeste politieke partijen van massapartijen naar kaderpartijen’ als bewijs aan
voor de oververtegenwoordiging van hoger opgeleiden. Dat is echter zeer discuta‐

88 Beleid en Maatschappij 2011 (38) 1



Een democratie kan niet zonder onderwijs

bel. Uit hun eigen gegevens blijkt dat de links-populistische partij SP het hoogste
academische peil heeft. Toch is dat een partij die nog het meest de trekken van
een massapartij vertoont. Terwijl de rechts-populistische partij PVV het grootste
aantal niet-academisch geschoolden kent; een typische kaderpartij die zelfs geen
leden bezit. Dus deze verklaring, en misschien ook de gehele benadering, dient op
empirische gronden verworpen te worden.3

Bij de tweede benadering is de feitelijke (scheve) verdeling het uitgangspunt. Daar
gaat het om de veronderstelling dat ‘vogels met dezelfde veren’ op dezelfde wijze
zingen en vliegen. Wanneer er nog uitsluitend dezelfde vogels in de boom zitten,
klinkt nog slechts een en hetzelfde lied. Als deze redenering klopt, schaadt dat
niet alleen het democratische proces. Dan raakt het ook de kern van de democra‐
tische taak van het onderwijs. Onderwijs dient immers niet alleen private doel‐
einden, namelijk individuen toe te rusten met kennis en vaardigheden waarmee
zij een geschikte economische en sociale positie kunnen verwerven. Maar het
onderwijs heeft ook publieke doeleinden als de vorming van gelijke en actieve
burgers. Dit houdt in dat hoe ongelijk de maatschappelijke positie van individuen
uiteindelijk wordt (mede als gevolg van verschillen in talenten en inzet), zij elkaar
wel blijven zien als gelijke burgers, met ook oog voor andermans belangen en het
algemeen belang. Dat men bovendien, ondanks culturele en politieke verschillen,
bepaalde (democratische) waarden blijft delen. Het onderwijs kan daaraan bijdra‐
gen door individuen iets te leren en ook door uitwisseling tussen personen van
ideeën, normen en waarden op een school en in een klas. Over het resultaat van
die bijdrage kunnen we ons in Nederland inderdaad zorgen maken.

De rol van het onderwijs

Als we over de rol van het onderwijs spreken, moeten we ons eerst afvragen wat
leerlingen feitelijk door de onderwijsinhoud leren op het gebied van burgerschap.
In Nederland kennen we geen apart vak als burgerschap, maar scholen hebben
sinds 2006 wel de verplichting aandacht te besteden aan ‘actief burgerschap en
sociale integratie’. Uit een recent internationaal onderzoek onder veertienjarige
leerlingen (Maslowski 2010) komt naar voren dat Nederlandse leerlingen ten
opzichte van andere Europese landen achterblijven in kennis van politieke en
maatschappelijke onderwerpen. Vooral vmbo-leerlingen hebben een geringe ken‐
nis op dit gebied. Opvallend is dat Nederlandse leerlingen, samen met Vlaande‐
ren, in grotere mate afwijzend staan tegenover gelijke rechten voor immigranten
dan leerlingen in andere landen. Daar staat tegenover dat Nederlandse leerlingen
gemiddeld meer dan leerlingen in de meeste andere landen vertrouwen hebben in
verschillende politieke instituties (overheid, regering en politieke partijen). De
interesse in politieke en sociale kwesties echter is weer veel geringer dan in veel
andere landen. Ook zijn Nederlandse leerlingen beduidend minder actief in poli‐
tieke en maatschappelijke organisaties. Ten slotte is de verwachting dat zij later
gaan stemmen gemiddeld ook flink lager dan in andere landen.
In de tweede plaats kunnen wij ons de vraag stellen wat leerlingen van elkaar
leren op het gebied van burgerschap. In dat geval gaat het niet zozeer om de
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inhoud van wat je leert, maar veeleer met wie je verkeert (de school als democrati‐
sche leerplaats). Gescheiden schoolgaan zou om die reden wel eens van invloed
kunnen zijn. Er zijn aanwijzingen dat een grote mate van ongelijkheid in de maat‐
schappij en het schoolsysteem kan leiden tot verschillen in het aanleren van een
democratische houding en bijvoorbeeld waarden rond participatie van burgers
(zie voor een overzicht Netjes e.a. 2010). Blijkbaar is er een wisselwerking tussen
schoolomgeving en leeftijdgenoten aan de ene kant en het aanleren van actief
burgerschap. Dit geldt ook voor andere vormen van ‘gewenst gedrag’, zoals
gezond leven, prosociaal en weinig deviant gedrag (criminaliteit). Green, Preston
en Janmaat (2006) komen op basis van crossnationaal onderzoek tot de conclusie
dat de mate van gelijkheid in het onderwijs invloed kan hebben op de cohesie in
de samenleving. Landen waar onderwijs meer gelijk is, hebben over het algemeen
een hoger niveau van sociale cohesie. Dat zou er voor pleiten dat het onderwijs
zijn meritocratische principes ook echt waarmaakt. Maar het betekent ook dat de
maatschappelijke ongelijkheid niet verder moet toenemen. Zoals Richard Wilkin‐
son bij herhaling met evidentie heeft betoogd dat ‘bijna alles – van levens‐
verwachtingen tot mentale gesteldheid, van geweld tot geletterdheid – niet
afhangt van hoe rijk, maar hoe gelijk een land is’ (zie onder meer Wilkinson en
Pickett 2009).
Maar dat alles hoeft toch niet te betekenen dat we meer en beter opgeleiden moe‐
ten krijgen? Misschien niet op het eerste gezicht, maar als we wat dieper ingaan
op de relatie tussen onderwijs en democratie juist wel. Scholen socialiseren jonge‐
ren, en politieke betrokkenheid is een vorm van socialisatie; er is ruime evidentie
voorhanden voor de relatie tussen onderwijs en politieke en maatschappelijke
betrokkenheid (ongeacht de politieke keuzes die men daarbij maakt). Maar die
relatie gaat volgens Glaeser, Ponzetto en Shleifer (2006) nog verder. Zij onder‐
zochten de veronderstelling dat onderwijs de maatschappelijke steun voor meer
democratie vergroot omdat een democratie het vooral moet hebben van mensen
die meer participeren en daar het nut van inzien. Zij tonen vervolgens met cross‐
nationale gegevens en tijdreeksen aan dat bij beter geschoolde naties over het
algemeen een bredere steun is voor een democratie, en de democratie ook
beschermd wordt tegen staatsgrepen. Verder komen zij met evidentie waaruit
blijkt dat de dictaturen uit het verleden, zoals in Oost-Azië, Oost-Europa en de
voormalige Sovjet-Unie, die veel investeerden in het onderwijs, uiteindelijk ten
val kwamen door deze grotere investeringen in menselijk kapitaal. Naast hun
kwantitatieve analyses betogen zij ten slotte dat in het verleden studenten zeer
vaak een sleutelrol speelden in liberale bewegingen en (pogingen tot) democrati‐
sche omwentelingen (zoals in het recente verleden in Pakistan, Polen, Zuid-
Korea, Birma, China en Oekraïne). Het zou echter onjuist zijn om aan studenten
en hoger opgeleiden een louter positieve rol toe te schrijven. Hun politieke
betrokkenheid kan ook uitlopen in ongewenste en zelfs gevaarlijke vormen van
radicalisering en extremisme (een verschijnsel dat naar mijn mening nog onvol‐
doende is onderzocht voor de laatste decennia; enkele uitzonderingen zijn Krue‐
ger en Maleckova 2003; Berribi 2003). Dit pleit ervoor om de relatie tussen
onderwijs en verhoogde maatschappelijke en politieke participatie nader te
onderzoeken.
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Komt hun verhoogde participatie door een vorm van ‘indoctrinatie’ op scholen,
door succesvolle sociale interactie waardoor er meer begrip en interesse groeit
voor uiteenlopende standpunten, of doordat mensen gedreven worden door
eigenbelang? De echo van deze laatste opvatting weerklinkt in Diplomademocratie
van Bovens en Wille: hoger opgeleiden hebben meer baat bij hun verhoogde parti‐
cipatie. Ook daar gaan Glaeser, Ponzetto en Shleifer nader op in en zij vinden
geen empirische bewijzen voor de stelling dat hoger opgeleiden vooral gedreven
worden door eigenbelang. Integendeel, zo blijkt bijvoorbeeld dat hoger en beter
geschoolde soldaten van een land minder bereid zijn zich over te geven of te
deserteren. Misschien een vreemd voorbeeld, maar het toont aan dat grotere
betrokkenheid niet automatisch tot meer persoonlijk voordeel leidt.

Conclusie

Samengevat, ik acht een kritische analyse van de oververtegenwoordiging van
hoger opgeleiden in de politieke arena uiterst zinvol. Ik ben echter van mening
dat die oververtegenwoordiging als zodanig niet de kern van het probleem vormt.
Volgens mij is ook de centrale stelling van Diplomademocratie, dat het verdwijnen
van ‘leken’ een bedreiging van de democratie vormt en een voedingsbodem voor
populisme, op empirische gronden niet houdbaar. Een meer ontwikkelde natie is
juist een steunbeer van de democratie. De betere participatie van hoger opgelei‐
den en hun politieke betrokkenheid zijn in mijn ogen onmisbaar voor een goed
functionerende democratie.4 Dat wil niet zeggen dat hun ‘dadendrang’ altijd heil‐
zaam is, maar daar ligt weer een belangrijke taak voor het onderwijs, namelijk
jongeren zodanig te socialiseren dat wij iedereen als gelijke burgers blijven zien.

Noten

1 Ik beperk mij hier tot de serieuze wetenschappelijke literatuur en besteed dan ook
geen aandacht aan pamflettistische uitgaven over hetzelfde onderwerp in die tijd. Een
voorbeeld daarvan was het conservatieve schotschrift De doctorandussenplaag uit 1979
van de hand van J. Delecluze. Het is overigens opvallend dat vooral linkse politici met
een intellectuele achtergrond het moesten ontgelden; een geluid dat grote gelijkenis
vertoont met de hedendaagse retoriek.

2 Dit laatste is des te opmerkelijker, omdat Bovens en Wille in hun analyse een sterke
nadruk leggen op culturele verschillen. Anders dan zij en ook de hedendaagse retoriek
willen doen geloven, is juist op het culturele vlak het verschil tussen hoger en lager
opgeleiden afgenomen.

3 Overigens is partijlidmaatschap voor de verdeling van politieke en hoge ambtelijke
functies, en in communistische landen zelfs sociale posities, veel meer te zien als een
oneigenlijk of ondemocratisch gebruik van diploma’s (zie voor de rol van partijlid‐
maatschap in China: Li en Walder 2001).

4 Dit geldt overigens niet voor de ‘rijken’ in de samenleving. Ik denk hier aan situaties,
zoals in de Verenigde Staten, waar rijkdom in toenemende mate de toegang tot de
politieke arena en macht bepaalt. Dat is wel degelijk een bedreiging voor de
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democratie, net zoals het verschijnsel van sponsoring en giften in de politiek. Liever
een doctorandus in het parlement, dan een vastgoedmagnaat achter de schermen, zou
je kunnen zeggen.
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