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In drie of vier generaties, dus een eeuw tijd, is ‘verder 
studeren’ geëvolueerd van een privilege voor enkelin-
gen naar gemeengoed voor grote groepen jongeren. 
Dit boek kijkt op een nieuwe manier naar die onderwijs-
revolutie en gaat na welke impact die heeft op onze 
samenleving vandaag. 

Nooit eerder hebben zoveel jonge mensen zoveel tijd, 
energie en middelen besteed aan onderwijs en 
opleiding. Met iedere nieuwe generatie lijken de 
verwachtingen over het aantal jaren schoolbezoek en 
het te behalen diploma naar boven te worden 
bijgesteld. 

De maatschappij organiseert zich ook steeds meer 
rond de kennis en kunde die in het onderwijs worden 
omarmd, verspreid en gelegitimeerd. De auteurs 
analyseren de fundamentele kenmerken van onze 
nieuwe, geschoolde maatschappij. Daaruit blijkt hoe 
geleidelijk nieuwe scheidslijnen tot stand zijn gekomen, 
zoals het onderscheid tussen hoog- en laaggeschool-
den. Verder brengt hun studie voor het eerst de impact 
van universiteiten op regionale ontwikkeling in kaart en 
ook de geografische mobiliteit van hoog- en laagge-
schoolden, waardoor we van een heuse braindrain 
kunnen spreken. De geschoolde maatschappij is dan 
ook een must read voor iedereen die begaan is met én 
kritisch wil reflecteren op onderwijs en maatschappij.

Raf Vanderstraeten is gewoon hoogleraar aan de 
vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent. 
Voorheen werkte hij aan de universiteiten van Leuven, 
Utrecht, Bielefeld, Antwerpen, Rijsel en Helsinki.

Frederik Van der Gucht,  als socioloog afgestudeerd 
aan de Universiteit Antwerpen, werkte aan de 
Universiteit Gent en de Katholieke Universiteit van São 
Paulo. Aan de Universiteit Gent finaliseert hij een 
doctoraatsproefschrift, o.m. over rekruteringsongelijk-
heden in het hoger onderwijs in België.
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1. ter inleiding

Nooit eerder hebben zo veel mensen zo veel tijd, energie en middelen aan 
onderwijs en opleiding besteed. Wat soms de ‘onderwijsrevolutie’ genoemd 
wordt (naar analogie met de industriële en politieke revoluties van de acht-
tiende en de negentiende eeuw), heeft in de voorbije decennia over de hele 
wereld geleid tot een ongekende groei van het aantal schoolgangers. Elke 
nieuwe generatie lijken de verwachtingen op het gebied van jaren schoolbe-
zoek en behaald diploma hoger te worden. Wat voor de generatie van onze 
grootouders als een ‘goede’ opleiding gold, wordt vandaag als volstrekt ontoe-
reikend beschouwd. In een periode van ruim één eeuw, dus van drie of vier 
generaties binnen eenzelfde familie, is ‘verder leren’ of ‘verder studeren’ geëvo-
lueerd van een privilege voor de enkeling naar de gewoonste zaak ter wereld 
voor vele jongeren. Tegenwoordig lijkt het vanzelfsprekend dat jongeren 
twaalf tot zeventien en zelfs meer jaren van hun leven op de schoolbanken 
doorbrengen en zo systematisch en langdurig met de daar aanwezige onder-
wijsstructuur en -cultuur geconfronteerd worden. Maar vanuit een historisch 
perspectief bekeken gaat het om een ‘revolutionaire’ verandering. 

Overal ter wereld wordt de bevolking meer geschoold. Minder duidelijk is 
echter hoe de onderwijsrevolutie de hedendaagse maatschappij transformeert. 
Al bij het begin van de exponentiële groei van het secundair en het hoger 
onderwijs ontstond wetenschappelijke interesse voor deze onderwijsrevolutie. 
Maar tot nog toe was er weinig aandacht en zorg voor de specifieke maar fun-
damentele maatschappelijke veranderingen die de recente, massieve expansie 
van het onderwijs uitlokt.

Liberale economen, waaronder de latere Nobelprijswinnaars Theodore 
Schultz en Gary Becker, formuleerden al in de jaren 1960 de zogenaamde 
human capital-theorie. Zij stelden investeringen in onderwijs gelijk aan inves-
teringen in kapitaalgoederen, dus aan investeringen met het oog op toekom-
stig profijt. Vanuit dat oogpunt moet het onderwijs een toeleverancier voor 
de arbeidsmarkt zijn door jongeren van nieuwe generaties kennis en vaardighe-
den bij te brengen die ze later bij de uitoefening van hun beroep nodig zullen 
hebben en te gelde zullen kunnen maken. Het onderwijs moet dus aangepast 
zijn aan de noden van zijn omgeving. Voor jongeren is deelname aan het hoger 
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onderwijs nodig om ‘mee te kunnen’ en ‘het te maken’ in een maatschappij 
die steeds complexer en veeleisender wordt. Voor overheden zijn grootschalige 
investeringen in onderwijs nodig om in een steeds competitievere wereld de 
trein niet te missen.

In sociologische kringen heerste daar in de laatste decennia van de vorige 
eeuw een op het eerste gezicht heel andere visie over. Zo publiceerde Ronald 
Dore in het midden van de jaren 1970 een boek met de provocerende titel 
The Diploma Disease (Dore, 1976). Het boek, dat een gretig vertaalde bestsel-
ler werd, kapitaliseerde op de onvrede met de expansie van het onderwijs die 
toen al bestond. Dore zag een grote kloof tussen de verwachtingen die door 
langere scholing voor meer individuen werden geschapen en de reële kansen 
op de arbeidsmarkt: de groeiende discrepanties tussen het grote aanbod van 
geschoolden en het beperkte aanbod van jobs zouden een resem van sociale 
problemen teweegbrengen. In de sombere sociologische toekomstscenario’s 
die hieruit volgden, waren ‘overscholing’ en ‘onderwijsinflatie’ sleutelbegrip-
pen. Verdringing op de arbeidsmarkt was de keerzijde van de expansie van het 
onderwijs. Dore en vele van zijn collega’s voorspelden een massa overgediplo-
meerde en onderbenutte jongeren. Werkgevers zouden dankzij de snelle en 
massale uitbreiding van het onderwijs voor dezelfde jobs hogere eisen inzake 
scholing en diplomering kunnen stellen.1 

Vanuit dezelfde, eerder marxistisch geïnspireerde visie kan het moderne 
‘geloof ’ in onderwijs ook als een mythe of ideologie gezien worden. De basis-
gedachte is dat onderwijs doorgaans niet realiseert wat het geacht wordt te 
realiseren. Onderwijs is niet maatschappelijk belangrijk omdat er specifieke 
kennis en vaardigheden worden geleerd, maar wel omdat het als een sorteer-
machine fungeert. Via punten en diploma’s worden werkgevers geïnformeerd 
over de arbeidsethiek en de attitudes van potentiële werknemers. Wat op 
school onder het mom van leren plaatsvindt, is in vele opzichten economisch 
irrelevant. De onderwijscurricula houden weinig verband met het later uit 
te voeren werk. Wel worden in het massaonderwijs onderdanige en handel-
bare werknemers opgeleid, die geleerd hebben om ongelijke of hiërarchische 
sociale verhoudingen te accepteren en als legitiem te beschouwen. Scholing 
is een vorm van indoctrinatie die jongeren voorbereidt op werk in onder-
geschikte posities. De titels van de populaire etnografische studies van Paul 

1 Naast het werk van Ronald Dore werden in diverse andere studies gelijkaardige po-
sities verdedigd. Zie bijvoorbeeld Berg (1971), Bowles & Gintis (1976), Collins (1979, 
2002), Rumberger (1981), Carnoy & Levin (1985) of Aronowitz & Giroux (1986/2003). 
Ook in het werk van Pierre Bourdieu ligt de nadruk sterk op de reproductie van sociale 
verschillen via het onderwijs (zie Bourdieu & Passeron, 1970/1990).
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Willis en Jay MacLeod over het working class-onderricht in Groot-Brittannië 
en de Verenigde Staten vatten deze gedachte goed samen: Learning to Labour 
(1977) en Ain’t No Makin’ It (1987). Of wat anders gesteld: het onderwijs 
dient in grote mate de belangen van de heersende elite. Het onderwijs repro-
duceert sociale ongelijkheid en een maatschappij waarin de machtigen hun 
positie niet alleen kunnen consolideren, maar zelfs nog kunnen versterken. 

Ook in de hedendaagse sociologische literatuur wordt nog vaak, bijna 
routinematig, verwezen naar vele van de net aangehaalde studies. Deze 
studies zijn inmiddels citatieklassiekers. Toch is het niet moeilijk ook op 
ontwikkelingen en fenomenen te wijzen die die sombere laat-twintigste-
eeuwse toekomstscenario’s tegenspreken. Zo heeft de arbeidsmarkt inmiddels 
weinig moeite om de toeloop aan hooggeschoolde jongeren op te vangen, blijft 
het belang van de zogenaamde kenniswerkers of kennisberoepen al vele jaren 
toenemen en is massaal, populair verzet tegen de indoctrinatie in het onderwijs 
na 1968 grotendeels uitgebleven. Overscholing wordt ook al heel lang veel 
minder als een maatschappelijk probleem gezien dan laaggeschooldheid 
of vroegtijdige school dropout (Dorn, 1996). Alternatieve sociologische 
benaderingen van de relatie tussen onderwijs en maatschappij zijn tot nog toe 
echter nagenoeg niet ontwikkeld. Er is vandaag nauwelijks op een systematische 
wijze – dus op een theoretisch doordachte én empirisch onderbouwde manier 
– aandacht voor de vele, vaak fundamentele maatschappelijke veranderingen 
die het resultaat zijn van (of minstens samenhangen met) de recente expansie 
van het (hoger) onderwijs. 

Ondanks alle onderlinge verschillen hebben de eerder optimistische 
human capital-theorieën en de eerder pessimistische sociologische theorieën 
een fundamentele premisse gemeen: zij gaan uit van relatief stabiele maat-
schappelijke structuren waarin het onderwijs ‘past’. Onderwijs bereidt jon-
geren voor op een resem van rollen in de maatschappij – hetzij door het 
aanleren van relevante kennis en vaardigheden, hetzij door langdurige pro-
cessen van screening en indoctrinatie. Die premisse gaat ook schuil achter 
het idee dat de maatschappij de toegang tot bestaande functies steeds meer 
afhankelijk maakt van credentials en diploma’s, en aldus verwordt tot een cre-
dential society (Collins, 1979). Maar zulke zienswijzen gaan voorbij aan het 
feit dat de snelle expansie van het hoger onderwijs ook bestaande structuren 
aantast en wegvaagt. Als gevolg van de onderwijsrevolutie ontstonden nieuwe 
definities van wat op individueel niveau welslagen of falen betekent, nieuwe 
structuren waarin sociale mobiliteit geoperationaliseerd kan worden, nieuwe 
uitdagingen en nieuwe problemen, nieuwe sociale scheidslijnen enzovoort. 
Tijdens de laatste decennia zorgde de snelle, grootschalige verspreiding van 
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het onderwijsaanbod ook voor de snelle en grootschalige verspreiding van 
specifieke cognitieve vaardigheden of skills, die zeker in het hoger onderwijs 
tot de kern van het onderwijsaanbod en de onderwijscultuur behoren. Het 
onderwijs reproduceert niet enkel bestaande verhoudingen, maar produceert 
ook nieuwe sociale realiteiten waarin andere, door het onderwijs gevormde 
verwachtingen domineren en gesteld worden. Anders geformuleerd: de 
bestaande economische en sociologische benaderingen laten een wezenlijk 
element van de onderwijsrevolutie onderbelicht, namelijk dat de alomtegen-
woordige groei van het (hoger) onderwijs de hedendaagse maatschappij heeft 
getransformeerd tot een geschoolde maatschappij. 

Dit boek levert een bijdrage tot het in kaart brengen en doordenken van 
enkele van de fundamentele veranderingen in de nieuwe, geschoolde maat-
schappij. In theoretisch opzicht doet deze bijdrage een beroep op een tweetal 
perspectieven: enerzijds het neo-institutionalistische, anderzijds het systeem-
theoretische perspectief.2 Beide theoretische perspectieven zijn aan elkaar 
verwant. Zij richten zich op de manier waarop maatschappelijke instituties 
resp. systemen een specifieke eigenheid of autonomie in de maatschappij 
kunnen verwerven en invloed op hun maatschappelijke omgeving kunnen 
uitoefenen. Zij bieden ons een begrippenarsenaal om de maatschappelijke 
impact van de onderwijsrevolutie te belichten. Door die revolutie is de ‘plaats’ 
van het onderwijs (als instituut of als systeem) in de maatschappij veranderd. 
Op maatschappelijk niveau is het onderwijs opgeschoven van een secundaire 
naar een primaire institutie, van een lijdend naar een leidend voorwerp, van 
een afhankelijk of volgend naar een toonzettend of dominant systeem. Het 
onderwijs is, om het met de titel van een bekende studie van Lewis Coser 
(1974) te zeggen, een greedy institution. Door de expansie van het onder-
wijs wordt de maatschappij steeds meer georganiseerd rondom de vormen 
van kennis en rationaliteit die in het hoger onderwijs worden overgedragen. 
Vanuit deze theoretische perspectieven bezien, leidt de onderwijsrevolutie tot 
het ontstaan van een nieuwe, relatief robuuste maatschappelijke ordening 
waarin het onderwijs zeer bepalend is voor het ontstaan van nieuwe kansen en 
mogelijkheden, alsook voor nieuwe problemen en ongelijkheden. Eerder dan 
dat het onderwijs in de bestaande maatschappelijke structuren ‘past’, en eerder 

2 Voor relevante systeemtheoretische literatuur zie Parsons & Platt (1973), Luhmann 
& Schorr (1988), Luhmann (1997), Stichweh (2013) en Vanderstraeten (1999, 2000, 
2004, 2006, 2007). Voor het neo-institutionalisme, zie Drori et al. (2003), Schofer & 
Meyer (2005), Frank & Gabler (2006), Frank & Meyer (2007), Fourcade (2009) en 
Baker (2014). Een goed overzicht van de thematiek biedt ook Bills (2004, p. 47-61).
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dan dat het bestaande ongelijkheden reproduceert, ondermijnt het bestaande 
structuren en maakt het nieuwe mogelijk.

Dit boek bouwt dus voort op het idee dat een aantal maatschappelijke 
instituties (zoals de economie, de politiek, het recht, de kunst, of het onder-
wijs) centrale maatschappelijke betekenissystemen zijn. Zij geven richting 
aan de wijze waarop gehandeld en beleefd wordt; zij sturen de wijze waarop 
binnen de maatschappij mogelijkheden en beperkingen gezien worden; zij pri-
vilegiëren bepaalde trajecten; zij bepalen de mogelijkheden om sociale status 
te verwerven en bieden een kader waarbinnen bepaalde opties plausibel of 
wenselijk lijken en andere net niet (bv. DiMaggio, 1997). Verschuivingen in 
de rangorde van dergelijke maatschappelijke instituties kunnen daardoor ver-
reikende consequenties hebben. Zij kunnen bepaalde perspectieven openen 
en andere sluiten, bepaalde realiteiten construeren en andere deconstrueren. 

Het idee dat de huidige maatschappij als een geschoolde maatschappij 
gekarakteriseerd kan worden, verduidelijkt een aantal van de beschrijvingen 
en idealen die vandaag aan een opmars bezig zijn. Tegenwoordig wordt de 
economie voortdurend gekenmerkt als een kenniseconomie, en de maat-
schappij als een kennismaatschappij. Maar kennis was ook eeuwen geleden 
niet onbelangrijk. Ook toen vereisten vele activiteiten en aspecten van het 
individuele en gemeenschappelijke leven specifieke kennis. Bovendien had 
men ook vroeger experts nodig, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van bepaalde 
rituelen. In die zin dekt ook hier de vlag de lading niet: het label ‘kennis-
maatschappij’ drukt de eigenheid van de huidige maatschappij onvoldoende 
uit. Daarentegen is het kenmerkend dat de nadruk verschuift naar bepaalde 
vormen van kennis en dat vandaag bepaalde vormen van kennis worden gepri-
vilegieerd – en dit ten koste van andere vormen van kennis en kunde. Nog 
anders gezegd: de moderne maatschappij organiseert zichzelf al geruime tijd 
steeds meer rondom de specifieke vormen van kennis en kunde die in het 
onderwijs, en met name in het hoger onderwijs aan de universiteiten, worden 
‘omarmd’ en via dit onderwijs worden verspreid onder steeds grotere delen 
van de bevolking. De zogenaamde ‘kennismaatschappij’ is op de eerste plaats 
een geschoolde maatschappij, waarin de universiteit functioneert als een van 
de meest bepalende maatschappelijke instituties.3 

3 Voor de duidelijkheid: wij beweren geenszins dat alle belangrijke maatschappelijke 
veranderingen van de laatste decennia herleid kunnen worden tot facetten van de 
onderwijsrevolutie. Maar wij trachten wel de stelling hard te maken dat de snelle en 
grootschalige expansie van het hoger onderwijs een resem van veranderingen heeft 
uitgelokt en nog steeds uitlokt, die de huidige maatschappij ten gronde (her)tekenen.

Book-de geschoolde maatschappij.indb   11 20/10/15   16:05



12

Een van de belangrijkste uitdagingen waarvoor wij ons in de loop van de 
voorbije jaren bij deze studie gesteld zagen, was het vinden van een geschikte 
empirische toegang tot de maatschappelijke veranderingen die aan de onder-
wijsrevolutie gekoppeld zijn of gekoppeld kunnen worden. Wij hebben de 
voorbije jaren een aantal strategieën verkend (Vanderstraeten, 1999; Van der 
Gucht & Vanderstraeten, 2012/’13, 2014a). Dit boek bouwt voort op de 
opgedane ervaringen. Wij hebben voor dit boek kritisch gebruik gemaakt van 
analyse-instrumenten die vooral in sociaal- en economisch-geografisch onder-
zoek worden gebruikt. In het spoor van recent onderzoek over het ontstaan 
van smart cities of skilled cities richten wij ons in hoofdzaak op de vraag in 
welke mate er sprake is van toenemende geografische segregatie en geografi-
sche clustering van human capital – zowel hoog- als laaggeschoold menselijk 
kapitaal.4 Bij de duiding van de historische evoluties tijdens de voorbije halve 
eeuw proberen we de bestaande economische en sociologische denkkaders 
achter ons te laten. Met behulp van ons eigen theoretisch denkkader pogen 
we de geografische en maatschappelijke dynamiek die in België is ontstaan 
ten gevolge van de onderwijsrevolutie op een sociologisch én maatschappelijk 
relevante manier te doorgronden. 

Na dit algemene, inleidende hoofdstuk gaat dit boek eerst nader in op de 
historische achtergrond en de maatschappelijke veranderingen die de genese 
van het onderwijssysteem dat wij vandaag kennen hebben mogelijk gemaakt. 
Daarbij besteden we aandacht aan de wijze waarop het onderwijs enerzijds 
ingebed raakt in de moderne maatschappij, maar anderzijds ook invloed uit-
oefent op de maatschappij als geheel. Mensen investeren in onderwijs omdat 
sociale mobiliteit in toenemende mate op onderwijs en diploma’s aangewe-
zen is. Omwille van de economische en maatschappelijke effecten die zij het 
onderwijssysteem toedichten, investeren ook overheden grote delen van hun 
budget om een ruim onderwijsaanbod te verzekeren. Maar de snelle expansie 
van het onderwijs betekent ook dat specifieke vormen van kennis en kunde, 
die nodig zijn om het in het onderwijs te maken, ook buiten het onderwijs 
een steeds ruimere impact kunnen hebben. De snelle expansie van het hoger 
onderwijs heeft een dynamiek die kapitaliseert op het onderscheid tussen 
hoog- en laaggeschoolden op gang gebracht. 

4 Voor enkele toonaangevende voorbeelden, zie de sterk Amerikaans gekleurde stu-
dies van Glaeser & Saiz (2004), Berry & Glaeser (2005), Glaeser & Gottlieb (2009), 
Glaeser (2012), Moretti (2013), alsook Behrens, Duranton & Robert-Nicoud (2014). 
Bij Belgische en Nederlandse historici is er recent eveneens interesse gegroeid voor 
dit sociaal- en economisch-geografisch onderzoek. Een themadeel van het tijdschrift 
Stadsgeschiedenis uit 2012, dat is gewijd aan het werk van Edward Glaeser, biedt een 
overzicht van verschillende facetten van die sociaalhistorische interesse.
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Over de empirische bevindingen wordt nadien gedetailleerder gerappor-
teerd. Op basis van gegevens op gemeenteniveau proberen wij voor België de 
sociologische en sociaalgeografische dynamiek die in de tweede helft van de 
twintigste en het begin van de eenentwintigste eeuw in de geschoolde maat-
schappij ontstaat nader te belichten. In het derde hoofdstuk richten we onze 
aandacht op de oorzaken en consequenties van de ongelijke regionale sprei-
ding van de hooggeschoolden in België. We wijzen op de blijvende hetero-
gene en dus ongelijke spreiding van universitair gediplomeerden, ondanks de 
vele democratiseringsinitiatieven die in dezelfde periode door de welvaartstaat 
werden genomen. We tonen ook de samenhang tussen de ongelijkheden in 
universitair diplomabezit en in gemiddeld inkomen op gemeenteniveau. In 
het vierde hoofdstuk gaan we nader op de keerzijde van de onderwijsexpansie 
in. Niet studeren of niet kunnen studeren wordt een probleem zodra verder 
studeren een vanzelfsprekendheid wordt – niet over een diploma beschikken 
is een ernstige handicap wanneer diplomabezit als normaal, dus als ‘natuurlijk’ 
en noodzakelijk, wordt beschouwd. Vroegtijdig de school verlaten is op zich 
geen maatschappelijk probleem. Dat werd het wél in de tweede helft van de 
twintigste eeuw omdat er nieuwe verwachtingspatronen ontstonden en maat-
schappelijk geïnstitutionaliseerd raakten. Daarom besteden we in het vierde 
hoofdstuk ruime aandacht aan de ongelijke regionale spreiding van laagge-
schoolden en aan de samenhang op gemeenteniveau tussen school dropout en 
werkloosheid. 

In het vijfde hoofdstuk wordt uitvoeriger ingegaan op de verschillen 
inzake geografische mobiliteit tussen hoog- en laaggeschoolden in België. We 
onderscheiden geboorte-, woon- en werkplaats. Uit onze gegevens blijkt aller-
eerst dat de universitair geschoolden geografisch mobieler zijn dan de rest 
van de volwassen bevolking. Universitair gediplomeerden verhuizen meer en 
pendelen vaker dan niet-universitair geschoolden. Door die mobiliteit zijn 
gedurende de laatste decennia een aantal Belgische universiteitssteden, vooral 
Leuven en Gent, als het ware brain hubs geworden. Deze universiteitssteden 
trekken ‘slimme’, hooggeschoolde mensen aan. Anders geformuleerd: hoog-
geschoolden zoeken vandaag steeds meer elkaars nabijheid op. Ook hier geldt 
het bekende adagium: soort zoekt soort (zie hiervoor Bakens et al., 2014). 
Daarbij gedijt de zogenaamde skilled city waarvan in het vermelde sociaal- 
en economisch-geografisch onderzoek sprake is vooral dankzij een specifieke 
vorm van skills, van kennis. Skilled cities kapitaliseren grotendeels op universi-
tair gecertificeerde skills.

Voor de empirische en historische analyses, die in de hoofdstukken drie 
tot vijf gepresenteerd worden, wordt vooral gebruik gemaakt van de Algemene 
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Volkstellingen, die in het koninkrijk België vanaf 1846 met een (min of 
meer) tienjaarlijks interval door de nationale overheid georganiseerd werden. 
Gedetailleerde gegevens over onderwijs en scholing werden bij de gehele 
bevolking verzameld via de volkstellingen van 1961, 1970, 1981 en 1991, 
alsook via de Algemene Socio-Economische Enquête 2001 en de Census 
2011, de recentste opvolgers van de klassieke volkstellingen. Deze tellingen 
kennen bepaalde beperkingen, waardoor wij ons genoodzaakt zagen om op 
een zorgvuldige en selectieve manier met het beschikbare cijfermateriaal om te 
gaan. Systematische fouten of inconsistenties hebben we onzes inziens echter 
kunnen uitsluiten.5 Voor het aanmaken van de kaarten hebben wij gebruik 
gemaakt van MapInfo Geographic Information Software. Omwille van de 
overzichtelijkheid en de beknoptheid worden in de hoofdstukken drie tot 
vijf uitsluitend gegevens uit 1961 of 1970 en 2011 in kaarten gepresenteerd. 
Wel zijn in een aantal tabellen en grafieken ook gegevens voor de tussenlig-
gende periode opgenomen, zodat de algemene trends die zich in de tweede 
helft van de twintigste en aan het begin van de eenentwintigste eeuw in onze 
geschoolde maatschappij konden doorzetten, verder gepreciseerd en gedetail-
leerd kunnen worden.

In het slothoofdstuk maken we de balans op. Zonder twijfel wordt de 
hedendaagse maatschappij fundamenteel door de onderwijsrevolutie getrans-
formeerd. Op die basis is er een groot geloof in het individueel en maatschap-
pelijk belang van (hoger) onderwijs ontstaan. Onderwijs wordt in vele kringen 
gezien als de belangrijkste hefboom, als de oplossing voor een breed spectrum 
aan individuele en maatschappelijke problemen. Er gaat nagenoeg geen dag 
voorbij zonder dat een of andere ‘expert’ in de media kan verklaren dat de 
onderwijsproblemen de toekomst van het land hypothekeren. Onderwijs 
wordt ook in vele kringen bekritiseerd omdat het die rol niet of onvoldoende 
opneemt. De premissen van dat geloof in onderwijs worden in dit slothoofd-
stuk nogmaals kort toegelicht. Als gevolg van de recente onderwijsrevolutie 

5 Belangrijk is onder andere dat we gegevens presenteren van – binnen het in dit 
boek behandelde tijdsbestek – duidelijk gedefinieerde en geïnstitutionaliseerde 
onderwijsniveaus. Zo zijn van de census van 1961 en 1970 de gegevens over het 
Niet-Universitair Hoger Onderwijs, zoals het onderwijs in hogescholen destijds werd 
betiteld, weinig betrouwbaar. Heel wat NUHO-opleidingen zijn ontstaan uit ‘extra jaren’ 
of specialisaties in het technisch secundair onderwijs. Zij onderscheidden zich in die 
periode vaak nog nauwelijks van opleidingen in het secundair onderwijs. Zij werden bij 
de volkstellingen de ene keer wel en de andere keer niet bij het secundair onderwijs 
gerekend. Tegenover de universiteiten en universiteitsstudenten bestond dergelijke 
ambiguïteit niet, omdat de universiteiten al veel vroeger een duidelijke eigenheid en 
een duidelijke maatschappelijke positie of status verworven hadden. Voor kritische 
reflecties op de historische premissen van deze statistiek, Louckx (2015) en Louckx & 
Vanderstraeten (2014, 2015).
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worden een aantal specifieke cognitieve vaardigheden geprivilegieerd, en 
dit ten koste van andere. We gaan daarbij nader in op de dualiteit en op de 
gescheiden werelden van hoog- en laaggeschoolden. Reflecterend op de in 
kaart gebrachte evoluties in onze geschoolde samenleving proberen we ten 
slotte enigszins in de toekomst te kijken.
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2. naar de geschoolde maatschappij 

Dat een groot aantal jongeren een groot aantal jaren van hun leven op 
de schoolbanken doorbrengt, is een relatief recent demografisch gegeven. 
In België begon de veralgemenisering van de deelname aan onderwijs in de 
negentiende eeuw. Het lager onderwijs werd toen geleidelijk volksonderwijs, 
dus onderwijs voor de gehele bevolking. Rond het midden van de twintig-
ste eeuw volgde de expansie van het secundair of voortgezet onderwijs. De 
leerplicht, die in België in 1914 ingevoerd werd, werd in 1984 verlengd: in 
principe moet iedere jongere sindsdien onderwijs volgen tot het einde van 
het schooljaar in het jaar waarin hij/zij 18 wordt. Jongeren die het secundair 
onderwijs met volledig leerplan met vrucht hebben beëindigd, zijn evenwel 
niet meer onderworpen aan de leerplicht.6 Opmerkelijk is dat de snelle expan-
sie van het secundair onderwijs ook de groei van het hoger onderwijs in uni-
versiteiten en hogescholen gestimuleerd heeft (en omgekeerd: de expansie van 
het hoger onderwijs heeft geleid tot hervormingen van het secundair onder-
wijs die de doorstroming naar het hoger onderwijs verder bevorderen). Op 
enkele generaties tijd is de deelname aan het hoger onderwijs, waarop de leer-
plicht niet van toepassing is, sterk toegenomen. Zo stromen op dit moment 
in België nagenoeg 6 op de 10 jongeren door van het secundair naar het hoger 
onderwijs. Voor deze jongeren is studeren dus niet meer het gevolg van een 
wettelijke verplichting, maar van een keuze die zijzelf (en hun ouders) vrijwil-
lig hebben gemaakt. Wat motiveert de jongeren en hun ouders echter om zo 
veel tijd en middelen te investeren in het volgen van hoger onderwijs? 

Er zijn goede redenen om aan te nemen dat het sterke geloof in onderwijs 
samenhangt met specifieke kenmerken van de moderne, hedendaagse maat-
schappij. Door de snelle verbreiding van organisaties in diverse maatschappe-
lijke instituties heeft de levensloop van een individu de vorm van een loop-
baan of carrière gekregen, dus van een reeks van maatschappelijke posities die 

6 Ter aanvulling: de leerplicht is in België voltijds totdat de leeftijd van vijftien jaar is be-
reikt. De periode van voltijdse leerplicht wordt gevolgd door een periode van deeltijdse 
leerplicht. Aan de deeltijdse leerplicht wordt voldaan door het secundair onderwijs met 
volledig leerplan voort te zetten of door deeltijds leren met deeltijds werken te combi-
neren tot het einde van het schooljaar waarin de jongere 18 jaar wordt. 
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achtereenvolgens ingenomen worden. Die loopbaan lijkt ook in sterke mate 
afhankelijk van aan elk individu zelf toeschrijfbare capaciteiten, aan zijn of 
haar bewuste keuzes. Dat perspectief legt echter druk op de voorbereidende 
fase, op het begin van de carrière. Zo wordt niet alleen de verantwoordelijk-
heid voor de eigen carrière, voor de eigen toekomst, steeds meer bij de persoon 
zelf gelegd. Die verantwoordelijkheid wordt bovendien steeds vaker vertaald 
in termen van investeringen in onderwijs en opleiding. Zo gezien, worden 
diploma’s belangrijk omdat de samenleving zich heeft ingesteld op de versprei-
ding van het hoger onderwijs. Met andere woorden: de human capital-theorie, 
die in het begin van de jaren 1960 als reflectie op de uitbreiding van het hoger 
onderwijs het levenslicht zag, ‘werkt’ in de mate dat specifieke carrièrestructu-
ren en -verwachtingen het maatschappelijke leven domineren. 

Om de genese van die huidige structuren en betekenissystemen inzichte-
lijk te maken, belichten we in dit hoofdstuk eerst de historische antecedenten 
van de snelle en massieve expansie van het onderwijs. We gaan daarbij in 
op de institutionalisering van het idee dat eenieder opvoedbaar is, dat eenie-
der opgevoed en geschoold moet worden. De sterke uitbreiding van de vraag 
naar hoger onderwijs wordt vervolgens geduid tegen de achtergrond van het 
groeiende maatschappelijke belang van de universiteit en van de zogenaamde 
kennisberoepen, waarvoor aan de universiteit kan worden opgeleid. Hierdoor 
wordt duidelijk hoe dominante maatschappelijke betekenissystemen door de 
snelle expansie van het (hoger) onderwijs geleidelijk aan konden getransfor-
meerd worden. In het vierde en laatste punt richten we de aandacht op de 
discrepantie tussen hoog- en laaggeschoolden. Net in een geschoolde maat-
schappij ontstaan problemen voor wie nagenoeg niet of zonder officieel gecer-
tificeerd resultaat (diploma) heeft deelgenomen aan het onderwijs. Net door 
de institutionalisering van nieuwe verwachtingspatronen ontstaan nieuwe 
problemen, nieuwe probleemcategorieën. Om het historische perspectief 
enigszins in de verf te zetten, refereren wij hierna occasioneel ook aan inzich-
ten die geformuleerd werden op het moment dat de omslag plaatsvond, dat 
wil zeggen in de decennia na de Tweede Wereldoorlog.

2.1. inclusie en expansie

In alle belangrijke hedendaagse systemen of instituties lijkt een streven 
naar expansie ingebakken. In de wetenschappelijke literatuur is er daarom-
trent sprake van een streven naar veralgemeniseerde inclusie (zie bv. Luhmann, 
1997, p. 707-776). Systemen worden vaak vereenzelvigd met ‘hun’ professi-
onals, zoals leerkrachten, politici, artsen, priesters enz. Maar het streven naar 
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inclusie verwijst op de eerste plaats naar veranderingen op het vlak van de 
toegang tot de complementaire rollen voor het publiek, op de uitbreiding van 
het gespecialiseerde aanbod tot de gehele bevolking. De expansie van moderne 
maatschappelijke systemen of instituties wordt aldus verbonden met het ‘pre-
pareren’ van het publiek, met het verruimen en verdiepen van de vraag naar 
specifieke professionele zorg.

In het spoor van de Franse Revolutie en de afkondiging van de Déclaration 
des Droits de l’Homme et du Citoyen (1789) kunnen er vele voorbeelden van 
de genese van inclusie-idealen opgesomd worden. Vaak wordt het streven 
naar inclusie ook verbonden met het ontstaan van de moderne maatschappij, 
met de breuklijn tussen de traditionele en de moderne maatschappij. Zo kan 
met de Oostenrijks-Britse antropoloog S.F. Nadel verwezen worden naar de 
teloorgang van de standsorde en het opsplitsen van het publiek in een veel-
heid van rollen: the anonymous public is narrowed down and differentiated in 
role terms… [The public will] assume a particular role or quasi-role, more or less 
enduring or sharply defined; in this sense the public of a craftsman become his 
‘customers’ or ‘patrons’, the public of a doctor his ‘patients’, and that of poets and 
priests, an ‘audience’ or ‘congregation’ (1957, p. 76). Zo gezien, is de moderne 
maatschappij afhankelijk van een veelheid van systemen of instituties die de 
hele bevolking proberen te rekruteren en klaar te stomen voor hun specifieke 
bekommernissen: patiënten in het geval van de medische wereld, consumen-
ten in het economische bestel, burgers of kiezers voor de politiek, gelovigen in 
het geval van religie enzovoort. In ieder van deze maatschappelijke systemen 
of instituties wordt daarbij het belang van het eigen perspectief bepleit en 
worden ruime claims gelegd op de beperkte tijd en middelen waarover perso-
nen en organisaties beschikken. 

In de desbetreffende literatuur zijn al vaak historische analyses van inclu-
sie-idealen gepubliceerd. Maar er kan ook op meer recente evoluties worden 
gewezen. Denk maar aan de wijze waarop de medische wereld haar domein 
heeft uitgebreid. Die wereld richt zich niet meer alleen op het opsporen en 
behandelen van ziektes. Zij heeft ook van preventie haar opdracht gemaakt en 
zij richt zich nu bovendien allereerst op gezondheid in plaats van op ziekte. 
De toonaangevende World Health Organization definieert gezondheid daarbij 
officieel als volgt: health is a state of complete physical, mental and social well-
being and not merely the absence of disease or infirmity. In het licht van een 
dergelijke ruime definitie is echter niemand écht gezond en heeft iedereen 
voortdurend nood aan medische begeleiding en zorg. Met die definitie stimu-
leert de medische wereld haar eigen voortdurende expansie. En doordat deze 
visie op gezondheidszorg in het takenpakket van de naoorlogse welvaartstaat 
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werd opgenomen, konden de condities worden gecreëerd om deze visie breed 
te implementeren. 

De expansie van opvoeding en onderwijs is eveneens het gevolg van inclu-
sieprocessen. Het ligt voor de hand om in dat verband op de zogenaamde 
‘ontdekking van het kind’ te wijzen. Aan de hand van analyses van overge-
leverde materiële cultuur, zoals iconen en schilderijen, heeft Philippe Ariès 
(1987) de eerste tekenen van een proces van erkenning van de kinderlijke 
aard in het veertiende-eeuwse Europa gesitueerd. Nadien zette dat ontdek-
kingsproces zich volgens Ariès heel geleidelijk voort. Pas op het einde van de 
zestiende en in de zeventiende eeuw raakte het in de hogere sociale kringen 
meer algemeen verbreid.7 Pas dan kreeg de onvolwassene het recht om ‘kind’ 
te zijn, pas dan wordt ook opvoeding (en opvoedkunde) van cruciale bete-
kenis. Emile, Rousseaus beroemde fictieve biografie over de opvoeding van 
het (mannelijke) individu, kan zo worden gelezen: als de demonstratie van 
een opvoedkundig georkestreerde inleiding van een nieuwkomer in de wereld. 
Rousseau achtte opvoeden ‘de nuttigste aller taken’ (1989, p. 74). Algemener 
geformuleerd: de moderne tijd ziet het kind als een menselijk wezen met een 
eigen aard (en niet meer als een onvolledige volwassene), dat voor een sys-
tematisch opvoedingsproces ontvankelijk is, maar dat anderzijds door zijn 
eigen aard of natuur die opvoeding juist erg moeilijk maken kan. De sociale 
constructie van het kind onderstreepte zo de nood aan specialistische, peda-
gogische interventies. ‘Voortaan huldigde men de opvatting dat een kind 
nog niet rijp was voor het leven. Een bijzondere behandeling was nodig. Het 
kind moest gedurende een bepaalde tijd afgezonderd worden, “in quaran-
taine worden gehouden”. Pas daarna kon het worden opgenomen in de wereld 
der volwassenen. Deze nieuwe zorg voor de opvoeding begon langzaam maar 
gestaag de gehele samenleving te beheersen en veranderde haar totaal’, aldus 
Ariès (1987, p. 389).

Het is interessant om nader te bekijken hoe de ontdekking van het kind 
plaatsheeft, wat er ontdekt wordt. Wat in dat verband aan moderne pedagogi-
sche geschriften opvalt, is het gebruik van ‘intermediërende’ factoren. Via het 
werk van John Locke had de gedachte dat de mens niet bepaald is door aange-
boren eigenschappen, maar als een onbeschreven blad (tabula rasa) ter wereld 

7 De conclusies van Ariès’ invloedrijke historische studie zijn niet onomstreden. De be-
tekenisvariabiliteit van datgene wat in verschillende regio’s en verschillende periodes 
expliciet of impliciet onder ‘kind’ is begrepen, is in de voorbije decennia veelvuldig 
onderzocht – met tal van inzichten als gevolg. Voor een overzicht van de belangrijkste 
bevindingen en discussiepunten, zie het desbetreffende themanummer uit 2012 van 
het tijdschrift Paedagogica Historica (daarin o.m. Frijhoff, 2012; Hofstetter, 2012).
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komt, veld gewonnen. In de loop van de achttiende en negentiende eeuw 
zijn ook tal van mentale factoren zoals talent, begaafdheid, aanleg, genie of 
genialiteit en dergelijke ingebracht (zie LaVopa, 1988; Vanderstraeten, 2006). 
Aan het begin van de twintigste eeuw zorgden de eerste intelligentietests voor 
een verdere pedagogisering en psychologisering van de kindertijd (Depaepe, 
1998, 2013). Naderhand zijn nog tal van andere ‘diagnostische’ preciserin-
gen geïntroduceerd. Dankzij zulke intermediërende factoren kan opvoeding 
niet alleen worden voorgesteld als een complex fenomeen, maar ontstaat ook 
heel wat handelingsruimte voor pedagogische professionals. Dankzij de ont-
dekking van het kind kan de inclusie van de gehele bevolking in het opvoe-
dingsproces gelegitimeerd worden – want tenslotte komt iedereen hulpeloos 
ter wereld en moet iedereen door zijn of haar omgeving opgevoed worden. 
Het moderne pedagogisch instrumentarium laat tezelfdertijd een voortdu-
rende verfijning van de diagnostiek toe, met een voortdurende uitbreiding en 
diversifiëring van het pedagogische aanbod tot gevolg. Ook in het geval van 
opvoeding zorgt het streven naar een ‘totale’ inclusie van het publiek voor een 
sterke, langdurige expansie van de institutie of het systeem.

Bovendien lopen de pedagogisering en psychologisering van de nieuwe 
generaties parallel met processen van verschoolsing. Vanaf het einde van 
de achttiende eeuw, dus vanaf het einde van de Verlichting, wordt de staat 
steeds meer belast met de verantwoordelijkheid voor onderwijs. De opvoe-
ding verschuift daarmee deels van het gezin naar de school, van de private 
naar de openbare context. Over de pedagogische baten van schools onderricht 
heerste op dat moment nochtans heel wat onduidelijkheid. Tegen die achter-
grond formuleerde het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en 
Wetenschappen anno 1793 de volgende prijsvraag: ‘Welke wijze van Opvoeding 
is de meest verkiezelijke? Eene Publicque of eene Huizelijke? Welke zijn de 
Voordeelen en Gebreken van die beiden? Is er eene wijze van Opvoeding, welke 
de Voordeelen van beiden, met uitsluiting van derzelver Nadeelen, bevat?’ Maar 
de ingezonden antwoorden lieten geen eensgezinde voorkeur blijken. Volgens 
de (deels anonieme) inzenders sprak vóór het openbaar onderwijs dat eenieder 
er op dezelfde wijze kon deelnemen, en dat rangverschillen er op verdwe-
nen: ‘Zij leeren met andere Kinderen omgaan, zonder eenig onderscheid van 
rang’ (Anoniem, 1801, p. 7-8). Met andere woorden: het openbaar onderwijs 
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maakte de inclusie van de hele bevolking in eenzelfde pedagogische institu-
tie mogelijk; de school kon op die manier een ‘nationale Opvoedings-school’ 
worden (Vatebender, 1801).8 De praktische realisatie van dit inclusie-ideaal 
vereiste echter de invoering van de leer- of schoolplicht. In de hele westerse 
wereld werd daarmee in de loop van de ‘lange’ negentiende eeuw – die loopt 
van de Verlichting tot de Eerste Wereldoorlog – een begin gemaakt.

Zo winnen in die periode opvoedingsvormen die in een georganiseerde 
context plaatsvinden aan belang. Het schoolbezoek raakte in de loop van de 
negentiende eeuw op veel ruimere schaal verspreid. Hierdoor werden ook heel 
wat pedagogische taken overgeheveld van een als natuurlijk ervaren milieu – 
het gezin of het huishouden – naar een georganiseerde setting. Ondanks de 
twijfels die toentertijd over de pedagogische waarde van dit artificiële milieu 
bestonden, vond toch snel de gedachte ingang dat leerkrachten hun gebrek aan 
‘natuurlijke’ autoriteit konden compenseren via hun professionele competen-
tie.9 Bovendien heeft de school haar impact op het gezin nadien sterk kunnen 
uitbreiden. Zo geven scholen en leerkrachten kinderen vanzelfsprekend huis-
werk mee, waardoor de ouders op een specifieke manier bij de opvoeding van 
hun kinderen worden betrokken (terwijl ze van dezelfde scholen bij andere 
gelegenheden, zoals toetsen en examens, net niet mogen helpen of intervenië-
ren). Er wordt ook al decennialang met voor- en naschoolse taken remediërend 

8 Dat veralgemeniseerd schoolbezoek een mentaliteitswijziging teweegbrengt, wordt 
ook treffend geïllustreerd door een negentiende-eeuwse vertaling van John Lockes 
Some Thoughts Concerning Education (1693). Locke zelf had nog een duidelijke voor-
keur voor huisonderwijs: ‘Ik ben overtuigd, dat wie een goeverneur in huis kan nemen, 
zijn zoon daar een beschaafder houding, mannelijker gedachten, een beter gevoel 
van wat waardig en gepast is, benevens een grooter mate van kennis op den koop 
toe kan geven, en hem spoediger tot een man kan doen rijpen dan eenige school. Niet 
dat ik dit als den schuld van den schoolmeester beschouw; maar het verschil is groot 
tusschen 2 of 3 leerlingen in hetzelfde huis en 60 of 80 jongens’ (1878, p. 44). Maar 
voor de vertaler was die voorkeur niet meer acceptabel. Hij voegt zelf een opmerking 
aan de tekst toe: ‘Men neme hier in aanmerking, dat Locke spreekt over aanzienlijke 
Engelschen, die inderdaad moeten kiezen tusschen een kostschool of het onderwijs 
van een goeverneur. Hij kon dus niet spreken over wat nu door de meesten verkozen 
wordt: onderwijs in de school en het grootste deel der opvoeding in ’t ouderlijk huis’ 
(1878, p. 45). Voor meer diepgravende historisch-sociologische analyses, zie Smelser 
(1990) of Tyrell & Vanderstraeten (2007).

9 Typische voorbeelden zijn de raadgevingen die in het Franstalige Belgische tijd-
schrift L’Abeille verschenen. In een anoniem gepubliceerde tekst uit het midden van 
de negentiende eeuw werden bijvoorbeeld deze ouderlijke plichten ten opzichte van 
onderwijzers opgesomd: Loin d’attaquer nos instituteurs, nos institutrices, qui se dé-
vouent avec tant d’abnégation à l’éducation et à l’instruction de l’enfance et de l’ado-
lescence, qu’ils [les parents] les secondent sans relâche; qu’ils en deviennent les pre-
miers, les plus puissants auxiliaires! Telle est notre espérance en écrivant cet article 
intitulé: la Famille et l’École, se complétant, s’améliorant, se perfectionnant l’une par 
l’autre (Anoniem, 1858, p. 102).
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opgetreden ten opzichte van kinderen uit zogenaamde ‘probleemgezinnen’. 
Ook bij spijbelende kinderen worden de ouders door de school aangesproken 
en ‘op hun verantwoordelijkheid gewezen’. En er zijn de geregelde oudercon-
tacten, waarin de grenzen van de ‘professionele autoriteit’ van de leerkracht 
en de ‘natuurlijke autoriteit’ van de ouders worden afgetast. Kortweg gefor-
muleerd: er vond na en als gevolg van de expansie van het schools onderwijs 
een verschoolsing van de gezinssituatie plaats. De normen en waarden die in 
het onderwijs hoog in het vaandel worden gevoerd, werden en worden op die 
manier in de andere opvoedingsmilieus geïnjecteerd. Het onderwijssysteem 
heeft de autoriteit verworven om zijn normen en waarden te exporteren naar 
zijn directe omgeving. 

Hoewel het geloof in onderwijs in de negentiende en aan het begin van 
de twintigste eeuw wellicht niet sterk verbreid was, lijkt de maatschappelijke 
autoriteit van deze institutie in de tweede helft van de vorige eeuw snel op 
brede schaal geaccepteerd te zijn. Naast het hele opvoedingsmilieu werd ook 
de hele maatschappij door de naoorlogse expansie van (de invloed van) het 
onderwijs grondig getransformeerd. Met andere woorden: de voorkeur voor 
openbaar, schools onderwijs voor allen ontstond in de achttiende en negen-
tiende eeuw tegen de achtergrond van een aantal ingrijpende maatschappelijke 
veranderingen. Tot ver in de twintigste eeuw bleek het onderwijs echter niet 
zó aantrekkelijk dat de gehele bevolking er vrijwillig aan deelnam. Een wet-
telijke verplichting was nodig om de inclusie van allen te kunnen realiseren; 
de leer- of schoolplicht maakte schoolgaan niet meer afhankelijk van de keuze 
van jongeren en hun ouders. Sinds de laatste decennia van de twintigste eeuw 
lijken er echter geen grenzen meer aan de groei van de vraag naar onderwijs. 
Ondanks de verlenging van de leerplicht (in België ingevoerd in 1984) is het 
leerplichtonderwijs geen eindonderwijs meer. Steeds meer jongeren studeren 
vandaag steeds langer. Alle denkbare ‘natuurlijke’ criteria die de lengte van het 
verblijf in het onderwijs zouden kunnen begrenzen, zijn inmiddels voorbijge-
streefd. Bij de totale schoolbevolking gaat het nog slechts voor een klein deel 
om ‘kinderen’, waarvan men kan aannemen dat zij op grond van hun ‘natuur’ 
opvoeding en onderwijs nodig hebben. Naast het kind of de scholier is ook de 
hogeschool- of universiteitsstudent een statuscategorie geworden waar ieder-
een vandaag toegang toe moet krijgen. Ook voor de werkende bevolking ligt 
de klemtoon al enkele decennia niet alleen meer op gepaste na- of bijscholing, 
maar op levenslang leren en permanente vorming.

Het onderwijs slaagt er vandaag in om grote delen van de bevolking 
sterker en langer aan zich te binden. Niet alleen het leerplichtonderwijs, maar 
ook het hoger onderwijs veralgemeniseert in België en andere delen van de 
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westerse wereld. Het sterke geloof in (hoger) onderwijs, met andere woorden 
het grote belang dat aan dit onderwijs wordt gehecht als determinant van toe-
komstige kansen en mogelijkheden, ligt ten grondslag aan de enorme, relatief 
recente groei van de deelname aan onderwijs. Door die snelle expansie kan het 
onderwijs de maatschappij ook op een nieuwe manier beïnvloeden. Het gaat 
niet meer alleen om een pedagogisering en psychologisering van het kind. Het 
gaat ook om het ontstaan van een geschoolde maatschappij – waarin de mate 
van participatie aan het hoger onderwijs voor individuen en natiestaten een 
belangrijk verschil maakt. Tegen die achtergrond is het onderwijs na een lange 
aanloopfase geëvolueerd van een secundaire naar een primaire institutie, van 
een volgend of lijdend naar een bepalend of leidend maatschappelijk deelsys-
teem. Zo gezien is de hedendaagse maatschappij niet alleen een kennismaat-
schappij, maar ook en vooral een geschoolde maatschappij geworden. In de 
volgende paragrafen van dit hoofdstuk trachten we de historische genese van 
de basisstructuren van onze geschoolde maatschappij nog verder te belichten.

2.2. universiteit en kennisBeroepen

Zonder twijfel heeft het moderne geloof in onderwijs sterk voortgebouwd 
op een al bestaand vertrouwen in de universiteit. De oudste Europese univer-
siteiten (Parijs, Bologna, Oxford e.a.) werden inmiddels al zo’n acht eeuwen 
geleden gesticht. Er zijn in de moderne maatschappij weinig andere institu-
ties die op zo’n lange geschiedenis kunnen voortbouwen. Heel wat promi-
nente middeleeuwse instituties, zoals de gilden en ambachten, zijn mettertijd 
verdwenen of hebben hun maatschappelijke betekenis intussen grotendeels 
verloren. De universiteit daarentegen heeft sedert de late middeleeuwen een 
prominente positie kunnen verwerven en consolideren. Haar maatschappe-
lijke impact is in de voorbije decennia bovendien sterk toegenomen. Dankzij 
de universiteit kent het onderwijs een grote continuïteit – en dat betekent 
ook dat er voor het onderwijs op basis van een lange traditie heel wat moge-
lijkheden zijn ontstaan om invloed op de maatschappij uit te oefenen. Bij de 
veralgemenisering van het schoolse onderwijs kon worden voortgebouwd op 
de koppeling tussen de universiteit als kennisinstituut enerzijds en de zoge-
naamde kennisberoepen anderzijds.

De middeleeuwse en vroegmoderne universiteiten telden in principe 
vier faculteiten: de kunsten, de geneeskunde, de rechtsgeleerdheid en de 
godgeleerdheid. De faculteit van de kunsten (artes) werd vaak de lagere 
faculteit genoemd (facultas inferior). Zij had een propedeutische functie 
omdat zij voorbereidde op én toegangsrecht verschafte tot de drie andere 
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faculteiten (facultates superiores). De normale leeftijd waarop jongeren aan de 
kunstenfaculteit konden beginnen, was rond het veertiende levensjaar, waarna 
men rond het twintigste levensjaar naar een van de andere faculteiten kon 
overstappen. Het vakkenpakket dat in de kunstenfaculteit werd aangeboden 
(waaronder grammatica, retorica, logica, geometrie en aritmetica), maakt ook 
duidelijk dat de universiteit tot ongeveer 1800 taken vervulde, die veel later 
door het voortgezet of secundair onderwijs werden opgenomen.

De middeleeuwse universiteit verwierf al snel een monopolie op het beheer 
van de maatschappelijk relevant geachte kennis. Reeds vanaf de twaalfde en de 
dertiende eeuw had zij als kennisinstituut nauwelijks concurrenten (Stichweh, 
1991, 2013). Anders gezegd: het hoederecht en de controle over de maat-
schappelijk relevant geachte kennis kwamen in handen van één enkele insti-
tutie. De universiteit verwierf een maatschappelijk mandaat voor het beheer 
van specifieke vormen van maatschappelijk relevante kennis. De universiteit 
kon het gebruik van deze kennis via haar diploma’s ook sturen en autoriseren. 
Hoewel die kennis buiten de universiteit werd toegepast, gebeurde dat door 
beroepsbeoefenaars of professionals die aan de universiteit waren opgeleid.10 

Om welke vormen van kennis en kunde ging het? Op het eerste gezicht 
doet het aanbod aan de hogere faculteiten vermoeden dat de universitaire 
kennissystemen heel heterogeen van aard waren. Binnen de geneeskunde ging 
het om de menselijke natuur en het menselijke lichaam met zijn defecten, 
binnen de rechtsgeleerdheid om de sociale orde en de conflicten die in het 
samenleven kunnen ontstaan, en binnen de godgeleerdheid om de uitein-
delijke zin van het bestaan die in de natuur en de maatschappij zou zijn ver-
borgen. Toch schuilt er een zeker eenheidsprincipe achter die heterogeniteit. 
De facto richtte de universiteit zich op kennis die het menselijk leven in zijn 
diverse facetten betrof. De universiteit richtte zich op alle mogelijke relaties 
van de mens, namelijk de relatie van de mens tot zichzelf en het eigen lichaam 
(geneeskunst), tot zijn medemens (rechtsgeleerdheid) en tot het hogere (god-
geleerdheid). In de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne universiteit waren de 
verschillende kennissystemen ook op die manier via de facultates superiores 
geordend en hiërarchisch gerangschikt. 

10 In het spoor van Norbert Elias (1939/1990) kan ook betoogd worden dat in het politieke 
bestuur het accent in algemene zin verschoof van fysieke dwang naar meer indirecte 
en ‘verfijnde’ vormen van controle. Met andere woorden: de universiteit werd in de 
late middeleeuwen en vroegmoderne tijd één van de instrumenten waarmee heersers 
controle over hun onderdanen probeerden uit te oefenen. Via de universiteit, via haar 
gespecialiseerde kennissystemen, via de controle over de opleiding van de professio-
nals kon de politieke elite op een indirecte, ‘geciviliseerde’ wijze macht uitoefenen (zie 
hieromtrent voorts Foucault, 1984).
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Aan de hogere faculteiten van de universiteit werd men opgeleid tot 
de eerste kennisberoepen: geneesheer, jurist of theoloog. De ordening van 
de faculteiten kwam heel sterk overeen met de algemene maatschappelijke 
rangordening, met de hiërarchie van rangen en standen – de ordening van 
de faculteiten werd op die manier ook gelegitimeerd. Maar de universiteit 
kon ook benut worden om een hoger maatschappelijk prestige voor bepaalde 
specifieke beroepsgroepen na te streven. Zo waren er al vroeg pogingen om 
ook de opleiding van leerkrachten aan de universiteit onder te brengen – met 
name bij de filosofisch georiënteerde artesfaculteit (bv. Mulcaster, 1581). 

In het spoor van Max Weber is vaak ook sprake van afsluiting, van pro-
fessional closure. De uitoefening van de kennisberoepen wordt in sterke mate 
beschermd en afgeschermd. Enkel een gediplomeerde arts mag de genees-
kunde bedrijven, enkel een gediplomeerde jurist mag bepaalde rechtshande-
lingen stellen, enkel een gewijde priester mag een rist religieuze taken uitvoe-
ren. Via de opleiding tot de kennisberoepen kon de universiteit dus op een 
specifieke manier invloed uitoefenen op de maatschappij. Die invloed bleef 
wel lange tijd beperkt – net door de beperkte verspreiding van het universitair 
onderwijs. Uit gegevens die door historici zijn bijeengebracht, blijkt dat er 
rond 1400 een 40-tal Europese universiteiten bestonden (bv. Brockliss, 2000; 
de Ridder-Symoens, 2004). Driehonderd jaar later (rond 1700) waren dat 
er reeds een 170-tal. Daarbij hoorden ook enkele universiteiten in de Lage 
Landen: in 1425 werd te Leuven een katholieke universiteit boven de doop-
vont gehouden, terwijl in 1575 te Leiden een protestantse tegenhanger werd 
opgericht. Door de geleidelijke expansie werd het voor de universiteit als ken-
nisinstituut makkelijker om invloed uit te oefenen. Toch werd lang slechts 
een klein deel van de mannelijke bevolking aan de universiteit opgeleid (naar 
schatting niet meer dan 1 à 2 procent ervan in Europa voor 1800). De vrou-
welijke bevolkingshelft werd op dat moment in het geheel niet toegelaten. 

Ten tijde van de Verlichting verwierf kennis echter een groter maatschap-
pelijk prestige. Kennis werd geacht licht in de duisternis te brengen. De ver-
breiding van kennis onder brede lagen van de bevolking moest de horizon, die 
anders in het duister gehuld dreigde te blijven, verhelderen. Vanaf de tweede 
helft van de achttiende eeuw legitimeerde het streven naar Verlichting ook de 
pleidooien voor een democratisering van kennis. De universiteit werd niet 
alleen toegankelijk voor meer studenten, ook steeds meer wetenschappelijke 
disciplines vonden er onderdak. In de achttiende en negentiende eeuw ging 
het al om een divers geheel van disciplines zoals fysica, chemie, geschiedenis, 
fysiologie, geografie, staatskunde, astronomie en wiskunde, in de twintigste en 
eenentwintigste eeuw zijn daar letterlijk honderden disciplines en duizenden 
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deeldisciplines bijgekomen. Anders dan in de vroegmoderne universiteit kon 
tussen deze disciplines geen expliciete rangorde of hiërarchie meer bestaan. 
Met de afschaffing van het ancien régime verdween niet alleen de hiërarchisch 
geordende standenmaatschappij, maar ontstond ook – met de woorden van 
Immanuel Kant (1798) – een strijd tussen de faculteiten. Aan het belang van 
wetenschap en kennis viel echter niet meer te tornen. Vanaf de achttiende 
en negentiende eeuw zijn er duidelijke overeenkomsten te zien tussen het 
geloof in de legitimiteit van een nieuwe maatschappelijke ordening en het 
geloof in het belang van wetenschappelijke kennis en de verspreiding ervan 
via onderwijs.

Op de arbeidsmarkt en in de maatschappij is het principe van professional 
closure na de afschaffing van het ancien régime niet verdwenen. Integendeel, de 
koppeling met onderwijs werd naar een heel brede reeks van beroepen uitge-
breid. Vandaag geven diploma’s toegang tot steeds meer functies en beroepen. 
In de literatuur wordt deze evolutie ook als ‘toenemende professionalisering’ 
beschreven. Het gaat hier andermaal om een langetermijnproces, dat vanaf de 
tweede helft van de twintigste eeuw door de enorme expansie van het hoger 
onderwijs nieuwe vormen heeft aangenomen. Al in de jaren 1960 sprak de 
Amerikaanse socioloog Harold Wilensky in een met recht en reden beroemd 
geworden artikel over de professionalisering van iedereen (Wilensky, 1964). 
De koppeling tussen onderwijs en beroep verloopt weliswaar niet altijd even 
strikt als bij de traditionele kennisberoepen: niet alle opleidingen bereiden 
enkel op specifieke beroepen voor (en niet op de andere) en niet alle beroepen 
stellen zeer specifieke diploma-eisen (ten nadele van andere opleidingen en 
diploma’s). Maar toch raakten ondertussen tal van beroepsloopbanen sterk 
op de leest van onderwijs en opleiding geschoeid. Onderwijsdiploma’s zijn 
uiterst belangrijke credentials op de arbeidsmarkt en in de maatschappij als 
geheel geworden. Het maatschappelijke mandaat van de universiteit voor het 
beheer van kennis is afgestraald op het hele onderwijssysteem. Steeds meer 
beroepen profileren zich als kennisberoepen. Het hele onderwijsbestel kan via 
haar opleidingsfunctie steeds meer invloed uitoefenen op de manier waarop 
beroepsprofielen worden ingevuld en beroepen worden uitgeoefend. 

Terugblikkend op de snelle negentiende- en twintigste-eeuwse expansie 
van het onderwijs hebben ook heel wat historici het maatschappelijke belang 
van de uitbreiding van de koppeling tussen opleiding en beroep onderstreept. 
Een tweetal decennia geleden noteerde de Amerikaanse historicus David 
Hogan bijvoorbeeld: Whereas the class position of most Americans in 1840 was 
almost entirely a function of their ownership of property, a century later educa-
tional credentials had become the primary and proximate determinant of class 
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position for most people by virtue of the capacity of educational credentials to regu-
late access to the occupational structure (1996, p. 253). Met andere woorden: 
het onderwijs heeft in de loop van de vorige eeuw de autoriteit verworven 
om de sociale status van individuen te bepalen. Opleidingen en diploma’s 
zijn vaak de belangrijkste factoren voor het legitimeren van statusverschillen 
geworden. Waar iemand terechtkomt en welk inkomen hij/zij kan verdienen, 
hangt intussen sterk af van scholing en diploma’s. Het onderwijsbestel creëert 
dus verschillen die maatschappelijk steeds meer relevantie kunnen verkrijgen. 
Wij spreken in dit boek van de opkomst van de geschoolde maatschappij 
omdat scholing en diplomering vandaag nadrukkelijk als normatieve ver-
wachtingen ten aanzien van individuen, organisaties en natiestaten bestaan. 

Hoewel de rol van onderwijs bij het toekennen van sociale status vandaag 
niet alleen legitiem, maar ook ‘natuurlijk’ lijkt, is het belangrijk te onderstre-
pen dat het hier om een verregaande sociale interventie, om een sociale con-
structie van de fundamenten van de hedendaagse maatschappij gaat. In een 
historisch relatief kort tijdsbestek hebben vele credentials die niet het resul-
taat van individuele prestaties op school of aan de universiteit zijn, sterk aan 
geloofwaardigheid ingeboet. Dat geldt onder meer voor bewezen ervaring, 
reputatie, persoonlijke referenties, afkomst, leeftijd, geslacht en burgerlijke 
staat. Sedert de naoorlogse expansie van het (hoger) onderwijs is de legiti-
miteit van heel wat van deze criteria grotendeels verdwenen. Meer nog: het 
openlijke gebruik van een aantal ervan is taboe geworden. Er is daarentegen 
een sterk geloof in de macht van onderwijs ontstaan – tot op het punt dat 
men nu massaal investeert in onderwijs en opleiding. De vanzelfsprekend-
heid waarmee onderwijsdiploma’s inmiddels statusverwerving kunnen regu-
leren, toont de institutionalisering en ‘normalisering’ ervan aan (zie ook al 
Schelsky, 1957). Sociale ongelijkheid wordt nu zelfs vaak primair gedefinieerd 
in termen van een ongelijke toegang tot het (hoger) onderwijs.

Die evolutie houdt ook in dat niet-academische vaardigheden, dus vormen 
van kennis en kunde die niet met succes op school verbonden worden, in de 
huidige, geschoolde maatschappij minder worden gewaardeerd. Het zijn bij-
voorbeeld niet de vormen van kennis die ‘kleine’ boeren nodig hebben om hun 
vee te verzorgen of hun gewassen te telen, het zijn evenmin de vormen van 
kennis die de zogenaamd niet-actieve huisvrouwen of -mannen nodig hebben 
om hun huishouden kundig te bestieren. Het zijn integendeel academische 
vaardigheden die vandaag als ‘natuurlijk’ worden ervaren, als een legitieme 
grond waarop individuen en maatschappelijke posities worden onderschei-
den. De academische kennis die in het onderwijs hoog in het vaandel wordt 
gevoerd, onderbouwt steeds meer hedendaagse constructies van de sociale 
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realiteit. In de geschoolde maatschappij verschuift de nadruk zo naar bepaalde 
vormen van kennis. Kenmerkend is dat heden ten dage bepaalde vormen van 
kennis worden geprivilegieerd – en dit ten koste van andere vormen van 
kennis en kunde. Het onderwijs bereidt niet alleen voor op de kennismaat-
schappij, het onderwijs geeft ook zelf vorm aan wat legitieme kennis is en 
aan de principes op grond waarvan de maatschappij zichzelf organiseert. De 
expansie van onderwijsvoorzieningen volgt niet enkel op de toename van de 
maatschappelijke complexiteit (bv. door de introductie van nieuwe technolo-
gie), de toegenomen vraag naar onderwijs vloeit ook en vooral voort uit het 
gegeven dat op de arbeidsmarkt en in de maatschappij een toenemend aantal 
posities gedefinieerd worden in termen van professionele, dus formeel door 
het onderwijs certificeerbare competenties. 

Tegen die achtergrond is nog een kanttekening zinvol: de Amerikaanse 
socioloog Randall Collins heeft op invloedrijke wijze van de credential society 
gesproken (Collins, 1979, 2002). De pejoratieve connotaties verbonden aan 
zijn label zijn evident. Collins beschouwt het onderwijs als een diplomafabriek, 
als een leverancier van credentials. In zijn optiek is het onderwijs alleen maar 
een lege huls, een ideologisch instrument dat sociale ongelijkheden legitimeert 
en verhult. Zijn visie ligt dus dicht bij het eerder vermelde onderzoek over 
onderbenutting, overscholing en onderwijsinflatie. Zijn visie heeft echter te 
weinig aandacht voor de manier waarop de onderwijsrevolutie de maatschappij 
transformeert (of kan transformeren). Diploma’s zijn ook van belang, omdat 
ze toelaten schoolse, academische kennis te exporteren. Dat geldt ook voor 
deelname aan het hoger onderwijs, omwille van de betekenis van academische 
kennis voor de inrichting van de huidige maatschappij. Onze maatschappij 
privilegieert de kennis die in onderwijsinstellingen kan worden gecertificeerd. 
Juist door de expansie van het hoger onderwijs schrijdt ook de institutionalisering 
van de waarden ervan voort. Door die gestegen verwachtingen ten aanzien van 
schoolbezoek wordt het onderscheid tussen wie wel en wie niet over specifieke 
onderwijsdiploma’s beschikt steeds belangrijker. In dit boek trachten we de 
dynamiek van de geschoolde maatschappij te belichten. 

2.3. hoog- en laaggeschoolDen

Hoe verandert de maatschappij door het feit dat onderwijs er een steeds 
belangrijkere rol gaat spelen? Welke gevolgen heeft de instroom van grote 
aantallen geschoolde en gediplomeerde mensen op de opbouw en ordening 
van de maatschappij? Vooraleer we in de volgende hoofdstukken de dynamiek 
van de geschoolde maatschappij in België aan de hand van empirische data 
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in detail analyseren, willen we afsluitend enkele van de onderliggende maat-
schappelijke structuren en scheidslijnen nader belichten.

Zowel overheden als individuen staan al enige tijd sterk onder druk 
om in onderwijs te investeren. Aangezien formele organisaties steeds meer 
maatschappelijke domeinen inpalmen, lijkt de levensloop van een individu 
ook steeds meer afhankelijk te worden van expliciete keuzes of beslissingen. 
De levensloop heeft in de voorbije decennia de vorm van een loopbaan of 
carrière aangenomen, d.w.z. van een opeenvolging of aaneenschakeling van 
specifieke beoordelingsmomenten (zoals punten en diploma’s, jobevaluaties, 
faillissementen, ongevallen, wetsovertredingen of veroordelingen enz.). Een 
carrière lijkt een logische structuur te hebben: wat bereikt is, is een basis voor 
wat nadien mogelijk wordt. Daardoor vormt twijfel of onzekerheid over de 
toekomst de achtergrond van heel wat keuzes die mensen in de loop van 
hun leven, hun carrière maken. Daarbij hoort ook de twijfel of de keuzes die 
men maakte later niet betekenisloos of schadelijk zullen zijn. Het is immers 
onbekend welk verleden iemand in de toekomst nodig heeft.11 Toch legt deze 
structuur vooral druk op de beginfase van de carrière. Voor de ‘lancering’ van 
hun kroost besparen ouders zich vaak kosten noch moeite. Schoolsucces is 
belangrijk geworden – net omdat in de huidige maatschappij nagenoeg elke 
vorm van carrièreplanning op onderwijs aangewezen is. 

De selectie- en beoordelingsmechanismen die in het onderwijs gehanteerd 
worden, genereren een hoge prestatiedruk. In het onderwijs wordt een loopbaan 
geportretteerd als een logische, haast automatische opeenvolging van stappen 
(tenminste als alles goed of normaal verloopt). Op basis van modeltrajecten 
gaat het van cursus naar cursus, van studiejaar naar studiejaar, van diploma 
naar diploma. Het is ook reeds vooraf bekend wanneer welke beslissingen 
worden getroffen. De vrijheid van leerkrachten of docenten blijft daarbij 
beperkt tot enkele alternatieven (zoals lof/afkeuring, toelaten/afwijzen) of tot 
de gradaties die de gehanteerde meetschaal toelaat. Leerlingen of studenten 
kunnen zich wel of niet laten beoordelen (bv. door van school of van opleiding 
te veranderen), maar ook voor hen zijn er in de loop van hun schoolse 
carrière niet veel keuzemogelijkheden of alternatieve routes. Een onderlinge 

11 Het verleden is dus kneedbaar. De gebeurtenissen waaruit het bestaat, kunnen in het 
heden opnieuw, in meer of minder gunstige configuraties, gecombineerd worden. Ook 
Erving Goffman heeft dit perspectief op de carrière gebruikt bij de analyse van de le-
vensloop van psychiatrische patiënten. Given the stage that any person has reached in 
a career, one typically finds that he constructs an image of his life course – past, present, 
and future – which selects, abstracts, and distorts in such a way as to provide him with 
a view of himself that he can usefully expound in current situations (Goffman, 1961,  
p. 139). 
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vergelijking is door de gestandaardiseerde selectie- en beoordelingsmomenten 
zowel gemakkelijk als voor de hand liggend. Als gevolg van deze structuur 
wordt van jongeren niet enkel verwacht dat zij aan het onderwijs ‘meedoen’. 
Zij moeten trachten te excelleren of beter dan de anderen te doen. Bovendien 
heeft deze structuur grote consequenties voor zij die afvallen, voor zij die 
niet kunnen of willen meedoen. Het onderwijssysteem produceert zijn eigen 
dropouts, zijn eigen exclus. Aangezien onderwijs en beroep of verdere carrière 
met elkaar verbonden zijn, mag het niet verbazen dat de scheidslijnen en de 
verschillen tussen hoog- en laaggeschoolden belangrijker worden. 

De geschoolde maatschappij vormt met andere woorden geen monoliet. 
De expansie van scholing en onderwijs is geen gegeven dat op uniforme wijze 
de hele populatie in zijn greep krijgt en geleidelijk overal dezelfde effecten 
heeft. De onderwijsrevolutie creëert zowel mogelijkheden als problemen. De 
geschoolde maatschappij heeft ook een keerzijde. Zij geeft niet alleen meer 
ruimte aan kennis en aan kenniswerkers, zij kent ook ongelijkheden en tegen-
stellingen – ondanks, maar ook net dankzij alle overheidsinterventies die de 
expansie en de democratisering van het onderwijs moeten bevorderen. Om 
een concreter beeld van de kenmerken van de huidige geschoolde maatschap-
pij te krijgen, focussen we hierna op de tegenstelling tussen hoog- en laagge-
schoolden. Onze hypothese is niet alleen dat door de recente onderwijsrevo-
lutie het verschil tussen hoog- en laaggeschoolden in het onderwijssysteem 
versterkt wordt, we vermoeden ook dat dit verschil tot een aantal andere onge-
lijkheden leidt en zo ruimere maatschappelijke relevantie krijgt. Wij vermoe-
den met andere woorden dat het verschil tussen de hoog- en laagopgeleiden 
in de huidige maatschappij in toenemende mate een verschil wordt dat echt 
het verschil maakt.

Hierna zullen wij de tegenstelling tussen universitair geschoolden ener-
zijds en school dropouts anderzijds verder analyseren. Zoals we in het inlei-
dende hoofdstuk kort aanhaalden, zullen we ons richten op de ‘aantrekkelijk-
heid’ van de steden of regio’s waarin belangrijke universiteiten gevestigd zijn. 
Uit het eerder vermelde sociaal- en economisch-geografisch onderzoek blijkt 
dat grote of gevestigde universiteiten zowel voor bedrijven als voor hoogopge-
leiden steeds grotere aantrekkingspolen zijn. De braindrain vindt niet alleen 
op internationale, maar ook op nationale schaal plaats. Zo correleren in de 
Verenigde Staten positieve migratiesaldi voornamelijk met twee factoren: 
mooi weer en de aanwezigheid van instellingen voor hoger onderwijs. Sunbelt 
cities in staten zoals Florida en California werden groeipolen, onder meer na 
de uitvinding van de airconditioning en de medische vooruitgang in de strijd 
tegen tropische ziekten. Maar ook regio’s met een hoge productie van human 
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capital bleken de voorbije decennia uiterst attractief – zoals aan de ene kant de 
Boston Area met haar hoogstaand universitair onderwijs (Harvard, MIT enz.) 
of aan de andere kant Silicon Valley ten zuiden van San Francisco (met UC 
Berkeley, Stanford enz.). Daaraan ligt een versterkend, circulair economisch 
verband ten grondslag: hoogopgeleide werkgevers stellen vaak hoogopgeleide 
werknemers tewerk, terwijl laagopgeleide werkgevers zelden hoogopgeleide 
werknemers aanwerven. Individuen die hooggeschoold zijn trekken elkaar 
aan; zij zoeken elkaar op. Hooggeschoolden creëren een eigen wereld, geba-
seerd op de academische vormen van kennis of expertise, waarmee zij goed 
vertrouwd zijn geraakt en waarop zij vertrouwen.12 

Onze hypothese is dat in de huidige geschoolde maatschappij niet alleen 
nieuwe mogelijkheden, maar ook nieuwe problemen ontstaan. Als gevolg van 
de snelle toename van het aantal hooggeschoolden ontstaat het probleem van 
de laaggeschooldheid. De aanwezigheid van steeds grotere aantallen van hoog-
geschoolden verandert de maatschappelijke omgeving van individuen; de 
onderwijsrevolutie transformeert de verwachtingen waarmee iedereen gecon-
fronteerd wordt. Het onderscheid tussen zij die wel en zij die niet op de trein 
(kunnen) springen dringt zich daardoor nadrukkelijker op. In de volgende 
hoofdstukken van dit boek trachten wij op een empirisch grondig onder-
bouwde manier de veelzijdige dynamiek van de geschoolde maatschappij te 
belichten. In hoofdstuk 3 komt de ongelijke geografische spreiding van de 
hooggeschoolden in België aan bod, in hoofdstuk 4 richten wij onze aandacht 
op de ongelijke geografische spreiding van de laaggeschoolden. In hoofdstuk 5 
analyseren wij de verschillen inzake geografische mobiliteit tussen de hoog- en 
laaggeschoolden.

 

12 In een aantal bijdragen in het wetenschaps- en universiteitshistorische tijdschrift 
Studium (en de voorloper ervan: Gewina) is de samenhang tussen regio en univer-
siteit of hogeschool voor een aantal Nederlandse steden voor diverse perioden in de 
geschiedenis verkend (zie Brabers, 2001; Caljé, 2001; Dorsman, 2001; Knegtmans, 
2001; Smit, 2001; Wingens, 2001; Melis & Molema, 2012). Voor een uitvoerigere 
analyse van de wisselwerking in Groningen, zie Caljé (2009). Voor een interessante 
samenvattende beschouwing over de verhouding tussen universiteit en stad in de pe-
riode 1800-2000, zie Wachelder (2001). In een aantal Vlaamse ‘gelegenheidsboeken’ 
zijn ook interessante beschouwingen aan de geschiedenis van de relatie tussen uni-
versiteit en stad gewijd (zie onder meer Tollebeek & Nys, 2008; Mantels, 2013).
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In drie of vier generaties, dus een eeuw tijd, is ‘verder 
studeren’ geëvolueerd van een privilege voor enkelin-
gen naar gemeengoed voor grote groepen jongeren. 
Dit boek kijkt op een nieuwe manier naar die onderwijs-
revolutie en gaat na welke impact die heeft op onze 
samenleving vandaag. 

Nooit eerder hebben zoveel jonge mensen zoveel tijd, 
energie en middelen besteed aan onderwijs en 
opleiding. Met iedere nieuwe generatie lijken de 
verwachtingen over het aantal jaren schoolbezoek en 
het te behalen diploma naar boven te worden 
bijgesteld. 

De maatschappij organiseert zich ook steeds meer 
rond de kennis en kunde die in het onderwijs worden 
omarmd, verspreid en gelegitimeerd. De auteurs 
analyseren de fundamentele kenmerken van onze 
nieuwe, geschoolde maatschappij. Daaruit blijkt hoe 
geleidelijk nieuwe scheidslijnen tot stand zijn gekomen, 
zoals het onderscheid tussen hoog- en laaggeschool-
den. Verder brengt hun studie voor het eerst de impact 
van universiteiten op regionale ontwikkeling in kaart en 
ook de geografische mobiliteit van hoog- en laagge-
schoolden, waardoor we van een heuse braindrain 
kunnen spreken. De geschoolde maatschappij is dan 
ook een must read voor iedereen die begaan is met én 
kritisch wil reflecteren op onderwijs en maatschappij.

Raf Vanderstraeten is gewoon hoogleraar aan de 
vakgroep Sociologie van de Universiteit Gent. 
Voorheen werkte hij aan de universiteiten van Leuven, 
Utrecht, Bielefeld, Antwerpen, Rijsel en Helsinki.

Frederik Van der Gucht,  als socioloog afgestudeerd 
aan de Universiteit Antwerpen, werkte aan de 
Universiteit Gent en de Katholieke Universiteit van São 
Paulo. Aan de Universiteit Gent finaliseert hij een 
doctoraatsproefschrift, o.m. over rekruteringsongelijk-
heden in het hoger onderwijs in België.
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