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Vijfentwinûg jaar democratisering van het onderwijs : een 
historische schets en een beoordeling* 

Prof. Dr. L Huyse 

Proloog 

De vraag naar een betere spreiding van de onderwijskansen over de ver

schillende bevolkingsgroepen duikt hier in België op in het begin van de 

jaren vijftig. Dat is niet toevallig. Tal van ontwikkelingen in die periode 

brachten mee dat onderwijsproblemen in het algemeen, de valorisatie van 

talent in het bijzonder de aandacht trokken. 

l. De demografische groei en een stijging in de scolariteit hadden de 

schoolbevolking na de oorlog snel doen toenemen, zoals uit onder

staand staatje is af te lezen : 

jaar 

1939 

1954 

lager ond. 

250.000 

332.000 

middelb. ond. techn. ond. univ. ond. 

117.000 147.000 10.000 

144.000 175.000 18.000 

Bron: A. Molitor, L'enseignement et la société d'aujourd'hui, pp. 22-23. 

Deze evolutie ging voelbaar wegen op de onderwijsbegroting, die snel 

aangroeide. Zo'n ontwikkeling lokte uiteraard een grotere belangstelling 

voor onderwijsvraagstukken uit. 

2. Belangrijker is evenwel dat in België omstreeks 1950 het onderwijs ont

dekt wordt als een investeringsfactor die de economische groei tenzeer

ste kan beïnvloeden. Het gezegde dat een land, wil het overleven in een 

• Referaat gehouden op een <:olloquium van Vlaamse leergangen, Hasselt. Bij de redactie 
is overvloedig gebruik gemaakt van gegevens, die eerder verschenen zijn in Vandekerckhove, 
L. en Huyse, L., 'In de buitenbaan, Antwerpen, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij. 



90 

technologische samenleving, moet investeren in mensen wordt erg po

pulair. Talent en grijze hersencellen krijgen een voorname plaats in het 

denken over economische politiek. In tal van teksten duikt de stelling 

op dat België zijn intellectueel potentieel beter moet valoriseren wat 

onder meer inhoudt dat men op zoek gaat naar vergeten en verborgen 

talent. 

3. In het midden van de jaren vijftig is de produktiviteitsgedachte een 

dominant thema in de verhoudingen tussen werknemers- en 

werkgeversorganisaties. Van het pakt van de sociale solidariteit dat pa

troons en syndikale leiders na de bevrijding gesloten hadden, wist men 

toen al dat het een te broze basis was voor de sociale vrede tenzij men 

er in slagen kon het pakket te-verdelen-welvaartsgoederen drastisch te 

verhogen. Die drang naar een vergroting van de welvaart leidde in mei 

1954 tot de plechtige gemeenschappelijke verklaring over de produkti

viteit. In dit protokol verbonden werkgevers en werknemers er zich toe 

een gezamenlijke inspanning te leveren voor de opvoering van de pro

duktiviteit. Die inspanning omsloot het ontginnen van de reserve aan 

intellectueel potentieel. 

4. Later, in de tweede helft van de jaren vijftig, neemt de aandacht voor 

een economische groei via de mobilisatie van alle beschikbaar talent 

nog toe onder invloed van wat elders het "spoetnikcomplex" is ge

noemd. Na het eerste Russische ruimtevaartsucces zijn sommigen in 

het Westen van mening dat het Oostblok de technologische wedloop 

aan het winnen is. Bovendien zijn velen ervan overtuigd dat België .ook 

binnen de Westerse wereld een alarmerende achterstand in mobilisatie 

van talent heeft opgelopen. Ook die impulsen leiden tot een verhevigde 

belangstelling voor het vraagstuk van de spreiding van onderwijskansen. 

5. Tal van overwegingen van economische politiek vormden dus een gun

stig klimaat voor de ontwikkeling van democratiseringseisen. Dit 

neemt niet weg dat in de discussie ook het rechtvaardigheidsperspectief 

een rol speelde. Er zijn vele bladzijden te vullen met citaten waaruit 

moet blijken dat het de propagandisten van de democratisering van het 

onderwijs ook te doen was om de verwezenlijking van het recht op 

onderwijs. De vele verwijzingen naar artikel 26 van de Verklaring van 

de Rechten van de Mens liegen er niet om. 
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De doelstellingen : meervoudig 

Van in de beginne vertolkte de vraag naar een betere spreiding van de 

onderwijskansen, naar democratisering van het onderwijs dus, een hele 

reeks doelstellingen : 

a) het ontginnen en produktief maken van verborgen talent ten behoeve -

van de economische groei; 

b) de economische en culturele ontplooiing van Vlaanderen door een mo

bilisatie van alle ongebruikt talent; 

c) het bieden van ruimere kansen voor promotie en persoonlijkheidsont

wikkeling aan begaafde individuen; men zag hier het diploma als sleu

tel tot individuele lotsverbetering voor meisjes en voor jongeren uit de 

minderbegoede groepen; 

d) het milderen van sociale ongelijkheid (ten voordele van de arbeiders

groep) via de hefboom van het onderwijs; collectieve lotsverbetering 

was hier dan het doel. 

Men ziet het : er heerste nogal wat dubbelzinnigheid rond de democratise

ringsgedachte. Er waren economische overwegingen én rechtvaardigheids

overwegingen. In de voorbije dertig jaar was de belangstelling voor het 

dossier "democratisering van het onderwijs" het grootst op het moment 

dat beide perspectieven in de pas liepen ; dit is als zij allebei met voldoen

de kracht op de publieke opinie en op de beleidsverantwoordelijken in

werkten. Dat was zo op het einde van de jaren vijftig en in de eerste helft 

van het volgende decinnium. Zodra de expansie van het onderwijs in poli

tiek-economische termen een aantrekkelijk peil had bereikt, kwamen bei

de motieven op gespannen voet te staan. Dat was het geval vanaf 1965 : 

er waren toen voldoende hooggeschoolde arbeidskrachten in de secundai

re, tertiaire en kwartaire sectoren; precies om die reden verzwakte bij vele 

beleidsmensen de aandacht voor de democratisering van het onderwijs. 

Mobilisatie van verborgen talent: diagnose en strategie 

De beleidsmaatregelen, die de democratisering van het onderwijs moesten 

mogelijk maken, dateren alle uit de periode 1954 (creatie van een studie

fonds) - 1968 (spreiding van het kandidatuuronderwijs). Toen stond het 

dossier vooraan op de politieke agenda. 

Aan de basis van dat ambitieus democratiseringsprogramma lag nogal 

wat denkwerk over de oorzaken van het verloren gaan van talent. Bij het 

maken van de diagnose kon men deels uit Belgisch, deels uit buitenlands 
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wetenschappelijk werk putten. Daarbij moest men een antwoord vinden ' 
op twee vragen: a) welke factoren zijn verantwoordelijk voor het feit dat 
sommige begaafden probleemloos de onderwijsladder beklimmen en an
dere talentrijke jongeren vroegtijdig uit de boot vallen? ; b) op welk mo
ment in de onderwijsloopbaan treden deze factoren het sterkst op? 

Inzake het eerste punt heeft de diagnose in de loop van de jaren grondige 
wijzigingen ondergaan. Eerst situeerde men de oorzakelijke factoren in 
het gezin van herkomst. Daarbij ging de aandacht het meest naar finan
ciële elementen : sommige gezinnen hadden het geld om hun kinderen te 
laten studeren, andere niet. Iets later keek men vooral in de richting van 
wat het socio-cultureel klimaat in een gezin mag genoemd worden : in de 
diagnose verschoof de klemtoon naar de aanwezigheid of afwezigheid van 
educogene elementen in het gezin. In de jaren zestig brachten onderzoek 
en reflectie echter een heel andere oorzakelijke factor aan de oppervlakte : 
niet het gezin, maar het schoolsysteem --zo zei men-- is een continue bron 

van sociale handikaps voor begaafde jongeren uit de 'lagere' sociale groe
pen. Was de school niet opgebouwd rond een uit de burgerij afstammend 
model? Zorgde de sociale herkomst van de meeste leerkrachten er niet 
voor dat dit model grotendeels intact bleef? Uiteindelijk liep deze diagno
se uit op de stelling dat in de inhoud zelf van de begaafdheidscriteria, die 
de samenleving en de school hanteren, sociale handikaps ontstaan. Laat 
mij aan deze korte schets nog toevoegen dat bij elke nieuwe stap in de 
diagnose het besef toenam dat de overheid moest tekort schieten in de 
ontwikkeling van maatregelen omdat de waargenomen oorzaken van een 
steeds groter complexiteit leken. 

De tweede vraag, in verband met de lokalisatie van het verlies aan talent, 
werd in de loop van al die jaren op min of meer dezelfde wijze beant
woord. In principe kunnen begaafde jongeren op tal van momenten over 
sociale drempels struikelen: in het lager onderwijs, bij de keuze van een 
bepaald type van secundair onderwijs, in de loop van dat middelbaar 
onderwijs, bij de overgang van secundair naar hoger onderwijs, bij het 
omzetten van talent in een hoger onderwijs-diploma, bij het verzilveren 
van een diploma in een beroepsloopbaan. In elk van die etappes zijn mi
lieufactoren werkzaam. Met die veelzijdigheid werd in de diagnose echter 
zelden rekening gehouden : men legde de volle klemtoon op wat er tijdens 
het secundair onderwijs en vlak daarna gebeurt. Anders uitgedrukt: de 
diagnose mikte in eerste instantie op de factoren die de toegang tot het 

hoger onderwijs versperden. 
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De strategie, die in het democratiseringsbeleid werd ontwikkeld, vloeide 
voort uit de pas besproken diagnose. Studiebeurzenstelsel, omnivalentie 
van de humanioradiploma's, spreiding van het kandidatuuronderwijs 
moesten inwerken op financiële en schoolorganisatorische drempels. Met 
de introductie van het Vernieuwd Secundair Onderwijs wilde men ook 
ingrijpen op de sociale manipulatie van begaafdheidscriteria. Bij dit alles 
was doel nummer één: de verbreding van de toegang tot het hoger en 
universitair onderwijs. 

Evalnatie van het democratiseringsbeleid 

Wie een beleid beoordelen wil, moet in de eerste plaats de oorspronkelijke 
doelstellingen ervan toetsen aan wat uiteindelijk verwezenlijkt werd. De 
balans, na 25 jaar, is verschillend naargelang de doelstelling die men op 
het oog heeft. 

1. De economische mobilisatie van talent is gelukt. Dat bleek al in 1965 
toen men tal van onderwijsstatistieken ging vergelijken met de cijfers 
uit het begin van de jaren vijftig. Tussen 1954 en 1964 nam het totale 
leerlingen- en studentenaantal toe met meer dan 500.000 eenheden. De 
aanwas van de studentenbevolking bedroeg bijna 34.000 eenheden. 
Ook in het niet-universitair hoger onderwijs was de toename indruk
wekkend. Tussen 1953 en 1964 steeg het aandeel van het onderwijs
budget in de nationale rijksbegroting trouwens van 10 '7o naar 20 "To. 
Uit het referaat van dr. Bonte, dat in Onze Alma Mater verschijnt, 
blijkt dat al kort na 1970 aan de meest urgente vraag naar hoogge
schoolden was voldaan. 

2. Vlaanderens achterstand op onderwijsgebied is grotendeels ingelopen. 
In het universitair onderwijs -- lang de zwakke plek in de 'onderwijs
prestaties' van deze regio -- is het aandeel van de Vlaamse einddiplo
ma's opgelopen van 44 '7o naar 56 %. 

3. De vraag of aan begaafde jongeren, die om sociale redenen 'in de bui
tenbaan lopen', meer onderwijskansen zijn gegeven moet genuanceerd 
beantwoord worden. 
Er is in de bestudeerde periode alvast een aanzienlijke toename in de 
onderwijsparticipatie van meisjes ; in die bevolkingsgroep ging vroeger 
veel talent verloren. Wat de sociaal-economische geledingen betreft is 
de balans zeker positief voor de middengroepen. Zij is dat minder voor 
de kinderen uit gezinnen van geschoolde en ongeschoolde arbeiders ; 
zij die toch doorstoten naar het hoger en universitair onderwijs hebben 
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bovendien te maken met tal van sociale handikaps bij het verwerven 
van een diploma en bij de intrede in het beroepsleven. 

4. Is de sociale ongelijkheid gemilderd? Hier dient men zich te hoeden 
voor al te optimistische besluiten. Het is in de loop van de laatste jaren 

f duidelijk geworden dat collectieve lotsverbetering over een tijdsspanne 
( van drie à vier generaties loopt, vaak partieel is qua omvang en slechts 
' betrekking heeft op relatief kleine fracties van de te promoveren groe-1 ! pen. 

Epiloog: de jaren tachtig 

Wie de levensloop van het dossier 'democratisering van het onderwijs' 
bekijkt, ziet licht- én schaduwzijden. In nauwelijks vijftien jaar tijd 
(1954-1968) is een indrukwekkende reeks van maatregelen gekomen, die 
stuk voor stuk de toegang tot het onderwijs hebben opengebroken. Het 
'investeren in mensen' heeft ongetwijfeld vruchten afgeleverd: bevorder
ing van de economische groei, individuele lotsverbetering van zovelen ... 
De effecten van die maatregelen zijn trouwens nog niet uitgewerkt. 

Toch zou het fout zijn de vijfentwintig jaar geleden opgenomen taak als 
voleindigd te beschouwen. Er is op vandaag, net als vroeger, reden om te 
pleiten voor democratisering op basis van rechtvaardigheidsoverwegingen. 
Nog steeds spelen sociale en kulturele handikaps waardoor duizenden jon
geren in feite hun recht op (vooral hoger en universitair) onderwijs niet 
tenvolle kunnen realiseren. Daarom is het zo verheugend dat Vlaamse 
Leergangen het hele dossier opnieuw onder de publieke aandacht heeft 
willen brengen. Die vernieuwde aandacht is ook zo belangrijk omdat een 
aantal ontwikkelingen het risico meebrengen dat in de jaren tachtig een 
gedeelte van de vruchten van het democratiserings beleid verloren zullen 
gaan. Die prognose (of beter: vrees) wil ik verduidelijken door enkele 
factoren te belichten die betrekking hebben op de situatie van de minder

begoede gezinnen en het hoger/universitair onderwijs. 

1. In een pas gepubliceerde studie (Sociale herkomsttrends in de Belgische 

Leuvense studentenbevolking, periode 1964-1980, uitgegeven door de 
Dienst Studentenvoorzieningen, 1982) toont I. De Lanoo precies aan 
dat al ongeveer tien jaar in de mannelijke studentenbevolking het aan
deel van de midden-lagere en lagere beroepsgroepen afneemt. Bij de 
meisjesstudenten is deze verontrustende trend weliswaar later (vanaf 
1975) gekomen, maar hij is er ook. Dit verschijnsel is ook aan andere, 
dan de Leuvense, universiteiten gesignaleerd. Het is hoog tijd dat de 
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krachten, die deze ontwikkeling veroorzaken, nauwkeurig onderzocht 
worden. 

2. Het is geweten dat de rush naar de universiteit over het algemeen is 
stilgevallen. Vele jongeren nemen nu de kortere weg van het niet-uni
versitair hoger onderwijs. Toch is deze koerscorrectie niet in alle be
roepsgroepen even sterk aanwezig. De trek naar het niet-universitair 
hoger onderwijs is op groter schaal toegenomen, zo luidt de hypothese, 
in de lagere inkomensgroepen. Met een NUHO-diploma scoort een 
jongere minder goed op de arbeidsmarkt dan met een universitair di
ploma en is hij/zij ook gevoeliger voor werkloosheid. Deze elementen 
van maatschappelijke kwetsbaarheid dreigen dus vooral jongeren uit 
midden-lagere en lagere kringen te treffen. 

3. Er is de laatste jaren een sluipende verschuiving opgetreden in de bete
kenis van een diploma: dit is niet langer een gegarandeerde sleutel op 
succes. Het verwerven van een eerste diploma is nu veeleer één stap in 

een langer proces van onderwijsinvesteringen. Wie met kracht op de 
arbeidsmarkt wil komen moet het eerste diploma aanvullen met een 
tweede of met een buitenlandse stage. 
Wij weten uit onderzoek dat deze ontwikkeling in het nadeel speelt van 
die jongeren die uit bescheiden gezinnen komen. 

4. Het referaat van dr. Bonte leert ons dat succes in de ontwikkeling van 
een loopbaan in de toekomst erg zal afhangen van capaciteiten als am- ·

\ bitie, mobiliteitsdrang, geografische beweeglijkheid en van de 'relaties' 
die men kan mobiliseren. Ook dit is een evolutie die ongunstig is voor 
de sociologisch-zwakkeren. 

5. De klassieke afzetgebieden voor jongeren uit arbeidersgezinnen, die 
toch een universitair diploma verwerven, zijn sterk getroffen door de 
economische crisis of door demografische ontwikkelingen. Die secto
ren zijn: het onderwijs en de overheidsdiensten. 

Men zou, de verschillende punten die ik besprak optellend, het volgende 
kunnen zeggen: de ene veldslag (de herverdeling van de onderwijskansen) 
is nog niet gewonnen en reeds opent zich een nieuw, breed front waarop 

discriminatie en sociale ongelijkheid kunnen ontstaan. 




