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Waarom is er onderwijs? We zijn het met z’n allen 
zó gewoon gaan vinden dat onderwijs bestaat zoals 
het is, dat we deze vraag niet meer stellen. Toch 
is deze vraag heel relevant. Want er wordt voortdu-
rend, met het ministerie van onderwijs op de bok, 
aan het onderwijs gesleuteld. Kennelijk zijn we niet 
tevreden. Maar sleutelen aan ‘hoe’ en ‘wat’ is be-
trekkelijk zinloos, als je niet eerst terugkeert naar 
‘waarom’.

Waarom? Daarom!

Dus: waarom onderwijs? Het antwoord lijkt voor 
de hand te liggen: kinderen moeten leren. Maar 
de mens is een lerend organisme, ondernemend 
en nieuwsgierig. Mens zijn is leren - daar hoeft 
geen school aan te pas te komen. Dus: waarom 
onderwijs? ‘Nou’, hoor ik u zeggen,‘wij mensen 
leren dan wel vanzelf, maar we leren niet vanzelf  
het juiste: dat wat je nodig hebt in het leven.’ 
Onderwijs wordt dus geacht onze kinderen, onze 
jongeren, ‘het juiste’ bij te brengen. Kennelijk 
wéét het ministerie van OC&W wat dat is.

Maar laat er nu een jongere opstaan die zegt: 
‘Wacht eens even. We hebben het over míjn le-
ven en dat is nog maar net begonnen. Ik weet 
helemaal niet hoe mijn leven er verder uit gaat 
zien – en u ook niet, docent, school, ministerie. 
Dus hoe kunt u nu zeggen dat u weet wat ik in 
mijn leven nodig heb?’

Waar is de school die deze jongere in de klas 
heeft, die er bewust op uit is dat jongeren hier-
mee bezig zijn? De school die jonge mensen 
uitdaagt om werkelijk over hun eigen leven na 
te denken, om er vanuit die vrijheid en verant-
woordelijkheid mee aan de slag te gaan? Welke 
school heeft het lef  en de wijsheid om te zeg-
gen: wij weten het ook niet, en dat is ons uit-
gangspunt maar we gaan het samen uitzoeken, 
op basis van gelijkwaardigheid en respect? Die 
school heeft het begrepen: daarom onderwijs!

Getemde geesten

Als kind ben je open en nieuwsgierig. Je waant 
je een kunstenaar en hebt hooggespannen ver-

Waarom onderwijs?
Meike van de Linde
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wachtingen van het wonder dat leven heet. Dan 
ga je naar school en moet je in de rij. Want alle 
schitterende multimedia ten spijt is ons onder-
wijs per saldo nog steeds een overblijfsel uit de 
industriële revolutie, toen we en masse klaarge-
stoomd werden voor de lopende band. En zon-
der dat je het weet, lever je als jongere je eigen 
innovatievermogen en je eigen unieke bron van 
mogelijkheden in.

Voor die lopende 
banden hadden we 
deze getemde gees-
ten misschien no-
dig. Maar nu klagen 
we steen en been 
dat onze jongeren 
zo weinig onderne-
mingslust tonen en 
geen verantwoorde-
lijkheid willen ne-
men. Maar dat heb-
ben we toch echt 
aan onszelf, aan ons 
onderwijs te danken. 
Ons onderwijs haalt 
onze kinderen en jongeren weg bij zichzelf  en 
bij hun eigen verantwoordelijkheid, muilkorft en 
knecht ze zodat ze meegaan in de rij. Manage-
ability is de norm en curriculi worden steeds 
dwingender. ‘Het kind centraal’, waar zoveel 
scholen op bogen, is een illusie en domweg een 
leugen. Jongeren ervaren dag in dag uit dat ze 
niet goed genoeg zijn zoals ze zijn, maar altijd 
iets of  iemand moeten wórden, en dat ander-
mans norm leidend is. Ze zijn omgeven door 
volwassenen die claimen het beter te weten om-
dat ze meer kennis en ervaring hebben, ouder 
zijn en daardoor recht van spreken hebben. Dit 
levert uitgedoofde geesten op, vol ongeloof  en 
wantrouwen, die zich gedragen als ontevreden 
consumenten en bij wie het eigen innerlijk kom-
pas uit het oog en uit het hart is. Laat de jon-
geren los! Hoe moeten ze anders kennismaken 
met en vanuit zichzelf, en hoe borgen we anders 
hun unieke waarde, originaliteit en geestdrift?

Hapklare brokken

Ja maar, zult u zeggen, jongeren geven zelf  aan 
dat ze ouderwets goed onderwijs willen. Ze wil-
len niet op onderzoek uit, ze kunnen niet zelf  
bedenken en plannen. Helderheid, duidelijkheid, 
overzicht, precies afgepast huiswerk en dan een 
toets die precies dat gebied behelst, daarvoor 
klimt LAKS op de barricaden. Ja, haalt je de koe-
koek. Dag in, dag uit, van jongs af  aan, hebben 

zij geleerd dat het dan ‘goed’ 
is. Op het kinderdagverblijf  
binnen de lijntjes kleuren en 
buitenspelen op verantwoor-
de, hyperbeveiligde speeltoe-
stellen. Op de basisschool 
spelen in speeltijd, leren in 
leertijd, doen wat de juffrouw 
zegt, en een Ritalinnetje voor 
wie dat lange stilzitten niet 
trekt. Dan willen we later ook 
blijven geloven dat het leven 
in hapklare brokken te van-
gen is. Hoezo ‘zelf  doen’? Dat 
is niet de bedoeling!

Zelf  doen móet

En dat terwijl het echte leven voortraast – chao-
tisch, slordig, impulsief  en vaak ongrijpbaar – in 
een steeds hoger tempo. Een leven dat vol zit 
met steeds meer informatie die op allerlei ma-
nieren dag en nacht niet alleen voorhanden is, 
maar ook te manipuleren is. Een leven waarin 
je willekeurig welke identiteit, visie of  houding 
kunt aannemen en waarbij realiteit en virtuali-
teit stuivertje wisselen. Hoe meer we weten of  
denken te weten, hoe minder we blijken te we-
ten. Dát is de kern van het bestaan, zeker nu, in 
deze amorfe, ongrijpbare, onoverzichtelijke we-
reld, waar hoekstenen als zuilen, geloof, gezin, 
afkomst, etniciteit en geboortegrond één voor 
één aan waarde inboeten en wegvallen. Dus 
‘zelf  doen’ is juist wél de bedoeling – meer dan 
ooit. We moeten vanuit onszelf  en met onszelf  
aan de slag – en hoe doe je dat? Dat is waar het 
op scholen over zou mogen gaan; dat is waar-
voor we, heel hard, onderwijs nodig hebben.

foto: Westher
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Koesteren en ontwikkelen

Dus – waarom onderwijs? Daarom onderwijs: om 
onze onderzoekende, creatieve en ondernemen-
de krachten te koesteren en te ontwikkelen. Om 
met elkaar kennis te maken, van jongs af  aan. 
Laten we erkennen dat we niet weten, en niet 
kunnen weten wat de toekomst brengt, maar 
dat het wel helpt om ons te toetsen aan opge-
dane ervaringen en kennis, met een open mind 
en een open hart. Vanuit die kennis kunnen we 
dan de ruimte vinden om te onderzoeken wie we 
zijn, waar onze talenten liggen en wat wij mogen 
bijdragen aan deze wereld. We kunnen kennis 
nemen van verschillende vormen van samenle-
ven, en samen aan een vorm bouwen die bij ons 
en onze tijd past. We kunnen samen burgers zijn 
– betrokken en verbonden.

Meester en leerling

Lesgeven is dan niet meer voorbehouden aan 
docenten alleen. Wij allen zijn in deze visie 
meester en leerling; in een voortdurende wis-
selwerking van basaal innerlijk weten, intuïtie, 
opgedane kennis, ervaringen uit het verleden, 
inzichten die je raken, ruimte om te groeien. 
Je mag weer excelleren en gloriëren, genieten 
van de liefde voor je werk, je passie, je kunst 
en kunde. En deze liefde delen en vergroten. Ie-
dereen krijgt de ruimte om een bijdrage te zijn; 
je krijgt en neemt de volledige verantwoordelijk-
heid voor je eigen ontwikkeling omdat je ziet en 
ervaart dat die bij jou hoort. Ik juich het onder-
wijs dat deze visie nastreeft, zoals de nieuwe, 
kleine maar gestaag groeiende democratische 
scholen, zeer toe. De weg is lang en vol voetan-
gels en klemmen. Maar het kan wel. 

Wijsheid

Ik pretendeer niet de wijsheid in pacht te hebben, 
omdat ook ik mij steeds weer opnieuw terugvind in 
niet-weten. Juist vanuit die ruimte durf  ik keer 
op keer de vraag te stellen: waarom onderwijs? 
En met en voor mijn kinderen vooruitstrevende 
keuzes te maken als het gaat om onze scholing 
en onze ontwikkeling. 

Wees het hartstochtelijk met me oneens, haal 
me onderuit, spreek me tegen; maar niet eer je 
jezelf  op een wezenlijk niveau keer op keer die 
vraag hebt gesteld: waarom onderwijs?

Ik sta open voor jouw antwoord.

Over de auteur
Meike van de Linde werkt als trainer op het 
gebied van persoonlijk leiderschap, en zij 
is adviseur en zangeres. Zij werkt vanuit die 
vakgebieden ook op allerlei scholen met jon-
geren en spiegelt hen op hun ambities en hun 
vermogen om hun eigen leven vorm te geven. 
Haar kinderen zitten op de Democratische 
School De Ruimte in Soest, een keuze die Mei-
ke gemaakt heeft na enkele jaren alternatieve 
onderwijsvormen intensief  bestudeerd te heb-
ben. Meike is, onder andere als zangdocent, 
ook intensief  bij De Ruimte Soest betrokken 
en kent deze vernieuwende onderwijsvorm van 
binnenuit.

E-mail: meike@xs4all.nl
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De toekomst is eigenlijk nog nooit een extrapolatie van het heden 
geweest. Morgen zal anders zijn dan gisteren, met andere wensen, 
andere uitdagingen en kansen. Terwijl we gewend zijn te denken in ex-
trapolaties, zijn er in de samenleving altijd mensen die ‘nieuwe dingen 
zien’ of  ‘nieuwe dingen bedenken’. Zij ondernemen en gaan allianties 
aan, soms impulsief  of  omdat ze voelen dat het goed is. Soms om-
dat ze denken dat het roer voor hen ‘nu om moet’. ‘De geschiedenis 
kruipt niet, ze springt’, zoals Taleb, hoogleraar Onzekerheidskunde het 
verwoordt. De gedachte om ons te baseren op het verleden is zo sterk, 
dat dit de kracht in de kiem smoort om initiatieven te ontplooien die 
geen garantie kennen uit het verleden.

Nederland is mooi, sterk en rijk. Rijk aan mensen en rijk aan ideeën. 
Rijkdom is een voorrecht, maar wel iets dat je moet kunnen zien, 
waarderen en gebruiken. Want welke inventieve ideeën bevinden zich 
buiten het gebaande pad en zijn geestverruimend voor de discussies 
van vandaag? De uitdaging met het boek Verkenning Nieuw Nederland, 
is de verkenning naar dat wat we niet zien, dat wat niet direct opvalt, 
dat wat we pas zien als we heel goed kijken. 

In dit boek laten inspirerende denkers, groot en klein, zien waar volgens hen 
Nederland maatschappelijk beter kan. Ze dagen je uit om ook zelf  aan de slag 
te gaan...
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Dit Essay maakt deel uit van het boek  
‘Verkenning Nieuw Nederland’.  
Kijk voor meer essays en inspirerende 
ideeën om je heen en op: 
www.verkenningnieuwnederland.nl  
(Daar is het ook mogelijk een fysieke  
versie van het boek te bestellen)
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