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Onderwijsexpansie veroorzaakt
nieuwe ongelijkheid
Gerbert Kraaykamp, Jochem Tolsma, Maarten Wolbers 18 november 2011
Ongelijkheid in het onderwijs blijft
bestaan en wordt nog steeds
doorgegeven aan de volgende generatie.
Tegenwoordig is vooral de
opleidingsrichting van ouders
bepalend geworden voor de
opleidingskeuze van hun kinderen. Meer
onderwijs brengt niet meer gelijkheid.
Steeds meer mensen zijn anno 2011 hoog opgeleid, ook de kinderen van laag opgeleide
ouders. De opleidingskeuze van kinderen wordt steeds minder gestuurd door het
opleidingsniveau van ouders. Maar de opleidingsrichting van de ouders is veel
belangrijker geworden voor zowel de opleidingsrichting als het opleidingsniveau van
hun kinderen. Zo is de kans dat kinderen van ouders met een juridische achtergrond ook
een juridische opleiding kiezen twee keer zo groot dan een keuze voor een willekeurig
andere opleiding. Bovendien volgen zonen van technisch opgeleide ouders
tegenwoordig ruim anderhalf jaar meer scholing dan zonen van ouders in de zorg; voor
dochters is dit verschil bijna een jaar.
Deze gegevens zijn afkomstig van de Familie-Enquête Nederlandse Bevolking, een
grootschalig surveyonderzoek onder een representatieve groep Nederlanders dat elke
vijf jaar wordt uitgevoerd door sociologen van de Radboud Universiteit. In dit
onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens over onderwijsloopbanen en het gevolgde
onderwijs van ouders van bijna negenduizend personen.
Ouderlijke opleidingsrichting stuurt opleidingskeuze kind
Het opleidingsniveau van de ouders wordt minder belangrijk voor de opleidingskeuze
van hun kinderen. Vroeger kozen vooral kinderen van hoogopgeleide ouders voor een
medische studie, tegenwoordig is die keuze ook weggelegd voor kinderen met net iets
bovengemiddelde ouders. Een vergelijkbare ontwikkeling zien we bij andere
opleidingsrichtingen, zoals het onderwijs, techniek, economie en sociaal-culturele
opleidingen. De opleiding Rechten vormt een uitzondering – dit blijft vooral een
opleiding voor kinderen van hoog opgeleide ouders.
Ook de invloed van het opleidingsniveau van de ouders op het opleidingsniveau van het
kind neemt af. Als ouders een jaar langer op school hebben gezeten, dan levert dat
kinderen nog ‘maar’ drie maanden extra scholing op. Dit heeft te maken met de enorme
onderwijsexpansie. De groep met een beroeps- of hogere opleiding is diverser,
heterogener. Nu bijna iedereen goed opgeleid is, kun je je met het opleidingsniveau niet
meer echt onderscheiden op de arbeidsmarkt en wordt de keus voor een goede
opleidingsrichting belangrijker. Het is steeds relevanter geworden wàt het kind gaat
doen binnen het mbo, hbo of de universiteit: techniek, zorg, recht, medisch of
anderszins. En deze keuze wordt steeds meer gestuurd door de opleidingsrichting van de
ouders.

Onderwijsexpansie creëerde nieuwe ongelijkheid
Opmerkelijk genoeg heeft de onderwijsexpansie, bedoeld om te verheffen en gelijke
kansen te bieden op onderwijs ook weer een nieuwe ongelijkheid gecreëerd. We zijn
steeds hoger opgeleid, maar diploma’s zijn minder waard geworden waardoor het steeds
belangrijker wordt om een juiste richting te kiezen. De onderwijsexpansie heeft
weliswaar geleid tot een afname in de overdracht van opleidingsniveau van ouders op
kinderen (zie ook onze eerdere publicatie), maar zorgt er tegelijkertijd voor dat ouders
hun opleidingsrichting overdragen op hun kinderen. Daarnaast kan de
opleidingsrichting van ouders veel opleveren voor het opleidingsniveau van hun
kinderen.
We kunnen concluderen dat de onderwijsexpansie lang niet overal heeft gezorgd voor
minder ongelijkheid in het onderwijs en een meer meritocratische samenleving.
Gerbert Kraaykamp, Jochem Tolsma en Maarten Wolbers zijn sociologen van de
Radboud Universiteit Nijmegen. Het onderzoek is hier te downloaden en verschijnt
binnenkort als bijdrage in het boek ‘Goede bedoelingen in het onderwijs’ (uitgegeven door
Amsterdam University Press).

