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Het diploma nadenken

Het hoger onderwijs trekt zich stilaan op gang. De komende weken zullen onze
aula’s bezwangerd zijn van ronkende verklaringen over innovaties, competenties of
ondernemingszin bij studenten. Maar ligt daar wel de belangrijkste opdracht van
onze hogescholen en universiteiten?

Anno 2017 zijn instellingen in het hoger onderwijs volwaardige marktspelers
geworden. Onder het motto ‘stilstaan is achteruitgaan’ leveren ze elk jaar meer
studenten af, meer doctoraten en meer publicaties. Wat we ermee moeten
aanvangen, lijkt niet hun eerste zorg – tenslotte hangt hun financiering ervan af.
De instellingen beconcurreren elkaars marktaandeel met commercials, leveren zo
veel mogelijk producten – diploma’s, doctoraten en publicaties – af, waarmee ze
hun winst consolideren om die vervolgens te herinvesteren in nog meer marketing
of de uitbreiding van campussen en voorzieningen. En wie goed boert, klimt in de
rankings en citatie-indexen. Daarom belonen instellingen vooral die studenten en
werknemers die de statistieken de hoogte injagen, niet hen die de statistiek in vraag
stellen. Dat valt te betreuren.

Natuurlijk is het fijn dat studenten kwalitatief goed onderwijs krijgen
voorgeschoteld en dat ze worden aangezet tot handelen, maar mag hen ook nog een
beetje reserve worden bijgebracht tegen het winstdenken? De afgelopen dagen las
ik drie berichten die verontrustend zijn en wijzen op de harde noodzaak om
kritische en onafhankelijke mensen te blijven opleiden die niet zomaar de
marktlogica achterna hollen.

Over jezelf beschikken, is in onze samenleving geen sinecure

Het eerste betreft het Europees Voedselagentschap EFSA dat bij de beoordeling
van studies over glyfosaat passages letterlijk heeft overgenomen uit teksten van de
producenten (DS 15 september)

(http://www.standaard.be/)
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(http://www.standaard.be/cnt/dmf20170914_03072971). Het tweede bericht was
in de weekendkrant te lezen: het alom geprezen KCE (Federaal Kenniscentrum
voor de Gezondheidszorg) dreigt zijn onafhankelijkheid kwijt te spelen in een
onduidelijke fusieronde met andere instellingen en zal verantwoording moeten
afleggen aan een gepolitiseerde raad van bestuur (DS 16 september)
(http://www.standaard.be/cnt/dmf20170915_03075741). Tot slot raakte eerder
bekend dat minister Maggie De Block (Open VLD) de organisatie Farmaka dreigt
op te doeken (DS 13 september)
(http://www.standaard.be/cnt/dmf20170912_03068573). Farmaka informeert
huisartsen over welke geneesmiddelen het best wel of niet worden voorgeschreven
– louter gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en niet omdat Big Pharma ze
aanprijst.

Drie berichten die onze verontwaardiging zouden moeten opwekken, en die
telkens wijzen op dezelfde problematiek: de samenleving heeft op alle niveaus
mensen nodig die in staat zijn weerwerk te bieden aan het streven naar snelle winst
van een zekere profitsector, of aan kortzichtige politieke beslissingen die schadelijk
zijn voor de volksgezondheid. Weerwerk bieden doe je niet met vakkennis of
praktische vaardigheid alleen. Dat kun je maar als je als student degelijk gevormd
wordt tot een zelf bewuste burger. Dat vraagt om heel wat: inzicht in het politiek-
ideologische veld dat voortdurend opinies als feiten verpakt, het kritische
potentieel om tegen politieke of commerciële druk bestand te zijn, zin voor
diepgang in denken en handelen, en het historische besef van moedige mensen die
op hachelijke momenten altijd zijn blijven uitgaan van onafhankelijkheid en
wetenschappelijke integriteit. Kortom: stellen we jonge mensen nog in staat zich
een wereld in te beelden die voorbij het pure marktdenken opereert?

Die mogelijkheid wordt met name aangereikt in vakken die algemene vorming
aanbieden. Het mag dan volgens sommigen getuigen van een volledig achterhaald
bildungsmodel uit de negentiende eeuw, nooit was algemene vorming relevanter
dan vandaag. We hebben voortdurend de mond vol van autonomie, maar over
jezelf beschikken en geïnformeerde beslissingen nemen, is in onze samenleving
geen sinecure: je moet fake news kunnen herkennen, risico’s inschatten, feiten van
opinies onderscheiden of doorhebben hoe kennis een machtsinstrument kan
worden. Wie daar niet goed in is, raakt achterop, op de arbeidsmarkt en in het
leven. Om in een kennismaatschappij te overleven, laat staan gelukkig te zijn, is het
minst praktische deel van een opleiding daarom het meest relevante, met vragen
zoals: ‘wie ben ik als mens?’ en ‘hoe positioneer ik mij in het leven?’

Ook de samenleving gaat achteruit als ze niet langer over voldoende mensen
beschikt die met die vragen jongleren. De capaciteit hiertoe aanleren, is natuurlijk
niet de taak van het onderwijs alleen, maar het moet er wel aan bod komen. Wie
daarentegen alles afmeet aan het nut of de directe inzetbaarheid der dingen, mist
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het meest relevante dat het onderwijs te bieden heeft: leren nadenken voor je
handelt. Dat is een luxe die je doorgaans van je latere werkgever nooit meer cadeau
krijgt, maar die we maatschappelijk hard nodig hebben.

Hogescholen en universiteiten ontvangen elk jaar het intellectuele kruim van de
samenleving. Waarom dan niet van hun kritische geesten gebruikmaken en hén de
vraag voorleggen: waarheen met het hoger onderwijs? Opleidingen beperken tot
het afleveren van glad inzetbare verzameldozen vol bruikbare competenties,
waartoe sommigen graag de taak van het hoger onderwijs willen beperken, is het
slechtste wat ons kan overkomen. Ondernemingszin is mooi, maar wie niet ook
heeft leren omgaan met de vraag naar de zin van het ondernemen, heeft van zijn
studie maar weinig meegekregen.
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