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Volwasseneneducatie moet alleen gericht zijn op dat wat de arbeidsmarkt nodig 

heeft. (tegen) 

Wil van Dijk 

 

Aftrap 

“Ze worden onderhand pislink en ze gaan scheldeni en verliezen hun waardigheid”.  

De publieke zaak is vanaf de jaren tachtig door de economen  gekaapt. Het toen begonnen 

neoliberale offensief legt de nadruk op privatisering en de mantra van ‘alles moet wijken voor 

betaald werk’. Het zijn vooral de hoogopgeleiden die ervan geprofiteerd hebben. Veel te weinig oog  

is er voor de belangen van laagopgeleide burgers en andere kwetsbare groeperingen. 

Als het schamele budget dat de Nederlandse overheid aan  volwassen educatie besteedt, ook nog 

eens aan een beperkte groep wordt toebedeeld, dan kunnen we  wachten op een pislinke en 

scheldende grote groepen senioren, kansarmen op de arbeidsmarkt, mantelzorgers en 

laagopgeleide ongezonde mensen. (risicogroepen) 

 

Drie voorbeelden  

a. De vergrijzing en de toenemende eisen die de digitale samenleving stelt, zet meer en meer 

grote groepen Nederlanders in de kou.  Nu al worden op veel plekken 65 plussers niet 

toegelaten tot formele leertrajecten. Dit terwijl  onderzoek laat zien dat met een toenemende 

leeftijd de laaggeletterdheid toeneemt. Geen toegang tot educatie voor deze risicogroep 

betekent een nog grotere kans op isolatie, eenzaamheid en een slechte kwaliteit van leven in 

hun laatste levensfase. 

 

b. We kennen nog een tweede mantra van de economen, die van de DIY concepten. Ministeries, 

Financiën voorop hebben in rap tempo het elektronisch berichtenverkeer ingevoerd. 

Zorgverzekeraars, gemeentes, woningcorporaties, etc. volgen al ras. Ze transformeren naar 

volstrekt ontoegankelijk, onpersoonlijk en onbegrijpelijke organisatie voor 10/30 % van de 

Nederlandse bevolking. ICT educatie is in dit kader van extreem belang voor de financiële 

huishouding van de genoemde risico groepen. 

 

c. Laaggeletterden hebben meer kans op een slechtere gezondheid dan mensen die niet 

laaggeletterd zijn. Naar schatting bedragen de jaarlijkse zorgkosten vanwege laaggeletterdheid 

127 miljoen euro. Studies laten overwegend een negatief verband zien tussen geletterdheid en 

gezondheid. Uitsluiting van educatie van de risicogroep geeft volle ziekenhuizen en 

doctorsposten. 

   

Tot slot 

Tot slot een voorbeeld uit de vierde wereldbeweging.  Hele families die van generatie op generatie 

kansarm en analfabeet zijn, geen toegang hebben tot officiële voorzieningen en geen geschreven 

geschiedenis hebben.  Hun eerste ervaring met een gevoel van eigenwaarde kregen ze in de 

periode dat ze via cursussen geletterd werden en hun eigen geschiedenis op konden schrijven en  

andere laten lezen. Ik heb geen werk maar kan lezen en schrijven dus ik ben de moeite waard om 

te bestaan.  
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i Dit zei zeer recent  Gabriel van en Brink over de laagopgeleide Nederlander  toen hij als hoogleraar 

maatschappelijke bestuurskunde met pensioen ging. 

                                                           


