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we leven in een tijd waarin de ene crisis na de andere ons overspoelt, 
waarin steeds meer kinderen en volwassenen probleemgedrag vertonen. 
dat er drastische maatregelen nodig zijn, daarover is stilaan iedereen het 
eens. maar hoe die er dan wel moeten uitzien, is veel minder duidelijk. 
in zijn recente boek ‘identiteit’ maakt professor Paul Verhaeghe een 
indringende analyse van de huidige tijdsgeest en van de impact daarvan 
op de samenleving, op wie we zijn en hoe we ons gedragen, privé en op 
het werk. een verhaal dat blijkbaar erg herkenbaar is voor heel veel mensen 
op heel verschillende werkvloeren. Voor coc redenen genoeg om hierover 
met hem in gesprek te gaan.

waaRdeVRij ondeRwijS, 

dAt is EEN iLLUsiE

de voorbije maanden hoorden we het 
credo van enkele hoogleraren en CeO’s in 
de media: onderwijs moet voorbereiden 
op de arbeidsmarkt. in uw boek ‘identi-
teit’ geeft u kritiek op deze neoliberale 
visie op onderwijs. hoe ziet u het doel 
van het onderwijs?
ik denk dat onderwijs altijd als centrale 
doelstelling moet hebben mensen te hel-
pen bij hun ontwikkeling om volwaardige 
leden van de samenleving te worden. dat 
sluit aan bij het bildungsideaal van de re-
naissance. hoe je dat invult, hangt af van 
welke samenleving je beoogt. 

naast de gerichtheid op persoonlijkheids-
vorming is onderwijs ook gericht op het 
beroepsleven. dat is voor mij niet in tegen-
spraak met het eerste. ik ga ervan uit dat 
het gericht zijn op een bepaald beroep 
vooral op latere leeftijd gebeurt, ook al om-
dat veel van die beroepsvaardigheden van-
daag op de werkvloer aangeleerd worden. 
dat er nu zo veel nadruk gelegd wordt op 
het afleveren van leerlingen die klaar zijn 
om het beroepsleven in te stappen, zegt 
eigenlijk veel over onze samenleving waar 
bijna uitsluitend de professionele identiteit 
naar voren geschoven wordt als belangrijk. 
dat vind ik echt niet goed.
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mijn boek gaat voor een groot stuk over 
de persoonlijkheidsontwikkeling, waarbij 
ik ook aandacht besteed aan de rol van 
het onderwijs daarin. Persoonlijkheid zou 
ik begrijpen als identiteit. Psychologische 
identiteit is duidelijk een constructie. je 
kan geen onderwijs geven zonder dat je 
effect uitoefent op de identiteitsontwik-
keling. dit betekent dat we verplicht zijn 
ons af te vragen hoe we die effecten gaan 
sturen. en nog veel belangrijker: welke 
normen en waarden gaan we daarbij han-
teren? want identiteit heeft alles te maken 
met normen en waarden. het idee van 
waardevrij onderwijs dat geen effect zou 
hebben op de identiteitsontwikkeling is 
struisvogelpolitiek.

NIET SOLITAIR
Onze identiteit wordt opgebouwd door 
spiegeling zegt u, in eerste instantie door 
de ouders en later door de ruimere omge-
ving. kan onderwijs nog een ingrijpende 
invloed hebben op die identiteitsvorming? 
ja, ik denk dat wie in het onderwijs staat 
deze ervaring zal delen. sowieso wordt de 
basis van de identiteitsontwikkeling ge-
legd door je ouders en het milieu waarin 
je geboren wordt. los daarvan kan onder-
wijs toch heel veel betekenen. Vooral het 
onderwijs tussen twaalf en achttien. dat 
zie ik zowel in mijn therapeutische prak-
tijk als in mijn sociale omgeving. als men-
sen verwijzen naar een leraar die iets voor 
hen betekend heeft, dan is het bijna altijd 
een leraar in het secundair onderwijs. dat 
is eigenlijk niet zo vreemd. dat is de leef-
tijdsperiode waarin leerlingen letterlijk en 
figuurlijk weggaan van het thuismilieu, van 
het nabije, het dorp of de wijk en waar de 
ruimere wereld opengaat. in die ruimere 

wereld gaan we ons toch altijd proberen 
vast te haken aan een paar figuren, anders 
is het te verwarrend. en die paar figuren 
zijn mensen waar we een goede band mee 
hebben, die we vertrouwen en naar wie we 
opkijken. dat zijn nagenoeg altijd leraren 
uit het secundair onderwijs. leraren spelen 
daardoor een belangrijke rol bij de studie-
keuze, maar het gaat veel verder. zij ster-
ken ook het geloof in eigen mogelijkheden 
en bieden alternatieve waarden en keuze-
mogelijkheden aan. wat niet betekent dat 
het lager onderwijs niet belangrijk is, inte-
gendeel. maar in het lager onderwijs heb 
je nog heel sterk de impact van het thuis-
milieu op de identiteitsontwikkeling. iden-
titeit ontwikkelt zich via de voortdurende 
wisselwerking tussen identificatie (identiek 
willen zijn aan) en separatie (ook anders 
willen zijn). separatie is afstand nemen van 
en kiezen voor iets anders. dat kiezen voor 
iets anders gebeurt altijd door figuren. en 
dan komen de leraren, samen met de peer 
group, naar voren. 

hoe maakbaar is onze identiteit en hoe 
zit het met erfelijke invloed op die iden-
titeit?
wat identiteit en persoonlijkheid betreft, 
is het bijvoorbeeld genetisch bepaald of 
je een man of vrouw bent. maar de ont-
wikkeling van je vrouwelijke of manne-
lijke identiteit is volledig cultureel bepaald. 
mocht je als meisje geadopteerd zijn in een 
streng islamitische familie in soedan, dan 
was je nu een islamitische vrouw met bij-
horende opvattingen. dit voorbeeld toont 
hoe groot de impact van de omgeving is 
op identiteit. is identiteit dan enkel maar 
een constructie waar we alle kanten mee 
uit kunnen of is er iets wat wel erfelijk vast-

ligt? om dat te weten kijk ik naar de evolu-
tionaire biologie. die onderzoekt in welke 
mate gedragskenmerken evolutionair zou-
den vastliggen. wanneer we een bepaald 
gedrag systematisch aantreffen bij een be-
paalde diersoort kunnen we redelijk zeker 
zijn dat het erfelijk vastligt, zonder daarom 
de genen of chromosomen te kennen. een 
klassiek voorbeeld is incest. het verbod op 
incest ligt wereldwijd ’ingebakken’. je kan 
er dan van uitgaan dat dit een evolutionair 
bepaald gedragspatroon is dat geactiveerd 
wordt door de omgeving. Frans de waal, 
een heel interessante gedragsetholoog, 
heeft aangetoond dat er bij primaten – wij 
zijn primaten – twee clusters van gedra-
gingen ingebakken zitten die tegenover 
elkaar staan. de ene cluster is gericht op de 
groep, solidariteit, samenwerking en delen. 
de andere cluster is gericht op het individu, 
autonomie en egoïsme. bovendien heeft 
hij aangetoond dat de omgeving bepaalt 
welke cluster dominant wordt. om dan te-
rug te keren naar de vraag rond identiteit: 
onze omgeving is eigenlijk de bepalende 
factor voor de invulling van onze identiteit 
en zal dus ook bepalen wat er uit die bio-
logische pool gehaald wordt van die ene 
of die andere cluster. anderzijds bepaalt 
de evolutionaire biologie ook wat je er niet 
kan uithalen: de omgeving kan onze soort 
niet ombuigen tot een solitaire diersoort. 
wij zijn een sociale diersoort, dat ligt evo-
lutionair vast. een kat is solitair, een mens 
leeft in groep. je kan vanuit de omgeving 
geen mensen kweken die solitair leven, dat 
gaat niet lukken. dat is een heel interessan-
te vaststelling omdat het huidige model 
ons precies in die richting duwt, naar het 
individualisme, het alleen leven. dat is heel 
ongezond. bij sociale diersoorten is een in-

ouders zijn al VanaF de kleuterleeFtijd beducht Voor de 
(schoolse) Prestaties Van hun kinderen en duwen hen ook 
systematisch in de richting Van goede (lieFst toP)Prestaties. 
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dividu dat alleen zit, ziek of uitgesloten, en 
meestal de twee samen. 

WINNAARS EN VERLIEZERS
u wijst het neoliberalisme met de vinger 
voor die ontwikkeling. 
het neoliberalisme als economische ideo-
logie wordt nogal eens verward met het 
liberalisme als politieke ideologie. neoli-
beralisme is geen politieke ideologie, het 
heeft de politiek overvleugeld. Vandaag 
is de politiek ondergeschikt aan deze eco-
nomische ideologie. ideologie is datgene 
wat de identiteit gaat invullen, het grote 
verhaal. het neoliberalisme ontstond in 
het vacuüm van de jaren ‘70-‘80 waar we 
de klassieke ideologie hebben laten vallen. 
dat was een tijdsgewricht. Voordien lag 
het accent op de andere cluster: de groep, 
verplichte conformiteit. dit was zo domi-
nant dat het individu naar adem snakte 
omdat het geen enkele vrijheid had. te 
veel nadruk op één cluster is nooit goed. 
in dit vacuüm heeft men de oude op de 
groep gerichte ideologieën laten vallen: 
katholicisme, communisme, socialisme. en 
er is een nieuwe, economische ideologie 
gekomen, in tijden van mondialisering en 
digitalisering. daarmee wordt een bepaald 
mensbeeld naar voren geschoven: het 
mensbeeld van ‘eigen ik eerst’, een beeld 

van concurrentie, competitie, dat aansluit 
bij een nieuwe vorm van sociaal darwinis-
me, de survival of the fittest, waarbij ‘fittest’ 
verglijdt naar ‘strongest’. een mensbeeld 
op grond waarvan men de maatschappij 
zo gaat organiseren dat de sterkste indi-
viduen naar boven komen en de macht 
krijgen. dit lijkt misschien een nobel doel, 
maar de praktijk leert waar dit op uitdraait. 
je kan dat best illustreren aan de hand van 
het rank & yank-systeem dat in het ameri-
kaanse bedrijf enron werd ontwikkeld. de 
moreel beste mens is degene die het best 
presteert, begrijp: die met de grootste pro-
ductie. dat moet je bovendien meten. die-
genen met de laagste productie, gooien 
we er gewoon uit. zo krijg je een systeem 
met enerzijds een toplaag die alle beloning 
krijgt en anderzijds een onderlaag die eruit 
vliegt. de middenlaag staat te trappelen 
om de toplaag te vervoegen en is in on-
derlinge concurrentie met heel veel angst 
om in de onderlaag terecht te komen. op 
die manier krijg je een maatschappelijke 
organisatie die haar eigen fundament on-
dergraaft want de sociale banden worden 
systematisch doorgeknipt. mijn stelling is 
dat wij dit punt nu bereikt hebben en dat 
dit verklaart waarom wij ons allemaal, zelfs 
degenen die winnen, daar niet goed bij 
voelen.

u zegt dat we die symptomen ook al bij 
kinderen zien. adhd, dyscalculie, dys-
lexie, borderline ziet u als symptomen 
van een falende samenleving en foutlo-
pende identiteitsontwikkeling en niet als 
een specifieke aandoening. 
ook de ouders van kinderen draaien mee 
in deze prestatiemaatschappij. de over-
grote meerderheid van die ouders wil ook 
dat hun kinderen het zullen maken en zijn 
dus bezorgd over de prestaties van hun 
kinderen op school. ouders zijn al vanaf de 
kleuterleeftijd beducht voor de (schoolse) 
prestaties van hun kinderen en duwen hen 
ook systematisch in de richting van goede 
(liefst top)prestaties. we kunnen er ook 
niet naast kijken dat de organisatie van het 
onderwijs zelf in die richting geëvolueerd 
is. ook daar moeten we de geschiedenis 
bekijken. in de jaren ’70 was er het uit-
drukkelijke besef dat onderwijs kan leiden 
tot indoctrinatie. het antwoord daarop 
was het onderwijs waardevrij maken. dat 
bleek achteraf een grote vergissing omdat 
onderwijs nooit waardevrij kan zijn. maar 
toen geloofde men dat door het waardevrij 
maken van de school en het invoeren van 
competentiegericht onderwijs, kinderen 
goede vaardigheden zouden ontwikkelen 
zodat ze in hun professioneel leven kon-
den doorgroeien. als je de evolutie van de 
competenties bekijkt, dan zie je heel snel 
dat het geen vaardigheden meer betreft 
in de eigenlijke betekenis van het woord: 
communicatievaardigheden, it-vaardighe-
den… het zijn persoonlijkheidskenmerken 
geworden, vermomd onder het woordje 
‘attitudes’. op zich is daar niets verkeerd 
aan. het verkeerde eraan is dat men voor-
stelt dat die attitudes objectief vaststelbaar 
de juiste zijn en competenties zoals andere. 

kristien arnoUts
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dat klopt niet, het zijn ten volle normen en 
waarden. als je dan de ontwikkeling ziet 
van de attitudes en alles wat daarbij hoort 
in dat competentiegericht onderwijs, stel ik 
vast dat men leerlingen wil omvormen tot 
een soort hypercompetitieve ondernemer 
van zichzelf, die zijn competenties moet ka-
pitaliseren. ze worden opgekweekt tot ma-
nager van zichzelf om in het bedrijfsleven 
te stappen. is de bedoeling van onderwijs 
het vormen van een persoonlijkheid? ja, 
en daar heb ik geen problemen mee. maar 
is het dit soort persoonlijkheid, dit soort 
maatschappij die we willen? de resultaten 
daarvan zijn niet zo positief. ik zou veel lie-
ver een discussie zien over welke attitudes, 
welke normen en waarden we willen door-
geven via onderwijs.

wat die stoornissen betreft, een deel van 
de huidige moeilijkheden die jongeren 
ondervinden heeft zonder twijfel te maken 
met het systeem. het systeem dat winnaars 
en verliezers gaat installeren. een kind mag 
niet meer tot de middelmaat behoren, het 
moet hoogbegaafd zijn, anders wordt het 
bijgewerkt. er is zeker een vrij grote groep 
problemen die verklaard kunnen worden 
door het systeem. een aantal niet. die zijn 
relatief nieuw en hebben te maken met de 
ruimere, veranderde leefomgeving. kinde-
ren worden constant overprikkeld. ik denk 
dat wat men als adhd labelt, daarmee te 
maken heeft, maar je kan dat wetenschap-
pelijk moeilijk hard maken.

als identiteit een constructie is die tot 
stand komt in wisselwerking met de om-
geving, kan de school dan een effect ten 
gunste hebben op die stoornissen?
dat denk ik zeker, maar de grote vraag is 
hoe je dit moet organiseren. de huidige 
aanpak met al die etiketten aan de hand 
van dsm1 schept de illusie dat we weten 
wat het is en dat we er een perfect ant-
woord voor hebben. maar dat is niet zo. het 
is niet omdat rilatine werkt dat adhd een 
bruikbaar diagnostisch label is. ik ga ervan 
uit dat je telkens individueel moet bekijken 
welke problemen een bepaald kind heeft, 
door te luisteren naar het kind en naar de 
ouders en dan te kijken wat in de leefom-
standigheden kan en moet veranderen. 
daarmee help je het kind. natuurlijk moet 
er ook ten volle aandacht gaan naar de 
groep, het kan niet dat een leerkracht geen 
les meer kan geven omdat bepaalde leer-
lingen op grond van hun moeilijkheden 
het lesgeven onmogelijk maken. dan moet 
iets met dat kind gebeuren in functie van 
de groep. kortom, we moeten aandacht 
hebben voor de twee kanten, klas en kind.

INTRINSIEKE mOTIVATIE
Beginnende leraren stromen massaal uit 
het onderwijs in de eerste vijf jaar van 
hun loopbaan en oudere leraren wensen 
vroeger dan andere werknemers met 
pensioen te gaan. Om de loopbaan aan-
trekkelijker te maken overweegt men 
maatregelen zoals functie- of prestatie-

verloning. dit lijken toch wel neoliberale 
instrumenten? en is de identiteit van lera-
ren vandaag ook gekleurd door het neoli-
beralisme? 
dat is een hele complexe, belangrijke 
vraag. 

heeft het lerarenberoep te maken met 
neoliberalisme? ja, alles heeft daar van-
daag mee te maken. leraar is een professi-
onele identiteit. hier zie je een pijnlijke ver-
schuiving. leraar was tot enkele generaties 
geleden ook een roeping met idealen. het 
was heel lang een professionele identiteit 
met maatschappelijk belang waar mensen 
naar opkeken. dat is verdwenen. bij de ge-
neratie van mijn kinderen is het studeren 
voor leraar een terugvalkeuze binnen het 
watervalsysteem. als je kijkt op masterni-
veau, zeggen heel veel studenten al snel: 
ik ga niet in het onderwijs, ik wil carrière 
maken – let op de tegenstelling: onderwijs 
versus carrière. dat betekent dat op een 
paar generaties tijd de professionele iden-
titeit van een leraar van hoog naar laag 
gevallen is. dat is niet goed. dat zegt iets 
over onze maatschappij. een voorbeeld: 
Finland is het europese land dat het meest 
investeert in onderwijs. iedereen die met 
kinderen werkt, moet een universitair di-
ploma hebben en wordt ook verloond in 
functie daarvan. men hecht daar erg veel 
belang aan en terecht. want als je jonge-
ren niet vormt, dan moet je niet opkijken 
als je nadien problemen krijgt. dat is bij 

leraar was tot enkele generaties geleden ook 
een roePing met idealen. het was heel lang een 
ProFessionele identiteit met maatschaPPelijk 
belang waar mensen naar oPkeken. dat is 
Verdwenen.
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ons niet het geval. elke psychologie weet: 
hoe kleiner het kind, hoe belangrijker de 
beïnvloeding. de eerste jaren zijn veel be-
langrijker dan de tien jaren die erop vol-
gen, en nog belangrijker dan de jaren die 
daarop volgen. dat betekent eigenlijk dat 
je de hoogst opgeleiden voor de jongste 
kinderen moet zetten, want die doen er het 
meest toe. maar in ons systeem is het net 
omgekeerd. met alle respect voor mensen 
die aan kinderopvang doen, maar je moet 
hiervoor vandaag zelfs geen diploma heb-
ben. 

is dat een pleidooi voor masters in het 
onderwijs?
niet zozeer voor masters op zich, maar wel 
als uitdrukking van het maatschappelijk 
belang dat we daaraan hechten. het neoli-
beralisme heeft ook enorm veel impact op 
de groep van leraren omdat de onderwijs-
sector, net zoals de zorgsector en onder-
zoekssector neoliberaal hervormd is. het 
is een kennisbedrijf geworden. de beleids-
teksten staan vol van economische termen. 
jullie worden helemaal in die manier van 
redeneren en werken geduwd en dat heeft 
effect op het werk en de inhoud ervan. wat 
niet betekent dat we de evolutie naar eva-
luaties en functioneringsgesprekken, pres-
tatieverloningen van tafel moeten vegen. 
ik ga ervan uit dat een leraar die zich goed 
inzet meer kansen moet krijgen. maar of 
dat moet onder de vorm van de vaste be-
noeming, daar heb ik mijn twijfels over. je 
moet toch iemand kunnen sanctioneren 
die zijn werk niet meer doet. en prestatie-
verloningen vind ik helemaal geen goed 
idee. 

dat is de neoliberale aanpak, waarin uit-
drukkelijk het accent gelegd wordt op wat 
wij in de psychologie extrinsieke motiva-
tie noemen, begrijp geld. de intrinsieke 
beloning waarbij iemand geapprecieerd 
wordt en daardoor een aantal mogelijk-
heden krijgt, hoort daar niet bij, past niet 
in dat plaatje. er is ontzettend veel onder-
zoek binnen de bedrijfspsychologie dat 
aantoont dat extrinsieke motivatie voorbij 
een bepaald inkomensniveau niet meer 
werkt. intrinsieke motivatie wel. intrinsieke 
motivatie betekent ook dat mensen in dat 

systeem autonomie krijgen. je kan mensen 
geen verantwoordelijkheid geven zonder 
macht. dat ontbreekt in de neoliberale 
aanpak: mensen krijgen wel verantwoor-
delijkheid, maar geen macht, ze moeten 
enkel uitvoeren. het wordt gedicteerd 
vanuit anonieme hoogte. bij intrinsieke 
motivatie krijg je verantwoordelijkheid en 
beslissingsrecht. zowel onderzoek als erva-
ring toont dat dit beter werkt. 

AUTORITEIT
een maatschappij functioneert goed bij 
een evenwicht tussen gelijkheid en ver-
schil, tussen gemeenschap en individua-
liteit. een noodzakelijk element daarbij is 
autoriteit. 
autoriteit is gekoppeld aan een functie, 
ook binnen schoolverband. binnen een be-
paalde functie bestaat er een hiërarchie. je 
hebt autoriteit als leerkracht, als directeur. 
die krijg je vanuit de gemeenschap. dat 
betekent ook – en dat is heel belangrijk 
voor een school – dat de autoriteit gedra-
gen wordt door de groep. een leerkracht 
mag niet gedesavoueerd worden door een 
directie of omgekeerd. onderwijs zonder 
autoriteit gaat gewoonweg niet. dat heeft 
ook te maken met respect. 

autonomie is altijd gekaderd binnen een 
ruimere hiërarchische structuur met macht 
en verantwoordelijkheid op een bepaald 
echelon en waarbij we verantwoordelijk-
heid moeten afleggen tegenover degenen 
die hoger staan, maar ook tegenover dege-
nen die lager staan. autoriteit moet je ver-
dienen. in eerste instantie krijg je autoriteit 
door je functie, maar dan moet je het ook 
nog kunnen waarmaken. als je het niet kan 
waarmaken, dan is dit een teken dat je die 
functie niet aankunt en moet je verwijderd 
worden. 

de autoriteit van de leraar zal geëvalueerd 
worden in functie van de reacties van de 
leerlingen. autoriteit is zeker nu niet meer 
vanzelfsprekend, zodat jonge leraren ge-
coacht moeten worden. leraren die vrien-
den willen zijn met hun leerlingen, liggen 
er gegarandeerd uit. iemand die op een 
normale manier autoriteit hanteert, dwingt 
respect af. schep geen illusie van gelijk-

heid. ik maak aan het begin van het school-
jaar geen ‘afspraken’ met mijn studenten, 
ik zeg hen wat ik van hen verwacht, want ik 
heb die autoriteit als hoogleraar. 

welke waarden en normen kunnen scho-
len aan kinderen voorhouden om een te-
gengewicht te vormen tegen neoliberale 
invloeden? 
daarover moeten we dringend een debat 
voeren, een ideologisch debat over naar 
welke maatschappij we willen evolueren 
en hoe de school daartoe kan bijdragen.

Verschillende groepen zullen daarover ver-
schillende meningen hebben. wat mij be-
treft, mogen er ook meerdere onderwijs-
systemen zijn. ik sluit mij aan bij de klas-
sieke humanistische waarden waarbij er 
een evenwicht is tussen solidariteit, gericht 
zijn op de groep, op de ander en tezelfder-
tijd een bepaalde autonomie, gericht zijn 
op het individu. dat spreekt mij het meest 
aan. maar die evenwichtsoefening is niet 
altijd even gemakkelijk. historisch gezien 
gaat men van een overdrijving van de ene 
richting naar een overdrijving in de andere 
richting. 

hoe zal dit zich vertalen op de werkvloer, in 
de klas? respect op de werkvloer, intrinsiek 
stimuleren en tegelijk zorgen dat een kind 
met zijn of haar individualiteit naar buiten 
kan komen. dat is niet eenvoudig. ook al 
omdat je niet start met een wit blad papier 
en de ouders een rol spelen. maar we moe-
ten zo snel mogelijk afstappen van het idee 
dat een school waardevrij is, dat is een il-
lusie. meer info vind je op 

www.welvaartvooriedereen.be.
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wil je meer weten over Paul 
Verhaeghe, surf dan naar 
paulverhaeghe.psychoanalysis.be.

1 diagnostic and statistical manual of mental disor-

ders (amerikaans handboek voor diagnose en sta-

tistiek van psychische aandoeningen)


