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DE NIEUWE SOCIALE KWESTIE

BEGRIPSVERDUIDELIJKING EN DISCUSSIENOTA

TOR 2001/1

MARK ELCHARDUS & KOEN PELLERIAUX1

Men kan “de nieuwe sociale kwestie” vanuit verschillende invalshoeken benaderen. We
beschouwen haar hier niet enkel als een uitdaging voor de sociale zekerheidssystemen, maar
bekijken haar bewust vanuit een sociologisch, maatschappijbreed perspectief. Elke
samenleving wordt geconfronteerd met de vraag hoe zij haar productiewijze kan verzoenen
met haar opvattingen over de menselijke waardigheid. De veranderingen die zich hebben
voltrokken in de wijze waarop onze samenleving goederen en diensten produceert – het
ontstaan van de kennismaatschappij - leidt tot nieuwe vormen van uitsluiting, nieuwe vormen
van ongelijkheid en nieuwe uitdagingen voor het gelijkheidsstreven. Samen vormen deze “de
nieuwe sociale kwestie”. Deze nota is een poging om haar contouren te schetsen. Zij dient ons
tevens tot stafkaart, waarmee we onze weg proberen te vinden in de complexe
onderzoeksproblematiek die door de nieuwe sociale kwestie wordt aangereikt.

Deze laatste kan, ons inziens, worden begrepen als de uitkomst van vijf in elkaar hakende
maatschappelijke processen:

- de kringloop van de kennismaatschappij,

- het proces van individuele responsabilisering,

- de activering van de welvaartsstaat,

- het afscheid van de onwetendheid,

- het ontstaan van een nieuwe breuklijn.

We bespreken deze achtereenvolgens.

1 De kringloop van de kennismaatschappij

De kennismaatschappij kan worden voorgesteld als een zelfaanzwengelende kringloop, zoals
schematisch weergegeven in figuur 1. De ontwikkeling van wetenschap en technologie zijn
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afhankelijk van economische mogelijkheden en degelijk beleid, maar vormen op hun beurt de
voorwaarde van economische, sociale en politieke doeltreffendheid en efficiëntie. De invloed
van wetenschap en technologie op economische, sociale en politieke doeltreffendheid, loopt
via het onderwijs, waar wetenschappelijk en technologisch kunnen, wordt vertaald in
individuele handelingsbekwaamheid.

Figuur 1: De kringloop van de kennismaatschappij
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De kennismaatschappij leidt tot een ander soort economie, waarin de productie van goederen
en het verlenen van diensten steunt op een hogere graad van cognitieve en andere
vaardigheden en op een hoger niveau van handelingsbekwaamheid. In de mate dat die
ontwikkeling plaatsgrijpt, zwengelt zij de vraag naar opleiding verder aan. Het verhogen van
het opleidingspeil dat daar uit voortvloeit, kan dan weer voor een verdere upgrading van de
maatschappij worden aangewend. Dat proces uit zich onder meer in de onderwijsexplosie die
zich, in België, vooral tussen 1955 en 1973 heeft voorgedaan (Pelleriaux 2000a,
Vanderstraeten 1999). Zij blijkt tevens uit de verschuiving naar de dienstensector en de groei
van jobs die een langdurige opleiding vereisen (Verhoeven & Elchardus 2000, Van Hoof
1987, Sabolo 1975). Die ontwikkeling doet zich trouwens niet enkel voor in markgebonden
organisaties, maar evenzeer bij de overheid en in de non-profitsector. In 1981 had 16.9% van
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de ambtenaren enkel een diploma van het lager onderwijs. Negen jaar later, in 1990, was dit
nog slechts 10.1% (Holderbeke 1991).

Samenvattend kunnen we stellen dat de toegenomen participatie aan het onderwijs ertoe
bijdraagt dat er meer hoger opgeleide, cognitief vaardiger en intellectueel soepeler
arbeidskrachten zijn. Hun aanwezigheid is een voorwaarde van het functioneren van het
hoogtechnologische productieapparaat en de complexe dienstverlening die werden
ontwikkeld. Die nieuwe productiewijze laat toe méér te produceren met evenveel of zelfs met
minder mensen. Zij zwengelt de vraag naar hoger opgeleiden aan en leidt ertoe dat deze
relatief lange en soepele uren moeten werken (Elchardus & Huysseune, 2000). De drie
onderscheiden ontwikkelingen: de onderwijsdeelname en de toename van het aantal
hooggeschoolde werkkrachten, de ontwikkeling van wetenschap en technologieën en de
productievere, sterker van hoge niveaus van vaardigheid en kennis afhankelijke maatschappij-
inrichting, hangen heterostatisch samen. Zij duwen elkaar steeds verder de hoogte in.

2 Het proces van individuele responsabilisering

Het stijgende onderwijspeil draagt bij tot een cultuur waarin de persoonlijke vaardigheden
belangrijk worden. Een hoog opleidingspeil vergroot de kans dat vertrouwde sociale kaders
worden verlaten en dat zin en identiteit in het zelf, de zelfontplooiing en de zelfbeschikking
wordt gezocht (zie verschillende bijdragen in Dobbelaere et.al., 2000; Elchardus en Lauwers,
2000). Die ontwikkeling plaatst het individu centraal. Dit wordt de drager van de richtsnoeren
van het handelen en van de vaardigheden nodig om te handelen (Nolan, 1998). Daarom komt
ook het belang van de persoonlijke verantwoordelijkheid centraler te staan. Deze culturele
ontwikkeling spoort mooi met de groeiende economische vraag naar een fijnere en meer
gevolgrijke evaluatie van de persoonlijke prestaties. Beide ontwikkelingen ondersteunen
mekaar. Het streven naar grotere efficiëntie van de productie van goederen en diensten, leidt
tot een toename van de meting van en de controle op individuele prestaties (Schoenmaker &
Geerdink 1991). De individuele beoordeling als basis van het personeelsbeleid is één van de
centrale doelstellingen van het ‘Human Resource Managment’ (HRM). Schmitt en Chan
(1998) beschouwen de ontwikkeling van modellen en instrumenten om individuele prestaties
te meten en te evalueren, als de belangrijkste realisatie van de ‘human resource professionals’.
Vanaf het einde van de jaren ’70 pleiten HRM-specialisten voor het koppelen van de
arbeidsbeloning aan de individuele prestaties (zie bv. Derijcke 1987, Thierry 1983, Rosseel &
Vilrokx 1992, Schmitt en Chan 1998). Al in 1986 heeft General Motors 110.000 arbeiders in
een systeem van prestatiebeloning geplaatst (Moss Kanter 1988). De tendens personeelsleden
meer en grondiger te toetsen op hun handelingsbekwaamheden wordt ook geïllustreerd door
de toename van het aantal selectiebureaus. In 1975 waren 123 dergelijke bureaus actief in
België. In 1990 waren dat er al 337 (Rosseel & Vilrokx 1992). Het streven naar een fijnere
meting van individuele prestaties wordt trouwens vergemakkelijkt door de vooruitgang van
menswetenschappen en van informatie- en communicatietechnologie. Zij blijft geenszins
beperkt tot de privé-sector, maar verspreidt zich tevens in de overheidsdiensten en de non-
profit sector.
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Figuur 2: Het proces van individuele responsabilisering
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De school is een instelling die vorming koppelt aan een haast continue evaluatie van
individuele prestaties. Het diploma en het getuigschrift verschijnen als een bewijs van
voorbije inzet en prestatie en een voorspelling van toekomstige handelingsbekwaamheid.
Leerlingen die goed presteren, zich kunnen disciplineren, zich flexibel kunnen aanpassen aan
wisselende omstandigheden, die hebben leren leren en die blijven functioneren onder een
behoorlijke dosis (examen)-stress, worden hoger gequoteerd en hebben een grotere kans door
te stromen naar de hogere opleidingen en deze succesrijk te doorlopen. De criteria van succes
die gelden in het onderwijs, zijn nagenoeg dezelfde als de criteria die worden gehanteerd in de
arbeidsorganisaties. Dat verklaart waarom de kansen op tewerkstelling en de loopbaan-
perspectieven sterk samenhangen met het opleidingsniveau. Het diploma is, voor twee heel
verschillende redenen, een goede predictor van de bekwaamheidsniveaus die haalbaar zijn
voor het betrokken individu. Ten eerste, ten gevolge van het “credentialiseren”. Het diploma
wordt in dat geval beschouwd als een goede predictor van handelingsbekwaamheid en als
dusdanig gebruikt. De relatie tussen diploma en levenskansen steunt in dat geval op de
conventionele aanvaarding van de waarde van het diploma. Ten tweede, kan het diploma ook
een goede predictor van handelingsbekwaamheid zijn, omdat de leerprocessen in het
onderwijs echt bijdragen tot het verhogen van de handelingsbekwaamheid. Ook als men
minder blind vertrouwen stelt in het diploma en meer individueel evalueert, zal het niveau en
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de aard van de opleiding in dat geval een goede predictor van handelingsbekwaamheid zijn.
De voorspellingskracht van het diploma met betrekking tot de toekomstige prestaties lijkt
alleszins voldoende sterk opdat het diploma als een drempel zou functioneren: voor bepaalde
functies worden enkel mensen met een bepaald diplomaniveau aangeworven; binnen die
groep kan dan worden geselecteerd op basis van andere evaluatietoetsen (Collins 1979, De
Vries 1993). Het resultaat van de geschetste ontwikkeling is een sterke samenhang tussen
arbeidsmarktkansen en levenskansen enerzijds, aard en niveau van scholing anderzijds.

De overeenstemming tussen de criteria waarmee scholen handelingsbekwaamheid evalueren
en de criteria die de kansen op de arbeidsmarkt bepalen, maakt ook duidelijk dat het
doorbreken van de band tussen ongunstige familiale omstandigheden en gebrekkige
schoolcarrières, geen oplossing biedt voor de kansarmoede van laaggeschoolden. Integendeel
zelfs. Hoe meer de scholen de negatieve invloed die uitgaat van ongunstige familiale
omstandigheden weten op te vangen en te neutraliseren, hoe meer de diploma’s een zuiver
meritocratische ordening benaderen of een onveranderlijke of moeilijk te veranderen
handelingsbekwaamheid weerspiegelen. In beide gevallen zal de positie van de
laaggeschoolden niet sterker, maar zwakker worden. Naarmate het verworven diploma wordt
beschouwd als een gevolg van merite en het individu geresponsabiliseerd wordt voor zijn
opleidingspeil, vergroot de kans dat een lage sociale status wordt beschouwd als een kwestie
van persoonlijke verantwoordelijkheid, ja zelfs schuld De orde van de diploma’s en
getuigschriften wordt nu immers al in grote mate aangezien als een legitieme, meritocratische
orde, waarmee terecht rekening wordt gehouden bij selectie en die op een vanzelfsprekende,
evidente manier een invloed uitoefent op de levenswijze. Op die manier houdt, bijvoorbeeld,
het risico ‘werkloos worden’ eigenlijk op een echt risico te zijn om het odium van de
persoonlijke verantwoordelijkheid te krijgen2.

De individuele responsabilisering draagt daarom bij tot de precarisering van de
laaggeschoolden. In periodes van laagconjunctuur komt dat tot uiting in de hogere
werkloosheidsrisico’s van laaggeschoolden. In het algemeen blijkt het uit hun lagere graad
van tewerkstelling. In 1970 werkte nog 96% van de mannelijke bevolking tussen 25 en 44 met
maximaal een diploma van het lager onderwijs. In 1996 was de werkgelegenheidsgraad van
die groep nog slechts 69%. De werkgelegenheidsgraad voor diezelfde groep mannen met een
diploma van het hoger onderwijs evolueerde tussen 1970 en 1996 daarentegen van 99% naar
94%. De uitstoot van laaggeschoolden bij de oudere (45-64) mannen is zo mogelijk nog
dramatischer. In 1970 had 78% van die mannen met maximaal een diploma van het lager
onderwijs een job. In 1996 was dat nog slechts 39% (Holderbeke 1997). Vacatureonderzoek
bevestigt die tendens. Van de naar schatting 320.000 jobs die in 1995 vrij kwamen, werd voor
41% van de vacatures een diploma van het hogescholenonderwijs of de universiteit geëist
(Denolf & Denys 1996). Die 41% staat in schril contrast met de 14.6% van de niet meer
studerende bevolking die een dergelijk diploma op zak heeft (zie tabel 2). Laaggeschoolden

                                                
2 Cantillon & Marx (1995: 522) zien precies daarin een verschil ontstaan tussen ‘ziek worden’ en ‘werk

verliezen’. Het eerste behoudt volgens hen het karakter van een onvoorspelbaar risico, het tweede wordt
een voorspelbaar ongeluk (zie ook Elchardus, Glorieux, Derks en Pelleriaux, 1996). We zullen echter
verder (sectie 4) zien dat ook het risicogehalte van de ziekte vermindert.
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worden in onze samenleving niet enkel uitgesloten van arbeid maar hebben ook een veel
grotere kans bestaansonzeker of arm te zijn. Tussen 1985 en 1992 daalde het aandeel mensen
met ten hoogste een diploma van het lager onderwijs van 54% naar 46%. Hun aandeel in de
armenbevolking nam tegelijkertijd echter toe van 72 naar 76% (Cantillon & Marx, 1995). In
1991 had slechts de helft van de bevolking geen diploma of enkel een diploma van het lager
onderwijs. Zij vertegenwoordigden echter 76% van de armenbevolking.

3 De activering van de welvaartsstaat

De precarisering van de laag geschoolden door werkloosheid, armoede en ziekte wordt in de
West-Europese verzorgingsstaten gecompenseerd door de sociale zekerheid. In België is de
beheersing van de armoede zeer efficiënt (Cantillon & Marx 1995). Het stelsel verzoent onze
productiewijze op een vrij doeltreffende wijze met onze opvattingen over menselijke
waardigheid. In België wordt, vóór de sociale transfers, nochtans meer armoede gecreëerd dan
in de Verenigde Staten (41% t.o.v. 35%). Dat is in zekere zin de prijs die wordt betaald voor
de doeltreffendheid van de sociale zekerheid. De transfers worden immers gefinancierd op
basis van loonlasten, waardoor arbeid duurder wordt. Te dure arbeid verzwakt de
concurrentiepositie, verhoogt de druk op de economie om nog efficiënter te produceren en
verhoogt daarom ook het risico op werkloosheid en/of uitstoot uit het arbeidsproces. Het leidt
gemakkelijk tot een situatie waarin de verhouding tewerkgestelden ten opzichte van niet
tewerkgestelden ongunstig is en waarin ook druk ontstaat om de sociale zekerheids-
voorzieningen terug te schroeven. De tewerkgestelde beroepsbevolking ziet er in het jaar 2000
heel anders uit dan veertig jaar geleden. Op dit ogenblik is de beroepsbevolking afgeslankt tot
de groepen van middelbare leeftijd. Dit is, enerzijds gevolg van de vervroegde uittreding van
heel wat oudere werknemers, anderzijds van de latere intrede van de jongeren in het
arbeidsproces. De verhouding tewerkgestelden – niet tewerkgestelden wordt daardoor heel
ongunstig (Ministerie Tewerkstelling en Arbeid 2000). Dit uit zich onder meer in een lage
werkgelegenheidsgraad. In 1998 bedroeg deze in België 57.3% tegen 63% in onze drie
buurlanden en bijna 61% in de gehele EU. Deze lage werkgelegenheidsgraad dient opgevoerd
te worden om onder meer het draagvlak voor de sociale zekerheid te versterken (Hoge Raad
voor de Werkgelegenheid 2000).

 Die ontwikkelingen doen zich daarenboven voor in een maatschappelijke context gekenmerkt
door een grote toename van de sociale behoeften, aangezwengeld door de vergrijzing, de
toename van het aantal zorgafhankelijke mensen en de chronisch zieken, de gestegen
verwachtingen op het gebied van verzorging en de gestegen aanspraken op solidariteit in het
algemeen.
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Figuur 3: De activering van de welvaartstaat
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Om aan de nadelen en de gevaren van dat pad te ontsnappen, wordt gestreefd naar een
activering van de welvaartstaat. Het kernelement daarvan is de verhoging van de graad van
arbeidsmarktparticipatie. Op die manier kunnen de gesignaleerde problemen ten dele worden
opgevangen. Het is echter waarschijnlijk dat zo’n ontwikkeling tevens een aantal gevolgen zal
hebben die relevant zijn in het kader van de nieuwe sociale kwestie. Er is, ten eerste, de kans
dat een deel van de nieuwe tewerkstelling zal worden verwezenlijkt in de sector van de
verzorgende beroepen en de persoonlijke diensten. Dat soort werk verschijnt velen als sociaal
minderwaardig. De expansie van de sector van de persoonlijke dientsverlening zal naar
nieuwe ervaringen van ongelijkheid leiden, die slechts mits een mentaliteitswijziging
langzaam zullen eroderen. Verder zal de activering van de bevolking ook bijdragen tot het
versterker van de notie van persoonlijke verantwoordelijkheid. Arbeid zal, meer dan in de
“passieve welvaartstaat”, verschijnen als de manier om verantwoordelijkheid ten opzichte van
zichzelf en de anderen op te nemen. Een aantal culturele ontwikkelingen zullen de ontplooiing
van de actieve welvaartstaat waarschijnlijk vergezellen: een herwaardering van de
persoonlijke diensten en een grotere responsabilisering van de actieve burger.
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4 Afscheid van de onwetendheid

De kennismaatschappij, de individuele responsabilisering en de activering van de
welvaartstaat, verhogen het risico op precarisering van de laaggeschoolden. Deze gaat
daarenboven gepaard met de connotatie van persoonlijke verantwoordelijkheid en schuld.
Precies omdat de scholing op die manier een belangrijke rol gaat spelen in de sociale
plaatsing en de verdeling van levenskansen, wordt het mogelijk te voorspellen wie goede en
wie slechte levenskansen heeft. Het risico op werkloosheid wordt beter voorspelbaar dan
voorheen, enerzijds ten gevolge van de rol van de school als selectie- en allocatiemechanisme,
anderzijds omdat de ontwikkeling van ICT het mogelijk maakt veel meer informatie te
verwerken en te gebruiken bij het berekenen van de probabiliteiten  van individuele risico’s.
Die ontwikkeling doet zich trouwens niet alleen, en zelfs niet in de eerste plaats, voor in
verband met het risico op werkloosheid. Zowel de kennis van het menselijke genoom als de
mogelijkheden medische informatie te verwerken, maken een veel grotere voorspelbaarheid
van ziekte en invaliditeit mogelijk (Thompson & Chadwick 1999, Novas & Rose 2000,
Austin e.a. 2000). Louter bekeken in het licht van wat mogelijk is, lijken vele risico’s al te
hebben opgehouden echte risico’s te zijn, om in grote mate voorspelbare ongelukken te
worden. Precies die voorspelbaarheid vormt voor Rosanvallon de kern van de nieuwe sociale
kwestie. Zij maakt het volgens hem moeilijk het huidige systeem van sociale zekerheid
ongewijzigd te handhaven.

‘L’Etat-providence (…) fonctionnait sous ‘voile d’ignorance’. Le principe
assuranciel sur lequel il s’appuyait présupposait que les individus étaient
égaux devant les différents risques sociaux susceptibles d’affecter
l’existence. L’opacité du social était ainsi une condition implicite du
sentiment d’équité. Tous les membres de la société pouvaient se considérer
comme solidaires dans la mesure où ils percevaient la nation comme une
classe de risques relativement homogène. C’est de moins en moins le cas.
(…) La meilleure connaissance que la société a de ses différences tend à
modifier très sensiblement la perception du juste et de l’injuste.(…) Si je sais
que je profiterai statistiquement moins longtemps de ma retraite que
d’autres, pourquoi accepterai-je de cotiser au même taux qu’eux? Je
considérerai comme juste qu’il soit tenu compte de cette disparité.’
(Rosanvallon 1995: 54-55).

In het geval van een risico waarvan men aanneemt dat het voor iedereen gelijk is omdat men
het niet kent, impliceert de sociale zekerheid geen echte solidariteit, maar redelijkheid of
welbegrepen eigenbelang. De solidariteit van het verzekeringsstelsel is dan als het ware een
nevenproduct van dat welbegrepen eigenbelang. De bereidheid een deel van het loon af te
staan voor de sociale zekerheid, is in een dergelijk geval niet problematischer dan de
bereidheid een brandverzekering te sluiten. Als de ‘voile d’ignorance’ die rond de kansen op
de verwezenlijking van een risico hangt, wordt weggerukt, wordt de band tussen welbegrepen
eigenbelang, verzekering en solidariteit verbroken. Het verzekeringsprincipe zal dan, op basis
van het welbegrepen eigenbelang, tenderen naar risicocalculatie en risicoselectie en a-sociaal
worden.  De risico-solidariteit, geboren uit onwetendheid, zal dan verdwijnen.
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Figuur 4: Afscheid van de onwetendheid
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De geschetste ontwikkelingen stellen de wijze waarop solidariteit en waardigheid in onze
samenleving worden gerealiseerd, voor grote uitdagingen. Ten eerste wordt het steeds
voorspelbaarder wie van de sociale zekerheid zal genieten en wie meer zal bijdragen dan hij
of zij van het stelsel zal krijgen. Daarmee wordt de notie ‘risico’ in feite ondermijnt. Risico’s
worden met vrij grote probabiliteit voorspelbaar. Risico-solidariteit die steunt op de
overtuiging dat we allemaal ongeveer dezelfde of, wat op het zelfde neerkomt, even
ongekende risico’s lopen, dreigt te worden verbroken. Als dat gebeurt zal de ongelijkheid
natuurlijk vergroten. Daarenboven kan de ongelijkheid, in het geval dat zij steunt op het
verworven attribuut scholing of in verband kan worden gebracht met een schijnbaar zelf
gekozen gedrag (bijvoorbeeld roken, ongezond eten of dronken rijden), worden beschouwd
als een kwestie van persoonlijke verantwoordelijkheid, ja zelfs schuld.

5 Het ontstaan van een nieuwe breuklijn

De aftakeling van het in het Europees samenlevingsmodel gerealiseerde solidariteit en
waardigheid, zal hoogstwaarschijnlijk aanleiding geven tot een reeks conflicten. Groepen
zullen zich waarschijnlijk vormen rond de posities die zij innemen met betrekking tot de
voorspelbare risico’s. Het lijkt, op één uitzondering na, vooralsnog moeilijk te voorspellen
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welke overkoepelende breuklijn(en) daaruit zullen ontstaan. De uitzondering betreft het
onderwijsniveau. Het grote en waarschijnlijk groeiende belang van het onderwijs in de
verdeling van de levenskansen, betekent dat het mechanisme voor de verdeling van de
sociaal-economische levenskansen in grote mate zal samenvallen met het mechanisme voor
de verdeling van cultuur (of socialisatie in de cultuur). Dat is een wezenlijk kenmerk van de
kennismaatschappij. In een dergelijke maatschappij kan men niet meer even gemakkelijk het
onderscheid maken tussen sociaal-economische en culturele factoren. Door het onderwijs een
belangrijke verdelingsfunctie te geven, maakt men van het onderwijsniveau, de onderwijs-
ervaring, de onderwijsvorm en de onderwijsrichting, belangrijke gronden van collectieve
identiteit. Zij impliceren immers tegelijkertijd een sociaal-economische lotsgemeenschap en
een culturele verwantschap die zich uit in gemeenschappelijke smaak, opvattingen en
vaardigheden. Op die manier kan een nieuwe breuklijn groeien; kan alleszins een alignement
van opvattingen en waarden ontstaan, dat de basis vormt van een collectieve identiteit en dat
via organisatorische uitbouw tot en breuklijn kan uitgroeien (Elchardus 1994).

Figuur 5: Het ontstaan van de nieuwe breuklijn
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Van bijzonder belang in dat verband is de reeds gesignaleerde wijze waarop het
onderwijssysteem kansenongelijkheid legitimeert. Oriëntering naar verschillende
onderwijsvormen en het verlenen van diploma’s en getuigschriften, verschijnen
onvermijdelijk, en worden ook begrepen, als uitdrukkingen van voorbije prestatie en



- 11 -

verdienste en als  voorspellingen van toekomstige handelingsbekwaamheid. Het ongelijke
onderwijsniveau, dat ongelijke toegang verschaft tot maatschappelijke posities, stelt zich niet
voor als een toevallige verdeling van levenskansen, maar als een meritocratische orde. Bij
mensen met een diploma dat toegang verleent tot een beperkt aantal maatschappelijke
posities, kan dit leiden tot stigma: tot de vertaling van kansarmoede in een gevoel van
persoonlijk falen. Het kan ook aanleiding geven tot reactie, gegrond in een bewustzijn van de
collectieve conditie van de laaggeschoolden. Het is die reactie die in een nieuwe culturele en
politieke breuklijn wordt uitgedrukt. Het is waarschijnlijk dat een dergelijk conflict zich uit in
de bewuste verwerping van de cultuur (de waarden, normen en smaken) in termen waarvan
men, reeds tijdens de schoolloopbaan, minderwaardig wordt bevonden. Het samenvallen van
de toewijzing van sociaal-economische kansen, van cultuurspreiding en de ontwikkeling van
sociale vaardigheden in dezelfde instelling, vergroot de kans dat sociaal conflict meteen
uitgroeit tot cultuurconflict en politiek conflict.

Precies omdat het onderwijs zowel de sociaal-economisch allocatiefunctie als de socialisatie-
functie vervult, groeit de kloof tussen de hoog- en de laaggeschoolden. Zij leven in
toenemende mate in ‘verschillende werelden’ (Elchardus 1994a, 1994b). De smaakcultuur en
de attitudes van de jongeren blijken al heel verschillend te zijn naar gelang de richting (de
vorm) die in het secundair onderwijs wordt gevolgd (Elchardus 1999a, Pelleriaux 1999a,
Pelleriaux 1999b, Pelleriaux 2000a, Pelleriaux 2000b). Het onderwijsniveau hangt samen met
een reeks houdingen zoals etnocentrisme, autoritarisme, utilitair individualisme en gevoelens
van politieke machteloosheid of cynisme. Die houdingen hangen op hun beurt sterk samen en
vormen een nieuwe sociaal-culturele breuklijn (Elchardus 1994a, 1994b, Elchardus en
Pelleriaux 1998, Elchardus 2000). De sociaal-culturele breuklijn leidt tot spanningen binnen
bestaande massa-organisaties en heeft onder meer geleid tot het succes van extreem-rechts.

Het onderwijs differentieert mensen naar hun houdingen en hun smaakvoorkeuren. Ook mede
daarom segregeert het: genereert het sociale grenzen. Mensen met een gelijkaardig
onderwijsniveau hebben bijvoorbeeld een grotere kans elkaar tegen te komen, kennis te
maken, verliefd te worden, te trouwen of te gaan samenwonen. Dat leidt tot homogamie, het
huwen of gaan samenwonen van mensen met gelijkaardige kenmerken. In dit geval een gelijk
onderwijsniveau (Elchardus 1999b, Elchardus en Debusscher 1996, Kalmijn 1991).
Homogamie doet de kloof tussen hoog en laag geschoolden toenemen. Het impliceert immers
dat laag geschoolde gezinnen de tendens vertonen achterstandsposities te cumuleren en dat
hoog geschoolde gezinnen voordelen accumuleren. In een samenleving als de onze, waarin
tweeverdienersgezinnen normaal zijn geworden en waarin het inkomen vrij sterk afhankelijk
is van de genoten opleiding, leidt homogamie tot een verdere precarisering van de laag
geschoolden. De kansenongelijkheid tussen de gezinnen wordt op die manier over de
generaties heen vergroot en bestendigd. De concentratie van de ervaring van laaggeschoolden
in hetzelfde gezin, bevordert waarschijnlijk de vertaling van die conditie in een nieuwe
breuklijn.
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6 Besluit

De verschillende beschreven mechanismen, kringlopen en perverse kringlopen, haken in
elkaar. Samen kunnen ze worden beschouwd als een schets van de nieuwe sociale kwestie.
Deze vindt haar oorspong in de kringloop die hogere scholing omzet in een efficiëntere
organisatie en economie. Zij komt duidelijk tot uiting in de druk op het bestaande stelsel van
sociale zekerheid, die daardoor wordt gegenereerd en in de transformatie van risico in
voorspelbaar ongeluk. Zij vreet de waardigheid aan via de uitsluiting van de laaggeschoolden
en vindt haar politieke vertaling in de nieuwe breuklijn die daaruit voortvloeit. Die breuklijn
beïnvloedt het politieke draagvlak van het beleid waarmee de nieuwe sociale kwestie kan
worden aangepakt. De kans is groot dat de laag- en hooggeschoolden rond dat beleid als
politieke tegenstanders tegen elkaar zullen komen te staan. De positie die de laaggeschoolden
vandaag op de nieuwe breuklijn innemen, vermindert de kans op een solidaire, tolerante,
democratische aanpak van de nieuwe sociale kwestie, terwijl het welbegrepen eigenbelang
van de hogeropgeleiden hen steeds minder naar zo’n oplossing leidt.  Dat is de meest perverse
kringloop waartoe de nieuwe sociale kwestie vandaag leidt. Omgaan met die kwestie komt
daarom grotendeels neer op het doorbreken van de infernale kringlopen en mechanismen die
leiden tot een tegenstelling tussen de mogelijkheden van ons onderwijs, onze wetenschap,
technologie en organisatiekunde enerzijds, onze opvattingen van menselijke waardigheid
anderzijds. Binnen de Universitaire Attractiepool “nieuwe sociale kwestie”, wil de
onderzoeksgroep TOR zich vooral toeleggen op de studie van de processen die hier werden
omschreven als “het afscheid van de onwetendheid” en “het ontstaan van een nieuwe
breuklijn”.
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