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Frank JandeGraaf

V
origemaand ver-
scheendebundel
over de toekomst
vaneconomie-
onderwijs vande
beroepsvereni-

ging vaneconomenKoninklijke
Vereniging voorde Staathuis-
houdkunde (KVS).Opvallend is
dat debundelmeerdandehelft
vanhet opde economie gerichte
onderwijs negeert.Het hoger
beroepsonderwijs—bijna twee
keer zo veel studentenals het
universitaire onderwijs—enhet
middelbaar beroepsonderwijs
krijgengeenaandacht.

Binnende sector economie
studeren inNederland40.000
studentenopuniversiteiten, ter-
wijl ermeerdan150.000 studen-
ten inhethbo-cluster economie
zitten. Er zijn velenuances tema-
kenaangaandedeze cijfers,maar
hetmaakt duidelijk dat de focus
vandeKVSergbeperkt is, zeker
omdathet voortgezet onderwijs
wel veel aandacht krijgt.

Doorhetnegeren vanhet be-
roepsonderwijsworden tweewe-
zenlijke vragengenegeerd. Ten
eerstemoet de vraagwordenge-
steldwat de relevantie van econo-
mischonderzoek enonderwijs is
voordepraktijk.Hier gaat het om
de vraagnaar kennis.De tweede
vraag ismethodologisch en ligt in
het verlengde vande eerste vraag.
Inhoeverre sluit dewerkwijze
vaneconomen—hunmethodo-
logie—aanbij depraktijk.Dit is
de vraagnaar eenwerkwijze die
ook indepraktijk gebruikt kan
worden.

De vraagover de relevantie van
het vak economie inhet beroeps-
onderwijs lijkt simpel te beant-
woorden. Er kannaar gekeken
wordenhoe vaakhet vak een rol
speelt.Het antwoord is eenvou-
dig.Het vak economieheeft een
zeermarginale rol inhet beroeps-
onderwijs.Het is schijnbaarmin-
der belangrijk voormensendie
opgeleidworden inhet economi-
sche verkeer, het vak economie te
volgen.

Of dezebeweringklopt enof
demarginale rol terecht is, laat
ikhier inhetmidden.Het feit dat
economie een vak indemarge is
inberoepsonderwijsmag in een
reflectie op economieonderwijs
niet ontbreken.Dit leidt tot een
keur aanandere vragen, bijvoor-
beeld:wordenhbo-studenten
geenechte (bedrijfs)economen
en,mochtditwaar zijn,wat zijn
danwel echte economen, be-

drijfskundigen enondernemers?
De tweede vraagwaarde eco-

nomischewetenschap—endus
debundel—meeworstelt is een
methodologische. Eendeel van
deNederlandse academische
economenklampt zich vast aan
eenexclusiefmodelmatigebena-
dering vandewerkelijkheid, een
positie die ookwordt verdedigd
indebundel. Voordeze groep is
de economischepraktijk alleen
te onderzoekenals hijmodelleer-
baar is.

Daarmee valt eengroot deel
vanhet economische verkeer
buitenhet analysekader, net als
sociaal-maatschappelijke enmo-
rele vragen. Indebundel pleit de
groepRethinkingEconomicswel
voor eenbrederebenadering van
de economie, bijvoorbeelddoor

aandacht te bestedenaankwali-
tatievemethoden.

De exclusieve aandacht voor
modellen inde economie leidt
tot (tenminste) tweeproblemen.
Hetmaakthet onmogelijk een
verbinding aan te gaanmet ande-
re kennisgebieden.Het leidt tot
economendie goed zijn in econo-
mischonderzoek,maar opbasis
daarvande vrijheidnemenom
allerlei zakenover demaatschap-
pij te bewerendie zeniet hebben
onderzocht.Hetwordthier hoog
tijddat ook economenhunwerk
weer toetsenaande relevantie
voordepraktijk, een vraagstuk
waar onderzoek enonderwijs in
het beroepsonderwijs elkedag
meewordengeconfronteerd.

Debeperkte focus vandeKVS
isniet alleen empirischonvol-
ledig,maar getuigt daarnaast
vanbeperkt historisch inzicht.
Als er een vakgebied is dat de
hogeschoolwaardig is, is dat het
vakgebied vande economie. Eco-
nomie als vakgebied is inNeder-
landontstaanophogescholen.
Langwashet vakgebieddaar trots
op, omdathet zich als dienstbare

wetenschap zag. Schijnbaar is dit
uitgangspunt verlaten.

De eenzijdige aandacht van
deKVS ismaatschappelijk on-
gewenst omtwee redenen. Ten
eerste verdient het beroepson-
derwijsmeerdisciplinering en
betere analyse enkandat vande
traditionele universiteit leren.
Te vaakgaat dewaan vandedag
ermetde feiten vandoor inhet
beroepsonderwijs, net zoals inde
praktijk overigens. Ten tweede is
hetmaatschappelijk ongewenst
dat economenopdeuniversiteit
zichopsluiten in een ideologie
die los staat vandemaatschappij.

Inhet decembernummer van
ESB laatHarroMaasdit zien in
zijn stukovermoreel boekhou-
den. Elkmodel, zelfs eenboek-
houdkundigmodel, heeft een
bijsluiter nodigwaarindemorele
consequentiesworden vermeld.
Laat dit artikel eenbijsluiter zijn
bij depreadviezen vandeKVS.

Frank JandeGraaf is lector
CorporateGovernance&Lea-
dership aandeHogeschool van
Amsterdam.
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op hogescholen

pagina 9, 11-01-2017 © Het Financieele Dagblad


