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Stel de vraag wat de relevantie is van
economie voor onderwijs en praktijk
Publicatie over toekomst economieonderwijs mist hoger en middelbaar beroepsonderwijs
Frank Jan de Graaf

V

orige maand verscheen de bundel
over de toekomst
van economieonderwijs van de
beroepsvereniging van economen Koninklijke
Vereniging voor de Staathuishoudkunde (KVS). Opvallend is
dat de bundel meer dan de helft
van het op de economie gerichte
onderwijs negeert. Het hoger
beroepsonderwijs — bijna twee
keer zo veel studenten als het
universitaire onderwijs — en het
middelbaar beroepsonderwijs
krijgen geen aandacht.
Binnen de sector economie
studeren in Nederland 40.000
studenten op universiteiten, terwijl er meer dan 150.000 studenten in het hbo-cluster economie
zitten. Er zijn vele nuances te maken aangaande deze cijfers, maar
het maakt duidelijk dat de focus
van de KVS erg beperkt is, zeker
omdat het voortgezet onderwijs
wel veel aandacht krijgt.
Door het negeren van het beroepsonderwijs worden twee wezenlijke vragen genegeerd. Ten
eerste moet de vraag worden gesteld wat de relevantie van economisch onderzoek en onderwijs is
voor de praktijk. Hier gaat het om
de vraag naar kennis. De tweede
vraag is methodologisch en ligt in
het verlengde van de eerste vraag.
In hoeverre sluit de werkwijze
van economen — hun methodologie — aan bij de praktijk. Dit is
de vraag naar een werkwijze die
ook in de praktijk gebruikt kan
worden.
De vraag over de relevantie van
het vak economie in het beroepsonderwijs lijkt simpel te beantwoorden. Er kan naar gekeken
worden hoe vaak het vak een rol
speelt. Het antwoord is eenvoudig. Het vak economie heeft een
zeer marginale rol in het beroepsonderwijs. Het is schijnbaar minder belangrijk voor mensen die
opgeleid worden in het economische verkeer, het vak economie te
volgen.
Of deze bewering klopt en of
de marginale rol terecht is, laat
ik hier in het midden. Het feit dat
economie een vak in de marge is
in beroepsonderwijs mag in een
reflectie op economieonderwijs
niet ontbreken. Dit leidt tot een
keur aan andere vragen, bijvoorbeeld: worden hbo-studenten
geen echte (bedrijfs)economen
en, mocht dit waar zijn, wat zijn
dan wel echte economen, be-
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drijfskundigen en ondernemers?
De tweede vraag waar de economische wetenschap — en dus
de bundel — mee worstelt is een
methodologische. Een deel van
de Nederlandse academische
economen klampt zich vast aan
een exclusief modelmatige benadering van de werkelijkheid, een
positie die ook wordt verdedigd
in de bundel. Voor deze groep is
de economische praktijk alleen
te onderzoeken als hij modelleerbaar is.
Daarmee valt een groot deel
van het economische verkeer
buiten het analysekader, net als
sociaal-maatschappelijke en morele vragen. In de bundel pleit de
groep Rethinking Economics wel
voor een bredere benadering van
de economie, bijvoorbeeld door

Economie als
vakgebied is in
Nederland ontstaan
op hogescholen
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aandacht te besteden aan kwalitatieve methoden.
De exclusieve aandacht voor
modellen in de economie leidt
tot (tenminste) twee problemen.
Het maakt het onmogelijk een
verbinding aan te gaan met andere kennisgebieden. Het leidt tot
economen die goed zijn in economisch onderzoek, maar op basis
daarvan de vrijheid nemen om
allerlei zaken over de maatschappij te beweren die ze niet hebben
onderzocht. Het wordt hier hoog
tijd dat ook economen hun werk
weer toetsen aan de relevantie
voor de praktijk, een vraagstuk
waar onderzoek en onderwijs in
het beroepsonderwijs elke dag
mee worden geconfronteerd.
De beperkte focus van de KVS
is niet alleen empirisch onvolledig, maar getuigt daarnaast
van beperkt historisch inzicht.
Als er een vakgebied is dat de
hogeschool waardig is, is dat het
vakgebied van de economie. Economie als vakgebied is in Nederland ontstaan op hogescholen.
Lang was het vakgebied daar trots
op, omdat het zich als dienstbare

wetenschap zag. Schijnbaar is dit
uitgangspunt verlaten.
De eenzijdige aandacht van
de KVS is maatschappelijk ongewenst om twee redenen. Ten
eerste verdient het beroepsonderwijs meer disciplinering en
betere analyse en kan dat van de
traditionele universiteit leren.
Te vaak gaat de waan van de dag
er met de feiten vandoor in het
beroepsonderwijs, net zoals in de
praktijk overigens. Ten tweede is
het maatschappelijk ongewenst
dat economen op de universiteit
zich opsluiten in een ideologie
die los staat van de maatschappij.
In het decembernummer van
ESB laat Harro Maas dit zien in
zijn stuk over moreel boekhouden. Elk model, zelfs een boekhoudkundig model, heeft een
bijsluiter nodig waarin de morele
consequenties worden vermeld.
Laat dit artikel een bijsluiter zijn
bij de preadviezen van de KVS.
Frank Jan de Graaf is lector
Corporate Governance & Leadership aan de Hogeschool van
Amsterdam.

