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Lager opgeleid

Tactisch spel
VERPLEEGKUNDIGE JURGEN BOHLKEN IS OR-VOORZITTER
VAN MEDISCH CENTRUM LEEUWARDEN (MCL). ZIJN NEGENTIENKOPPIGE ONDERNEMINGSRAAD DENKT MEE OVER DE
VERDELING VAN ZORG OVER DE FRIESE ZIEKENHUIZEN.
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MCL mogelijk ook mensen

‘Stop met mensen lager opgeleid noemen. Ze zijn
práktisch opgeleid. Dat is niet slechter dan theoretisch
opgeleid.’ Deze uitspraak deed opiniemaker en ondernemer Marianne Zwagerman eind vorige week bij een
bijeenkomst met ondernemers. Ze viel fel uit toen iemand in de zaal haar vroeg wat bouwbedrijven kunnen
doen om ervoor te zorgen dat er meer laagopgeleide
mensen beschikbaar komen, aangezien er een enorm
tekort is aan vakmensen in de bouw.
Dit las ik op de site van Trouw. Ik vond het een doodvermoeiend bericht. Het idee dat iets dat lager is
slechter is, stuit mij zeer tegen de borst. De term
“praktisch” opgeleid vind ik overigens ook vreselijk gekozen. Een orthopedisch chirurg hoeft van mij geen
theoreticus te zijn, maar moet wel een nieuwe heup
kunnen plaatsen. Dat lijkt mij ook zeer praktisch, maar
wel op een hoger niveau. Anouk Gielen, voorzitter van
Laks, zelf gymnasium-scholiere en tegenstander van
het woord “lager opgeleid” stelde: ‘Als je zegt: “Jij bent
lager opgeleid”, dan zeg je eigenlijk dat iemand met
een lagere opleiding lager in de maatschappij
staat.’ Ook benadrukt zij nogmaals in het interview dat
het vmbo een imagoprobleem heeft. Dat terwijl iedereen weet dat vakmensen van het vmbo heel hard nodig zijn.
“Lager opgeleid” gaat helemaal niet over beter of
slechter en de positie die iemand op de maatschappelijke ladder heeft. Het doet niets meer dan een verschil
in opleidingsniveau aangeven. Stop dus alsjeblieft met
het naar beneden halen van lager opgeleide werknemers! Leuk detail is dat de tegenstanders in het artikel
van het woord “lager opgeleid” voornamelijk hoger
opgeleide mensen zijn. Voor het artikel is ook Harold
Reuser geïnterviewd, Meesterbinder bij Bloemerie 88
in Oss en verkozen tot beste Fleurop Bloemist van
2018. Zijn commentaar: ‘Het vak van bloemist is voor
lager geschoolden. Mij stoort het niet zo, als je het zo
noemt. Als mensen daar neerbuigend over doen, zegt
dat volgens mij vooral wat over hen.’ En hier slaat hij
de spijker mee op z’n kop!
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