N.a.v de bijeenkomst op 21 mei betreffende meritocratie:

Gelijke kansen voor iedereen: een sprookje?
Het Filosofisch Café Drachten organiseert op 21 mei een avond over onze
meritocratie en zijn schaduwkanten. Filosoof Edward van der Tuuk
introduceert het onderwerp, waarna de aanwezigen met elkaar in
gesprek kunnen gaan over een aantal vragen c.q. stellingen.
Mensen die een hoge positie verwerven, zien dat als hun eigen
verdienste; mensen die geen carrière maken, beleven dat vaak als falen.
Dat is ook de boodschap van de omgeving – mensen worden beoordeeld
als ‘winners’ of ‘losers’. De vraag is, of dat terecht is. De heersende
opinie is, dat eigen inzet beslissend is voor succes, op school en in de
maatschappij. Dit idee vormt de kern van wat wel meritocratie wordt
genoemd: je maatschappelijke positie is je eigen verdienste. Het
onderwijs speelt daarbij een sleutelrol. Het moet zorgen voor gelijke
kansen: diploma’s zijn een voorwaarde voor succes.
Steeds meer groeit, echter, het besef dat er niet ècht sprake is van
gelijke kansen: je afkomst bepaalt nog steeds grotendeels je schoolsucces
en latere positie in de maatschappij.
Bovendien constateren sociologen een groeiende sociale ongelijkheid,
volgens sommigen leven we zelfs in een nieuwe klassensamenleving.
Anderen menen dat de 'scorebord-maatschappij' toe is aan een grondige
herziening van haar uitgangspunten. Een eenzijdige focus op prestatie en
competitie haalt niet perse het beste uit mensen. Het voortdurende
gevoel dat je altijd beter kunt, kan leiden tot faalangst, depressie en
burn-out. En op sociaal-maatschappelijk vlak ondermijnt het empathie, en
maakt het de samenleving individualistischer.
Is het ideaal van de meritocratie een mythe? Wanneer is iets een
verdienste? En wanneer is iets verdiend? En kan iedereen van een
dubbeltje een kwartje worden, als hij of zij maar z’n best doet? Of is dat
een te hoog gegrepen, naïef en utopisch ideaal?
De bijeenkomst vindt plaats in de Brede School De Drait te Drachten
(Flevo 190) en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). De entree
bedraagt € 8,00 (inclusief consumpties). Jongeren betalen € 5,00. Voor
meer inlichtingen, zie www.filosofischcafedrachten.nl

