
Documentatie 

Onderwijs en Economie 

door prof. dr. W.Aibeda 

Lezing, gehouden bij de opening van het nieuwe gebouw 
van het Ministerie van Onderwljs en Wetenschappen op 15 
januari 1985. 

Prof. dr. W. Albeda (1927) is voorzitter 
van de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regenngsbele1d 

Het zal wei meer dan toevall1g zijn, dat het 
min1sterie een econoom vroeg bij de ope
ning van dit fraaie gebouw een betoog te 
houden over het thema Onderwijs en Eco
nomie. OndervViJS heeft vele funct1es. Een 
daarvan is de voorbereiding van de jonge 
mens op het arbeidsleven, economisch niet 
onbelangnjk. Onderwijs is een kostbare aan
gelegenheid. Daarmede dringt een kosten
en batenanalyse van het onderwijs zich op. 
Wie dlt nieuwe gebouw beziet en de be
wustzijnsvernauwing heeft van de econo
mist, ontkomt moellijk aan zulke gedachten. 
Hoe denken economen eigenlijk over onder
wijs? lk begin bij de klassieken. De indus
triele revolutie leidde enerzijds tot een veran
derende vraag naar arbeid en anderzijds tot 
een afneming van de betekenis van traditio
nele beroepen, zoals die in het gildenwezen 
georganiseerd waren. De unieke vervlech
ting, die daarbij bestond tussen (vak)onder
wijs en beroep scheen daardoor aan actuali
teit te verliezen. De klassieke economen, die 
gedurende die revolutionaire ontwikkeling 
hun gedachten over econom1e vorm gaven, 
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ontkwamen ook daarom niet aan beschou
WJngen over het onderwijs. 
Het verband tussen onderwijs en economie 
werd reeds door Adam Smith aan de orde 
gesteld. Smith geloofde niet zo in onderwijs 
als een publiek goed. Hij richtte zich daarom 
met name op twee punten: 
1 . verbetering van de efficiency in het on

derwijs door invoering van het concurren
tiebeginsel bij een in pnncipe zoveel mo
gelijk private financiering ervan; 

2. hij wilde het onderwijs van zijn tijd ont
doen van de toen bestaande religieuze 
overheersing en tradities. Hij hield, en dat 
paste in zijn manier van denken, een plei
dooi voor een systeem waarin rationaliteit 
een grate rol speelt. 

Ricardo en Malthus zagen vooral de culture
le rol van het onderwijs. Bijprodukt daarvan 
zou een vertraging van de bevolk1ngsgroei 
zijn: in hun ogen een belangrijke bijdrage aan 
de welvaartsontwikkeling. 

In onze tijd is de bijdrage der economen aan 
het den ken over onderwijs fundamenteler en 
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soms verrassend. Tinbergen en Pen werk
ten een theorie over de inkomensverhoudin
gen uit, waarbij het beeld gebruikt wordt van 
een wedloop tussen technische ontwikke
ling en onderwijs. De technische ontwikke
ling zorgt ervoor dat er voortdurend meer 
behoefte is aan mensen met meer jaren 
opleiding. Het onderwijs Ievert voortdurend 
meer mensen met een langjarige opleiding. 
De relatieve schaarste van hager opgeleiden 
is zodoende afhankelijk van een wedloop 
tussen technische ontwikkeling en onder
wijs. Wint het onderwijs, dan vindt er nivelle
ring plaats. Wint de technische ontwikkeling, 
dan gebeurt het omgekeerde. Wie vindt, dat 
de inkomensverdeling meer aanvaardbaar 
wordt, naarmate zij meer gelijk is, weet dus 
wat ons te doen staat: meer onderwijs voor 
velen. 
Fundamenteel is de uitspraak van Van den 
Brink, minister van Economische Zaken tij
dens onze economische take-off na de 
tweede wereldoorlog: 'de econom1sche suc
cessen van de welvaartsstaat berusten op 
een krachtige stijging van de arbeidsproduk
tiviteit'. Voorwaarde daarvoor was een aan
zienlijke verhoging van het ontwikkelingspeil 
van de gehele bevolking. 
Deze redenering heeft de aantrekkelijkheid 
van de in wezen simpele en eigenlijk begrij
pelijke relatie. Onderwijs komt de arbeids
produktiviteit ten goede. Oat geldt voor de 
natie, het geldt ook voor het individu. Heb
ben slechts enkelen die hoge arbeidspro
duktiviteit dan hebben die weinigen het 
voordeel van hun relatieve schaarste en ziJn 
de inkomensverschillen groat. Wordt die ho
ge produktiviteit gemeengoed, dan treedt 
nivellering op: onderwijs is het geheime wa
pen in de strijd om een rechtvaardiger inko
mensverdeling. Bovendien: onderwijs is het 
geheime wapen in de strijd om een hager 
nationaal inkomen. Het onderwijs maakt ons 
allen rijk, en dat niet aileen in geestelijke zin, 
zoals we ooit meenden. 

Onderwijs is, daarover kan weinig verschll 
van mening bestaan, nuttig voor de econo
mie. Maar we zouden graag wat preciezer 
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weten hoe nuttig. Eigenlijk is empirisch on
derzoek door economen op dit punt pas· 
relatief laat, in de loop van de zestiger jaren 
van deze eeuw, op gang gekomen. Daarbij 
ontstonden twee benaderingen: 

I. De eerste benadering is die, waarbij met 
behulp van eenvoudige correlatiebereke
nlngen een verband gezocht wordt tus
sen de deelneming aan het onderwijs en 
de economische ontwikkeling. Zo blijkt er 
in bepaalde Ianden een samenhang te 
bestaan tussen deelnemingspercentages 
aan onderwijs en het bruto nationaal pro
dukt (per hoofd). Bij deze benaderingswij
ze doet zich echter de vraag voor of het 
hoge deelnemingspercentage aan onder
wijs verantwoordelijk kan worden gesteld 
voor het hoge bruto nationaal produkt per 
capita, of dat omgekeerd het bruto natio
naal produkt per hoofd uitmaakt hoeveel 
een land uit kan geven voor onderwijs. 
Onderwijs wordt in dat laatste geval ge
zien als een vorm van consumptie. 

II. Bij de tweede benadering wordt veeleer 
uitgegaan van onderwijs als investering. 
Deze benadering staat in de literatuur 
bekend als de human capital benadering. 
In ruime zin verstaat men onder human 
capital 'het geheel van inz1cht, kenn1s en 
vaardigheden dat iemand door middel 
van leerprocessen verwerft'. De centrale 
stelling van de human capital theorie is, 
dat mensen scholing z1en als een investe
ring, die in de toekomst door extra inko
men kan worden terugverdiend. In deze 
z1n kunnen mensen derhalve worden op
gevat als dragers van 1nvesteringen. Hoe
wei men deze gedachtengang reeds bij 
Alfred Marshall kon v1nden en ze dus niet 
echt nieuw was, bleek het vanuit ethisch 
oogpunt niet eenvoudig een dergelijke 
gedachtengang te presenteren. Men 
spreekt dan ook wei van de 'human in
vestment revolution in economic 
thought'. 

In welke zin kan de human capital theorie nu 
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een bijdrage leveren aan inzicht in de relatie 
tussen onderwijs en economie? 
In de eerste plaats leidt deze theorie tot het 
inzicht dat onderwijs een bijdrage Ievert tot 
de voorraad menselijk kapitaal in de samen
leving. Net zoals de hoeveelheid fysiek kapi
taal kan deze voorraad dan worden bere
kend. Met behulp van deze berekeningsme
thode kan tevens worden bepaald welke de 
bijdrage is van de factor 'onderwijs' aan de 
economische groei. Voor Amerika heeft 
Schultz zulke berekeningen uitgevoerd. Hij 
komt tot de conclusie dat ongeveer 30% van 
de verhoging van het nationaal inkomen in 
de Verenigde Staten over de periode 1929-
1957 toegerekend kan worden aan investe
ringen in human capital. Denison komt in zijn 
beroemde studie naar de oorzaken van ver
schillen in de groeivoet van het nationaal 
inkomen tussen een aantallanden, tot soort
gelijke resultaten over de periode 1950-
1962. 
In de tweede plaats kan de human capital 
benadering eenvoudig worden ingepast in 
de gangbare, zo men wil traditionele, micro
economische theorie van het keuzegedrag 
van individuen. lndien men uitgaat van ratio
nee! handelende indiv1duen die over vol
doende informat1e over heden en toekomst 
beschikken, dan zal de vraag naar onderwijs 
afhankelijk zijn van de verhouding tussen de 
toekomstige (extra) opbrengsten en de (ex
tra) kosten van een dergelijke investering. 

De redenering loopt ongeveer zo: de jonge 
vrouw of jonge man, die de leerpl1chtige 
leeftijd heeft overschreden vraagt zich af wat 
zij of hij met de nu beschikbaar komende tijd 
zal doen. Een baan zoeken om van het 
daaruit voortvloeiende inkomen te Ieven en 
(want economie is nu eenmaal voornamelijk 
door Schotten ontwikkeld) een dee! ervan te 
besparen? Of zou het voordeliger zijn om te 
gaan studeren? Het rationeel handelende 
individu (want als zodan1g verschijnt de po
tentli31e student nu in de econom1sche leer
boeken) heeft weinig moeite rnet een raming 
van de kosten van zijn onderwijs. De onder
zoekers die zich met deze problematiek 
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hebben beziggehouden zijn het er wei over 
eens dat de belangrijkste kosten voor een 
individu bij deelname aan het niet verplichte 
onderwijs bestaan uit de gederfde inkorn
sten gedurende de studie, de zogeheten 
indirecte kosten. 
Bij deze indirecte kosten moeten dan nog de 
directe kosten worden opgeteld (school-, 
collegegelden, studiemateriaal, e.d.) en deze 
totale kosten moeten worden gecorrigeerd 
voor ontvangen bijdragen in het levenson
derhoud, zowel van fiscale aard zoals kinder
bijslag, en de directe bijdragen in de studie, 
zoals het niet verschuldigde dee! van een 
studiebeurs. 
Problemen krijgt ons rationeel handelende 
individu bij de bepaling van de toekomstige 
extra opbrengsten. In de eerste plaats zal hij 
zich moeten afvragen of de huidige loon
structuur constant zal blijven gedurende de 
tijd, waarin hij zijn verworven kapitaal zal 
gaan gebruiken. Met narne indien onze po
tentiele student een econoorn in de dop is, 
zal hij zich echter de vraag stellen in hoeverre 
inkomensverschillen eigenlijk wei het gevolg 
zijn van verschillen in scholing en niet van 
intelligentie, aangeboren aanleg en dergelij
ke. Enige wetenschappelijke twijfel sluipt zo
doende in zijn en ons hart. Maar daar was de 
studie tenminste gedeeltelijk om begonnen. 

Het Nederlandse ernpirisch onderzoek over 
de periode tussen 1965 en 1979 wekt de 
indruk, dat de rendernenten op hoger onder
wijs in die periode een Iicht dalende tendens 
vertoonden, maar het rendement van stude
ren lijkt nog voldoende hoog in vergelijking 
met alternatieve aanwendingsmogelijkheden 
van tijd en geld. 
Voor het individu kunnen we veil1g de con
clusie trekken, dat het ook economisch ver
standig is, geld en tijd te investeren in studie. 
Hoe staat het eigenlijk met de gemeen
schap? Hoe zou een regering met een ge
zond overwicht aan econornen in Kabinet en 
ambtelijk apparaat redeneren? Ook zo'n re
gering gaat een rekensom maken. Het 
maatschappelijk rendement van onderwijs 
valt in het algemeen wat lager uit dan het 
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private rendement. Dit komt vooral doordat 
in Nederland de financiele bijdrage van de 
student aan zijn studie relatief gering is in 
verhouding tot de kosten van het onderwijs. 
Maatschappelijk gezien liggen de kosten van 
het onderwijs dus hoger, terwijl de baten niet 
zoveel hoger liggen. De onderzoeken, die ik 
raadpleegde op dit punt, wekken zelfs enige 
twijfel over de vraag of het maatschappelijk 
rendement van investering in human capital 
wei op hetzelfde niveau ligt als dat van bij
voorbeeld bedrijfsinvesteringen. Sommige 
onderzoekers spreken zelfs van een rela
tieve 'overinvestering in human capital'. D1t 
lijkt mij een wat vergaande conclusie. Het 
gaat immers niet aan aileen naar de mate
riele baten van het onderwijs te kijken. Een 
enkele niet-econoom in het Kabinet kan 
geen kwaad, zelfs a\ gaat het daarbiJ om de 
Min1ster van Onderwijs. 
Zowel het pnvaat-economisch als het maat
schappelijk rendement van investeringen in 
onderwijs lijkt niet onbevredigend. Wei geldt, 
dat, wat het maatschappelijk rendement be
treft, de spreiding van het rendement tussen 
de studierichtingen groot is en dat 
diepgaander onderzoek in deze materie ge
wenst lijkt (een vaste conclusie van elke 
geroutineerde onderzoeker, tenslotte moe
ten we aan onze werkgelegenheid denken). 

Rekening houdend met de be\angrijke ver
schillen tussen materiele en menselijke kapi
taalvorming komt de suggestie naar voren: 
onderwijs is een belangriJke, misschien wei 
onze belangrijkste investeringsindustrie. Een 
interessante vaststelling, die het waard is, bij 
de opening van het nieuwe gebouw van 
Onderwijs en Wetenschappen te worden 
vermeld. De vraag zou zelfs kunnen worden 
opgeworpen, of het n1et overweging zou 
hebben verdiend de Minister van Economi
sche Zaken te vragen deze opening op te 
luisteren. 
Maar wellicht is die conclusie te haastig. lk 
maakte reeds een opmerking over weten
schappelijke twijfel: Maakt elke potentiele 
student wei zulke fraaie rekensommen? Re
kent hij uberhaupt wei uit wat studie bete-
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kent voor zijn prive human capital? Hoe staat 
het eigenlijk met de participatie in het onder
wijs? Uit internationaal vergelijkend onder
zoek blijkt, dat vrijwel overal de kansen om in 
het onderwijs te slagen nauw samenhangen 
met de sociale achtergrond, waaruit een 
kind afkomstig is. Anders gezegd, het lijkt 
niet helemaal denkbeeldig, dat onderwijs het 
vehicle is waarlangs voorrechten opgedaan 
in sociale omgeving en afkomst worden 
doorgegeven aan het nageslacht. Onderw1js 
speelt dan inderdaad zijn rol bij de kapitaal
vormng, maar hierachter verschuilt zich het 
oude proces van het doorgeven van voor
rechten aan het eigen nageslacht. 
Onderwijs, zo volgt verder uit de theorie van 
het human capital, geeft mensen kansen op 
een carriere. Maar hoe komt dat eigenlijk? 
Waarin bestaat met andere woorden het 
'human capital'? Hoe komt het eigenlijk, dat 
men in vele leidinggevende functies naast 
academici nog steeds mensen ontmoet met 
slechts een middelbare of lagere opleiding? 
Hoe verklaart men Blaugs vaststelling, dat 
op elk niveau mensen met zeer verschillende 
kwalificaties samenwerken? 

Een andere vraag waar niet aan te ontkomen 
is: wanneer gesield wordt, dat onderwijs 
bru1kbaar menseliJk kapitaal vormt, geldt dat 
dan voor elk onderwijs? Is het niet denkbaar, 
dat het onderwijs zoals het formele onder
wijssysteem dat Ievert, vaak te theoretisch, 
te academisch is? Is het niet evenzeer denk
baar, dat onze in-service training (ons leer
lingstelsel) weinig meer Ievert dan onderbe
taalde werkgelegenheid? Zouden zulke 
overwegingen niet tw1jfel rechtvaardigen aan 
de vanzelfsprekende relat1e tussen het be
schikken over een diploma en het beschik
ken over bepaalde vaardigheden? Ligt de 
waarde van een diploma e1genliJk wei altijd in 
de vaardigheden die erdoor worden beli
chaamd? Is er eigenliJk wei sprake van een 
eenduidige relatie tussen onderwiJS en be
roep? 

In de tweede helft van de jaren zeventig is 
hierover enige twijfel gezaaid. Bij het recrute-
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ren van personeel maken vooral grote orga
nisaties gebruik van diploma's en getuig
schriften. Waarom doen ze dat? Niet zozeer 
omdat de diploma's een indicatie geven van 
de specifieke vaardigheden, die een werkge
ver zoekt. Diploma's geven informatie over 
persoonlijke interessen, ijver en doorzet
tingsvermogen en karakteriseren meer de 
mens dan de specifieke vaardigheden, in de 
studie verworven. lndien mensen die in het 
onderwijs slaqen ook de mensen z1jn met 

' Ligt de waarde van een 
diploma eigenlijk wei altijd 
in de vaardigheden die 
erdoor worden 
belichaamd? ' 

aangeboren of 1n het milieu opgedane per
soonlijke bekwaamheden, dan vormt een 
selectie op basis van diploma's een interes
sante vervanging voor een moeiliJk te organi
seren test van zulke bekwaamheden. En 
juist 1n deze selectie-procedure ligt, volgens 
de verkondigers van de 'screening-hypothe
sis' het rendement van onderwijs. Een even 
simpele als wellicht ontnuchterende con
clusie. 
Een OECD-publikatie van 1977 spreekt over 
de 'patholog1e der credentials'. Pathologie 
van het diploma-gebruik gaat optreden, 
waar het diploma, de titel, gehanteerd wordt 
als middel om een bepaalde functie of pro
fessle sociale status te geven, en tegelijker
tijd gebruikt wordt als een middel om de 
toetreding er toe te beperken. Enerzijds kan 
een professie als belangengroep door het 
opvoeren van diploma-eisen de entree tot 
de beroepsgroep beperken, waardoor het 
inkomensniveau wat wordt opgevijzeld, an-
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derzijds kan men soms spreken van 'conspi
cuous consumption' van de werkgever, die 
de eigen glorie ziet in de aantallen acade
misch gevormde medewerkers. 
Het OECD-rapport wiJst er op, dat de jacht 
op diploma's tot teleurstellingen leidt. Het 
gaat om een 'moving target'. Naarmate er 
meer mensen het diploma behalen wordt de 
waarde ervan lager. Is een bepaald diploma 
eenmaal algemeen aanvaard als een soort 
basisvereiste, dan wordt het mensen zonder 
zo'n diploma uiterst moeilijk gemaakt zich 
een plaatsje op de arbeidsmarkt te verwer
ven. 'Vroeger sprak je al van doorleren, als 
iemand naar de MULO ging' zegt Karin 
Adelmund in een Trouw-interview wat spijtig, 
daarmee illustrerend wat ik bedoel. 
Werkgevers gaan ervan uit dat diploma's 
een nuttige indicatie vormen van aanwezige 
bekwaamheden. Mensen, die op grond van 
een diploma een baan van enig niveau ver
krijgen, komen zodoende vroeg op een plek, 
die hen relevante ervaring geeft. Die ervaring 
maakt hen tot de nuttige medewerker, die de 
werkgever bedoelde. Het geloof in diploma's 
werkt als de spreekwoordelijke self-fulfulling 
prophecy. 

In aile ontwikkelde Ianden zien we een ge
stadige verhoging van de basisonderwijsver
eisten 1n de samenleving. Pas de laatste 
jaren constateert men hier en daar een nei
g1ng tot een snellere groei van de aantallen 
afgestudeerden voor HO en HBO dan de 
behoefte aan hun diensten toelaat. lk heb de 
indruk, dat dit vooral te maken heeft met de 
tragere econornische groei, waardoor de 
massawerklooshe1d zich ook uitstrekt tot de 
hoger opgeleiden. Daarnaast is er het ge
vaar van de modische opleidingen die gedu
rende enige tijd popula1r z1jn, maar die popu
lariteit op de arbeidsmarkt verloren zien 
gaan. Is daar niets aan te doen? In de wes
telijke samenleving past een rigide onder
WiJsplanning slecht. Toch is het begrijpelijk, 
dat langzaam maar zeker ook door het Mi
nistene van Onderwijs en Wetenschappen 
het arbeidsmarktcriterium als maatstaf voor 
de omvang van opleidingen wordt aanvaard. 
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Onderwijs en arbeidsmarkt. Naarmate de 
samenleving verandert, de agrarische maat
schappij opgevolgd werd door de industriele 
samenleving, die weer wijkt voor een nieuw 
maatschappelijk patroon, verandert ook de 
rol van het onderwijs. 
De agrarische samenleving en de industriele 
samenleving hadden een mobiliserend ka
rakter. Voor de bestrijding van de armoede 
moest iedere man (dat gold in de industriele 
samenleving in mindere mate voor iedere 
vrouw) ingezet worden voor een maximaal 
deel van zijn beschikbare tijd. In de vroeg
industriele samenleving leidde dit er zelfs toe, 
dat de industriele mobilisatie van kinderen 
concurreerde met het onderwijs. 
De laat-industriele en in nog sterkere mate 
de na-industriele samenleving heeft een wat 
ander karakter. De zeer hoge produktiviteit 
van landbouw en industrie maakt een zekere 
demobilisering van de arbeid mogelijk. Late
re entree in het produktieproces, meer vrije 
tijd en vroegere uittreding. Bovendien ver
dwijnt veel routine-arbeid uit de industrie en 
de ge1ndustrialiseerde dienstensector. Dit 
gaat, zoals het voorbeeld van de V.S., maar 
ook bijv. van Zweden laat zien, gepaard met 
een hogere participatiegraad dan wij thans in 
Nederland kennen. De participatie van man
nen kan nog wat afnemen. Maar de partici
patie van vrouwen zal, met name in Neder
land, sterk stijgen. 
Over de verhouding tussen lager en hoger 
geschoolden, en over de verhouding tussen 
de sectoren waar de beroepsbevolking te
werkgesteld zal zijn bij een voortgaande 
technische ontwikkeling, valt niet zoveel met 
zekerheid te zeggen. 5% in de landbouw lijkt 
een veilig percentage. 
Het onderscheid tussen industrie en 
dienstensector zal veel van zijn scherpte ver
liezen. Wellicht is het beter op het voetspoor 
van Lengelle niet te spreken van industrie en 
diensten, maar het ondersche1d in te voeren 
tussen gemechaniseerde bedrijven in indus
trie en dienstensector enerzijds en bedrijven 
met een bl1jvend arbeidsintensief karakter 
anderzijds. De groei van de laatstgenoemde 
sector zal bepalen in welke mate volledige 
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werkgelegenheid bereikbaar zal blijven. 
Voor de na-industriele samenleving zal dus 
het volgende kenmerkend zijn: 
1 . relatieve demobilisering en dus veel meer 

vrije tijd, echter gepaard gaande met een 
hoge participatiegraad der beroepsbe
volking; d.w.z. korte arbeidstijden, veel 
deeltijdarbeid; 

2. hoewel de nieuwe technologie in de vorm 
van de computer als rekentuig en stuur
mechanisme overal permanent aanwezig 
zal zijn, zullen veel meer mensen dan 
thans moeten werken in arbeidsinten
sieve min of meer ambachtelijke of door 
sociale zorg gekenmerkte activiteiten. 

Welke gevolgen heeft dit voor het onderwijs
beleid? Deze vraag komt steeds duidelijker 
en steeds minder ontwijkbaar op ons af. 
Meer dan ooit wordt ons duidelijk, dat onder
wijs een toekomstgerichte activiteit moet 
zijn. Maar tegelijkertijd realiseren wij ons, dat 
de toekomst moeilijk te voorzien is. ledere 
cultuur heeft een religieus-literair-cultureel 
substraat, waarin ieder moet kunnen partlci
peren. Maar er is ook een gemeenschappe
lijke technische noemer, waarmede iedereen 
vertrouwd moet zijn. Op beide punten zou 
men bedacht moeten zijn. Meer mensen dan 
ooit zullen meer vrije tijd hebben en, biJ het 
verwachte herstel der conJunctuur, meer 
geld om die tiJd door te komen. Oat betekent 
meer ruimte voor participatie in de gemeen
schappelijke cultuur. Onderwijs moet daar
op voorbereiden. Het betekent ook een ui
terst divers gestructureerd arbeidsleven en 
daarmee een breed uitwaaierend systeem 
van beroepsonderwijs. Het onderwijs staat 
daarmede voor een niet geringe opgave. lk 
zie twee belangrijke trends: 
1 . er kan een spanning ontstaan tussen de 

eisen die een vrijetijdssamenleving stelt, 
en de eisen van een na-industrieel be
roepsleven; 

2. het is de vraag of beroepsonderwijs in 
staat zal zijn de diversiteit op te brengen 
die gevraagd wordt. Wellicht moet men, 
met de Commissie-Wagner, stellen dat 
het formele onderwijs deze opgave nau-
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welijks aankan. 

Uw ministerie staat voor de taak deze twee 
algemene trends te vertalen in concreet on
derwijsbeleid. lk denk dat men kan zeggen: 
in de jaren vijftig tot zeventig werd de keuze 
voor scholing veelal ingegeven door spect
fieke beroepsmotteven. In de periode daarna 
werd deze keuze meer bepaald door de 
drang om zich te ontwikkelen hoe dan ook, 
wellicht mede ingegeven door de gesigna
leerde 'pathologie der diploma's'. Dit leidde 
tot overscholing op bepaalde niveaus, bij
voorbeeld het algemeen vorrnend onderwijs. 
Daarbij geldt dat iedere werkloze in termen 
van human capital, kapitaalvernietiging en 
dus dalend rendement van onderwijs bete
kent. 

Met het veranderende cultuurpatroon en de 
veranderende plaats van de arbeid in het 
Ieven moet het onderwijsaanbod verande
ren. De gedachte die in de jaren zestig op
geld deed, namelijk dat onderwijs aankno
pingspunten moet geven voor meerdere 
wisselingen in het beroepsleven, blijft rele
vant. Die gedachte laat zich ook goed com
bineren met de door een vrijetijdsmaat
schappij gevraagde versterkte participa-
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tiernogelijkheid in de cultuur in brede zin. 
Wat er aan mankeerde, was met name de 
aan de behoefte van de industrie aansluiten
de specifieke beroepsopleiding zoals die 
slechts in nauwe wisselwerking met het ar
beidsveld kan worden ontwikkeld. Vandaar 
het pleidooi van de Cornrnissie-Wagner voor 
een duale onderwijsstructuuur. In wezen kan 
men zeggen dat de alom aangeprezen per
manente educatie het equivalent daarvan 
vormt voor blijvende aansluiting van de 
mens aan het veranderend cultuurpatroon 
van de samenleving. 
Perrnanente educatie, dat betekent bijvoor
beeld betaald educatief verlof. Het betekent 
ook, dat de grenzen tussen scholen en an
dere instellingen zullen gaan vervagen, of dat 
nu arbeidsorganisaties betreft of organisa
ties die zich op de verschillende aspecten 
der cultuur, zoals kunst, politiek en sociaal 
Ieven richten. 
Een post-industriele samenleving is zoals wij 
het nu zien aileen houdbaar, wanneer zij ook 
een lerende samenleving is. Oat geldt voor 
aile instituten, voor bedrijven, werkgevers en 
werknemers, voor overheden en zelfs voor 
een Ministerie van Onderwijs. Maar om de 
gelegenheid niet zijn gezellig karakter te ont
nemen, ga tk op dit laatste punt niet nader in. 
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