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door prof. drs. G.A.B. Frinking 

Prol drs. C.A. B. Frinking (1939) is hoogleraar in de 
demografie en prognosetechnieken aan de Katholieke 
Hogeschool te Tilburg. 

De werkgelegenheid in het 
onderwijs: 
een somber perspectief. 

Inleiding. 
Nederland telde begin 1983 bijna 800.000 werklozen. Algemeen wordt aangenomen 
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dat dit aantal in de naaste toekomst nog beduidend zal toenemen. Werd tot voor kort 
nog verondersteld dat in de kwartaire sector nog ruime mogelijkheden voor verdere 
groei van het aantal arbeidsplaatsen aanwezig waren. nu breekt langzamerhand het 
inzicht door dat ook in deze sector de werkgelegenheid op de tocht staat 1

). 

Het onderwijs vormt één van de ge
bieden waar de zorg voor de instandhou
ding van de werkgelegenheid al geruime 
tijd in het middelpunt van de belangstel
ling staat. Door de sinds 1965 opgetreden 
daling van het geboortecijfer is het aantal 
leerlingen. met name in het basisonder
wijs, teruggelopen. Weliswaar is tegelij
kertijd in hoog tempo de leerlingenschaal 
\Crminderd maar in onvoldoende mate 

·+ om voor alle afgestudeerden van oplei
dingsscholen voor kleuterleidsters en pe
dagogische academies uitzicht te bieden 
op een werkkring in het onderwijs. 

in de komende jaren nog werk kunnen 
bieden? Bepalend hiervoor is het aantal 
jongeren in de leeftijd van 4-25 jaar. Op 
korte termijn staat dit aantal nagenoeg 
vast. Op wat langere termijn zal de 
schoolgaande bevolking voornamelijk 
bestaan uit nieuwe generaties. Het aantal 
kinderen dat in de jaren tachtig en negen
tig geboren zal worden vormt derhalve 
een belangrijk element bij de bepaling 
van het aantal arbeidsplaatsen in het on
derwijs. 

Het aantal geboorten. 
Aan hoeveel personen zal het onderwijs In demografisch opzicht kan het jaarlijks 

I I I SCP: De kwarfaire sector in de jarentachtifi. Bulletin no. 2. Rijswijk. l'li-:0. 
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aantal geboorten worden beschouwd als 
de resultante van een tweetal factoren. te 
weten: 
a) de gemiddelde omvang \an de vrouwe
lijke generatics die in een bepaald jaar de 
vruchtbare leeftijd bereiken: 
b) het totaal aantal levendgebmenen dat 
deze vrouwen in een bepaald jaar voort
brengen. 
In tabel 1 is vanaf I 950 het \er loop van 
beide factoren weergegeven. 

Duidelijk is te zien dat het constante 
niveau van het aantallcvendgeborenen 
tot 1964 hetgezamenlijk resultaat is van 
een gelijkblijvende \ruchtbaarheid. van 
ongeveer drie kinderen per vrouw. en 
een vrijwel constant aantal van 75.000 
\Touwen dat in deze periode gemiddeld 
aan de voortbrenging heeft deelgeno
men. In I 964 ondergaat het laatste cijfer. 
als de eerste na-oorlogse geboorte-gene
ratics de vruchtbare leeftijd bereiken. 
een sterke stijging. Op hetzelfde moment 
daalt de vruchtbaarheid. een ontwikke
ling die geleid heeft tot een halvering van 
het kindertal per vrouw in vcrgelijking 
met de jaren zestig. 
In I 9R2 werden ongeveer 172.000 kinde
ren geboren. het laagste aantal dat sedert 

TABEL 1. 

veIe jaren is geregistreerd. Hoe groot dit 
cijfer in de toekomst zal zijn hangt voor
namelijk af van het aantal kinderen dat 
(echt)paren voortbrengen. Nauwkeurige 
uitspraken hierover zijn niet te geven. 
Wel kan aannemelijk ~orden gemaakt of 
in de komende jaren meer of minder 
kinderen geboren zullen worden dan nu 
het geval is. 

De volgende gegevens zijn in dit vcrband 
van belang: 
I) In tien jaar tijd is het aantal gesloten 

huwelijken van ongeveer 120.000 tot 
ruim RO. 000 gedaald. d.w.z. met meer 
dan 30 procent. De jaren zestig. waar
in steeds meer huwelijken op jonge 
leeftijd worden gesloten. schijnen 
daarmee definitief afgesloten te zijn. 

2) Het ongehuwd samenwonen heeft in 
de jaren zeventig zijn intrede gedaan 
in de Nederlandse samenleving. Gelet 
op de huidige. zeer geringe. huwe
lijksfrequentie moet worden aangeno-

'i 
men dat talrijke jongeren aan deze 
leefvorm heden ten dage de voorkeur 
geven. 

3) Sinds het midden van de jaren zestig is 
ook een stijging van het aantal echt
scheidingen te constateren. Momen-

Gemiddeld aantal vrouwen van 15-49 jaar. gemiddeld aantallevend gellorenen per 
vrouw en aantallevend gcborcncn. periode I 950-1982. 

Periode Vrouwen Levendgebmenen Levendgebmenen 
( x I 000) (per Yrouw) (x 1000) 

I 950-54 75.0 3.1 229.1 
1955-59 76.1 3.1 234.8 
I 960-64 78.2 3.2 247.7 
1965-69 85.3 2.R 242.1 
1970-74 99.2 2.2 213.5 
1975-79 I 09.6 1.6 175.R 
19RO 113,2 1.6 lf\1.3 
1981 114.2 1.6 178.5 
19R2 114.9 1.5 172.0 
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teel wordt 1 op de 5 huwelijken vroeg 
of laat door echtscheiding ontbonden. 
In vcrgelijking met vroeger zal een 
geringer percentage van het aantal ge
scheiden mannen en vrouwen tot een 
volgend huwelijk besluiten. 

4) Het aantal kinderen dat in de laatste 
tien jaren door echtparen is voortge
bracht vertoont een opmerkelijk con
st<mt niveau en bestaat voornamelijk 
uit eerste en tweede geboorten. De 
kans op de geboorte van een kind met 
rangnummer drie of hoger is inmid
dels zo gering geworden dat grote ge
zinnen in een snel tempo verdwijnen. 

5) Het aantal buitenechtelijke geboorten 
is de laatste jaren sterk gestegen, nl. 
van ongeveer 4700 in 1977 tot ruim 
8600 in 1981. Dit laatste cijfer komt 
neer op een aantal van 75 geboorten 
per 1000 vrouwen. 

Een nadere kwantificering van boven
staande verschijnselen voor de naaste 
toekomst, waarbij aansluiting wordt ge
zocht met het verloop in de jaren zeven
tig. impliceert een vruchtbaarheidsniveau 
van ongeveer l ,6 kind per vrouw. Een 
dergelijk niveau is reeds enkele jaren 
geleden bereikt en vormt derhalve geen 
onwaarschijnlijk perspectief voor de ko
mende decennia. 

TABEL2. 
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Indien de vruchtbaarheid zich in de naas
te toekomst op dit niveau zal handhaven. 
zal het jaarlijks aantallevend geborenen. 
afgezien van een incidentele stijging rond 
de jaren negentig als de generaties van de 
jaren zestig de vruchtbare leeftijd berei
ken, niet boven de 180.000 uitkomen. 

Onderwijsvoorzieningen. 
In 1982 heeft het CBS een nieuwe prog
nose over de toekomstige omvang, sa
menstelling en ontwikkeling van de be
volking gepubliceerd. Bij de berekenin
gen. die zich uitstrekken over de periode 
1980-2029. zijn voor een aantal demogra
fische componenten met verschillende 
hypothesen gewerkt. Deze hebben he
trekking op de onderdelen geboorte. hu
welijkssluiting van ongehuwden en bui
tenlandse migratie. Als gevolg hiervan 
zijn een drietal varianî.en doorgerekend. 
Deze worden aangeduid met een hoge. 
een midden- en een lage variant. Het 
CBS verklaart in een toelichting op de 
uitkomsten dat het gehele gebied tussen 
de hoge en de lage variant als plausibel 
moet worden beschouwd2

). 

Bezien we de veronderstelde ontwikke
ling van de vruchtbaarheid volgens de 
drie varianten in detaiL dan komt de lage 
variant neer op een gemiddeld kindertal 
van 1,65. de middenvariant op I. 75 en de 

Vooruitberekende bevolking naar leeftijdsklasse. 1980-2000. 

Leeftijdsklas se 1980 1990 2000 

0-24 39,9 34,2 30, I 
25-64 48,6 53,0 56.2 
65+ 11,5 12.8 13.7 

TOTAAL 100 '0 100.0 100,0 

(2) CBS: Profi!Wse van de bevolking van Nederland na 1980, deel L Staatsuitgeverij. 's-Gravcnhagc. 1'!~2. 
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hoge variant op 1 ,85 per vrouw. Deze 
waarden worden allen van toepassing ge
acht voor de in 1()70 geboren vrouwen. 
Deze generatie wordt dan ook als limiet
cohort gedefinieerd, waarna de verdere 
ontwikkelingen voor de afzonderlij kc on
derdelen van de geboorte constant zijn 
gehouden. 
In het licht van de voorafgaande analyse 
van het aantal geboorten zijn wij van 
mening dat de uitkomsten van de lage 
variant een grotere plausibiliteit bezitten 
dan de resultaten van de overige twee 
varianten. Een dergelijke voorkeur bete
kent eveneens dat wij de hypothese over 
de buitenlandse migratie, waarbij gere
kend is met een lager vestigingsoverschot 
dan bij de midden- en hoge variant. een 
grotere rcaliteitswaarde toekennen. We 
zullen ons dan ook bij de hierna volgende 
beschouwingen door de uitkomsten van 
de lage variant laten leiden. 
Uit de CBS-berekeningen kan worden 
afgeleid dat in de samenstelling van de 
bevolking belangrijke wijzigingen zullen 
optreden. Beperken we ons tot het jaar 
2000 dan zijn de volgende verschuivingen 
te verwachten. 

Voornamelijk als gevolg van geboorte
ontwikkeling zal het relatieve aandeel 
van de jongeren met ongeveer één vierde 
afnemen. Tegelijkertijd vindt er een niet 
geringe stijging plaats van het aantal 
ouderen. In absolute zin is er sprake van 

TABEL3. 
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een toeneming van 1 ,6 miljoen in 1Sl80 tot 
ongeveer 2,1 miljoen in 2000. Een nadere 
detaillering van het verloop van de 4-11. 
12-18 en 1Sl-24 jarigen, in grote lijnen 
representatief voor het aantalleerlingen 
bij resp. het basis-, voortgezet en hoger 
onderwijs, wordt door onderstaande ciJ
fers weergegeven. 

Aanzienlijke vcrschillen worden zicht
baar als men het vcrloop van de drie 
groepen op jaarbasis vergelijkt. In de 
eerste helft van de jaren tachtig zal de 
schoolbevolking van het basisonderwijs 
met bijna 20 procent verminderen, zal in 
het voortgezet onderwijs het potentieel 
aantalleerlingen maar weinig veranderen 
en zal het hoger onderwijs nog enige 
groei tegemoet kunnen zien. Een tegen
gcstelde situatie zal zich rond de jaren 
negentig gaan aftekenen: lichte stijging 
van her aantalleerlingen in het basison
derwijs en sterke terugloop in het voort
gezet en hoger onderwijs. 
Opgemerkt dient te worden dat bij deze 
globale tendenzen geen rekening is ge
houden met de effectieve deelname aan 
de verschillende vormen van onderwijs. 
lri de berekeningen, die onlangs door het 
Sociaal en Cultureel Planbureau over 
leerlingenaantallen en behoefte aan on
derwijzend personeel zijn opgesteld. 
wordt deze factor wel verdisconteerd\ 
Op toekomstige bevolkingsaantallen 
worden per schooltype naar leeftijd en 

Vooruitberekende omvang van een aantalleeftijdsklassen, 1()80-2000. 

Leeftijdsklasse 1()80 1()()0 2000 ll)l)() 2000 
x 1000 19~0=100 

4-11 1.752 1.451 1.526 84,0 87, l 
12-18 1.Sl84 1.63~ 1.46() ~2,6 74,0 
1Sl-24 1.434 1.484 1.075 103,5 75,0 

(3) SCP: Ontl\"ikkelingsfiinen leerlingen m ondenvii2cnd personeellOt 2000. Cahier no. 3-l, Rij>wijk. I LJS2. 
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geslacht gespecificeerde deelnamecoëffi
ciënten toegepast. Bij de bepaling van 
deze coëfficiënten in de toekomst is aller
eerst de feitelijke ontwikkeling voor de 
jaren 196~ tot en met 19~ I in beschou
wing genomen. Over het algemeen is ge
kozen voor een voortzetting van waarge
nomen tcndenzen. Bij het optreden van 
trendbreuken is gekozen voor constante 
deelnamecoëfficiënten. Dat heeft met 
name tot gevolg gehad dat het effect van 
twee-fasen-structuur in het wetenschap
pelijk onderwijs niet kon worden aange
geven. De ramingen van de studenten
aantallen bij het WO zullen we derhalve 
ontlenen aan de Taakgroep Studentenra
mingen~). waar wel met deze structuur
wijziging is rekening gehouden. 

De resultaten van de studie van het SCP 
laten de volgende conclusies toe: 
a) Bij alle schooltypen vindt een daling 

van de leerlingenaantallen plaats, wel
ke des te eerder inzet naarmate de 
gemiddelde leeftijd van de deelne
mers lager ligt. Slechts bij het basison
derwijs treedt vanaf 1990 een lichte 
stijging op. Rond 2000 zal zich echter 
bij dit schooltype opnieuw een daling 
van het leerlingenaantal voordoen. 
Deze cyclische ontwikkeling is vrijwel 
geheel toe te schrijven aan het veron
derstelde verloop van het aantal ge
boorten in de jaren tachtig en negen
tig. Bij het HBO en WO is tot 1990 
nog enige groei te verwachten, waarna 
een forse daling van het aantal studen
ten van ruim 20% zal optreden. 

h) Bij ongewijzigde personeelsinzet per 
leerling loopt de behoefte aan onder
wijzend personeel parallel aan de 
leerlingenaantallen. Dit betekent op 
lange termijn de vermindering van de 
behoefte aan onderwijzend personeel 
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van ongeveer 20 procent. Voor alle 
schooltypen van het volledig dagon
derwijs neemt de behoefte aan onder
wijzend personeel tot 1990 met min
stens 25.000 manjaren af. Ook in de 
periode tussen 1990 en 2000 is per 
saldo sprake van de vcrminderde 
werkgelegenheid. 

Beleidsimplicaties. 
Uit de voorafgaande beschouwingen kan 
worden geconcludeerd dat. voornamelijk 
op grond van de demografische ontwik
keling, het aantal arbeidsplaatsen in het 
onderwijs in de naaste toekomst drastisch 
zal verminderen. Werd tot nu toe slechts 
het basisonderwijs met dit gegeven ge
confronteerd, in de komende jaren zal 
ook het voortgezet onderwijs de gevol
gen van de geboortedaling ondervinden. 
terwijl in de jaren negentig het hoger 
beroeps- en wetenschappelijk onderwijs 
met minder studenten rekening moet 
houden. 
De gevolgen van een dergelijke ontwik
keling zijn vérstrekkend. Allereerst kan 
worden gewezen op het feit dat nog ge
ruime tijd het aanbod van afgestudeer
den de vraag naar leerkrachten in belang
rijke mate zal overtreffen. Recente bere
keningen, uitgevoerd door de Commissie 
Prognose KBO, kunnen dit gegeven me
de illustreren. In de periode 1982-19~6 is 
de kans dat pasgeslaagde kleuterleidsters 
een aanstelling krijgen in het jaar dat zij 
van de opleiding afkomen 40 à 50 pro
cent. Van de pasgeslaagde onderwijzers 
en onderwijzeressen zal niet meer dan 1 
op 4 à 5 binnen een half jaar een onder
wijsaanstelling kunnen verwachten. De 
meesten zullen langer op een aanstelling 
moeten wachten of deze helemaal niet 
vinden5

). 

Dit weinig rooskleurig perspectief zal, 

(.1) WORSA: Wetenschappelijk Onderwijs Raming Studemen Aanta/lenl983-2000. Taakgroep Studentenra
mingen. llJR3. 
()) Commtsstc Progno-.e KllU: Vraag en aanboa kleuterleidsters, onderwijzers en ondem·ijzeressen 1982-
/987. Publikatie 'J. december 191-12. p. 138. 
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naarmate de jaren negentig naderen, ook 
voor de andere schooltypen gaan gelden. 
Het is niet uitgesloten dat de daling van 
het aantalleerlingen tot gedwongen ont
slag van leerkrachten zal leiden. Veel zal 
afhangen van het natuurlijk verloop. De 
huidige vertrekcijfers in het basisonder
wijs komen. volgens het geciteerde rap
port van het SCP, nog aanzienlijk boven 
de verwachte daling van het aantalleer
lingen uit. Dit geldt ook voor het voort
ge;et onderwij~6 ). Het is echter de vraag 
of deze vertrekcijfers in de toekomst nog 
wel op het huidige peil gehandhaafd zul
len blijven. Door de simultane daling van 
het aantalleerlingen bij alle schooltypen 
zal de mobiliteit van leerkrachten fors 
gaan dalen. Mede gelet op de ongunstige 
situatie op de arbeidsmarkt zal maar voor 
weinigen in het onderwijs een andere 
werkkring beschikbaar zijn. 
Ook om andere redenen geeft dit beeld 
aanleiding tot bezorgdheid. Geen of te 
geringe aanstelling van nieuwe leerkrach
ten wekt verstarring in de hand, houdt 
innovatie tegen en leidt op de lange duur 
tot sterke vergrijzing van het onderwij
zend personeel. 
Welk beleid kan de overheid hier nu 
tegenover stellen? In het vcrleden is ge
tracht om door verlaging van de leerlin
genschaal de werkgelegenheid in het ba
sisonderwijs veilig te stellen. Hieraan is 
inmiddels een eind gekomen. Onlangs is 
zelfs een geringe verhoging van de leer
lingenschaal in het basisonderwijs door
gevoerd. Bevorderlijk voor de werkgele
genheid is een dergelijke maatregel niet. 
Daarnaast zijn er wettelijke maatregelen 
genomen- of worden deze in het vooruit
zicht gesteld- om het aanbod van studen
ten aan bepaalde limieten te binden. 
Naast de reeds bestaande restricties in de 
toelating van studenten voor een aantal 
studierichtingen. gebaseerd op een be
perkte opnamecapaciteit. zal ook de 

(h) SCP: op.cit.. p. 2t\. 
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maatschappelijke behoefte aan bepaalde 
categorieën van afgestudeerden een cri
terium vormen voor de bepaling van het 
aantal eerstejaars studenten. Regulering 
van de instroom van studenten kan uiter
aard het aanbod van afgestudeerden 
beïnvloeden en op deze wijze een situatie 
creëren waarin vraag en aanbod beter op 
elkaar zijn afgestemd. Gelet op het ver
wachte overschot aan leerkrachten zullen 
nog andere maatregelen geboden zijn om 
meer evenwichtige verhoudingen op de 
arbeidsmarkt voor onderwijsgevenden te 
realiseren. 
Te denken valt aan het op grote schaal 
invoeren van deeltijdse betrekkingen. 
Een belangrijke voorwaarde is hierbij 
echter dat een dergelijke maatregel niet 
gepaard gaat met additionele uitgaven 
van de overheid. De betrokkenen zullen 
dus een evenreelig aandeel in inkomen als 
tegenprestatie moeten opbrengen. Het 
ziet er naar uit dat dit een minimum 
voorwaarde is. Hiervoor zijn een aantal 
redenen te noemen. 
Allereerst dient te worden gewezen op de 
alom aanvaarde noodzaak de overheids
uitgaven terug te dringen. Inmiddels is 
hiermee begonnen en heeft het onderwijs 
reeds een forse bijdrage geleverd. Ver
volgens elienen de structurele bespa
ringen. die in het onderwijs door de da
ling van het aantalleerlingen ontstaan, te 
worden aangewend om de gevolgen van 
de vergrijzing van de bevolking op te 
vangen. Door de stijging van het aantal 
bejaarden zullen met name de kosten van 
de gezondheidszorg en de maatschappe
lijke dienstverlening beduidend gaan toe
nemen. Per saldo kunnen door de ver
wachte verandering in de leeftijdsop
bouw van de bevolking de uitgaven van 
de overheid zelf iets gaan stijgen. Een 
dergelijke ontwikkeling vindt zijn oor
zaak in het feit dat de overheidsuitgaven 
(inclusief de sociale-verzekeringsuitga-

·; 
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ven). uitgedrukt per hoofd van de bevol
king. voor ouderen aanzienlijk hoger zijn 
dan voor jongeren. De met Nederlandse 
gegevens berekende gemiddelde uitga
ven voor beide groepen wijzen op een 
Ierhouding I :2.77

). Ook in buitenlandse 
·; onderzoekingen worden soortgelijke ver

schillen aangetroffen~). Deze verschillen 
zijn wel gebaseerd op het voorzieningen
niveau zoals dit op een bepaald moment 
(voor Nederland in 1973) is aangetroffen. 
Herallocatie van de overheidsuitgaven 

': 

zal tijdig en in voldoende mate tot stand 
moeten komen om de voorzieningen 
1oor bejaarden op een aanvaardbaar ni
veau te handhaven. Aan het welslagen 
\an een dergelijke beschikking kan. in 
tijden van economische recessie. worden 
getwijfeld. Zo zullen de onderwijsorgani
saties zich met kracht (blijven) verzetten 
tegen een voortgaande verslechtering van 
de werkgelegenheid. Het is niet op voor
hand uitgesloten dat zij met succes een 
deel van de middelen. die voor over-
dracht in aanmerking komen. voor het 
onderwijs weten te behouden. Indien de 
overheid er niet in slaagt om de vereiste 
hesparingen te realiseren. is de kans 
groot dat aan de AOW-uitkeringen zal 
worden getornd. op de gezondheidszorg 
mor bejaarden zal worden bezuinigd en 
de maatschappelijke dienstverlening 
1oor deze categorie zal worden inge
krompen. 
In dit verband dient nog aan een ander 
vcrschil tussen de uitgaven voor jongeren 
en ouderen te worden herinnerd. Tot op 
zekere hoogte bestaat er voor de finan
cienng van voorzieningen voor jongeren 
een alternatief. De opvoeding en de vor
ming van kinderen is in eerste instantie 
een taak van de ouders. Besluit de over
heid tot vermindering van bepaalde uit-
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keringen dan zal de op deze wijze ontsta
ne Jastenverzwaring in laatste instantie 
geheel of gedeeltelijk door de ouders 
worden overgenomen. Talrijke voorbeel
den uit het verleden getuigen hiervan: 
bevriezing van de kinderbijslag voor het 
eerste kind, verhoging van schoolgelden. 
beperking van werkloosheidsuitkeringen 
voor 16- en 17-jarigen, enz. Voor de fi
nanciering van voorzieningen voor be
jaarden bestaat een dergelijke afwente
ling nagenoeg niet. In de westerse samen
leving komt de zorg voor de oudere mens 
in niet geringe mate voor rekening van de 
collectiviteit. Behoudens een aantal zeer 
specifieke gevallen. bestaat er geen af
dwingbare onderhoudsplicht van (vol
wassen) kinderen jegens hun (bejaarde) 
ouders. Dit is niet toevallig. In het gezeg
de 'Ja fleuve coule. mais ne remonte pas' 
komt een maatschappelijke opvatting tot 
uiting die aan de basis ligt van de moder
ne verzorgingsstaat. 
In beginsel zou de instandhouding van de 
diverse voorzieningen ook betaald kun
nen worden uit algemene middelen. Dit 
zou in de gegeven omstandigheden een 
verhoging van de belasting- en pre
miedruk van de werkende bevolking be
tekenen. In een situatie van dalende in
komens zal deze oplossing op grote be
zwaren stuiten en derhalve vrijwel geen 
kans van slagen bezitten. Verlaging van 
de uitkeringsniveaus wordt dan onont
koombaar. 
De hierboven geschetste dilemma's heb·· 
ben geen betrekking op de verdeling van 
de welvaart tussen de verschillende maat
schappelijke groeperingen, bij traditie 
onderwerp van politieke strijd. maar tus
sen jongeren en ouderen. Het geeft aan 
het verdelingsvraagstuk een nieuwe di
mensie. Hoe uiteindelijk deze strijd be-

17)Bn•o/king en Welzijn in Nederland: Rapport van de Staatscommissie Bevolkingsvraagstuk. Leidschen
dam. 1976, p. 106. 

Ik) Office de planification ct de dévcloppmcnt de Quéhcc: Effets écononziques du ralentissemenl de la 
cruissancc de la popu/ation au Quéhec. 19il0. 
Sauvey. A.: Coût el valeur de la vie hwnaine. Paris. 1977. 
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slecht zal worden is niet te voorspellen. 
Ongeacht het resultaat wordt wel het 
beeld versterkt ê:tt de overheid niet lan
ger in staat is om volgens geldende opvat
tingen het welzijn van de burgers te ga
randeren. Dat ook voor het onderwijs 
sombere tijden zijn aangebroken is in
middels voor velen duidelijk geworden. 

Besluit. 
In de komende decennia zijn belangrijke 
demografische verschuivingen in de sa
menstelling van de bevolking te verwach
ten: daling van het aantal jongeren, stij
ging van het aantal ouderen. Een derge
lijke ontwikkeling heeft vérreikende con
sequenties. De vermindering van het 
aantalleerlingen zal een structureel ver
lies aan arbeidsplaatsen in het onderwijs 
tot gevolg hebben. Mogelijkheden om de 
hierdoor te voorziene massale werkloos
heid tegen te gaan, o.a. door verdere 
verlaging van de leerlingenschaaL bijzon
dere stimuleringsmaatregelen. e.d. zijn 
niet voorhanden. IntegendeeL in het on
derwijs zal onder meer de financiële 
ruimte gevonden moeten worden, nodig 
om de maatschappelijke lasten van een 
toenemend aantal bejaarden te dragen. 
De hiervoor noodzakelijke overdracht 
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van collectieve middelen zal, vooral in 
tijden van economische recessie, op grote 
weerstand stuiten. 
Het wordt tijd dat, met de erkenning van 
de betekenis van de te verwachten demo

. grafische ontwikkelingen, de maatschap
pelijke solidariteit opnieuw wordt bena
drukt. In de huidige discussie over een 
rechtvaardige 'verdeling van de armoe
de·. in het bijzonder over de herziening 
van het stelsel van sociale zekerheid, 
worden nogal eens tegenstrijdige uit
gangspunten gehanteerd. Strikte indivi
dualisering staat op gespannen voet met 
toepassing van het draagkrachtbeginsel. 
Alleen al om financiële redenen zal inte
grale invoering van het individualise
ringsprincipe in de sociale zekerheid een 
fictie blijken te zijny). Het draagkracht
beginsel biedt nog steeds een goed uit
gangspunt om tot een evenwichtige ver
deling van de lasten te komen. Van een 
door CDA-beginselen geïnspireerd be
leid mag worden verwacht dat hieraan 
onverkort zal worden vastgehouden. 

(9) Van Empel. F. en F. de Kam: Bcuinigcn op de sociale 2ckcrlzcid. Intermediair. !Kc jg. no. 2R. 19R2, p. 
9. 
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