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Investeer in onderwijs 

M enselijk kapitaal en kennis zijn 
de sleutelwoorden voor eco
nomische groei. Een goed opge

leide beroepsbevolking is een basisvoor
waarde voor economische continuïteit en 
succes. Onderwijs speelt hierbij een cen
trale rol als de primaire, en meestal ook 
grootste, investering in menselijk kapitaal. 
Anders dan in de traditionele economische 
theorie, waar menselijk kapitaal vooral 
werd beschouwd als productiefactor, legt 
de moderne groeitheorie de nadruk op de 
betekenis van menselijk kapitaal bij het 
creëren en verspreiden van kennis. In rijke 
landen hangt economische groei vooral sa
men met technologische vooruitgang. Het 
creëren van nieuwe kennis, door onder
zoek en ontwikkeling, vereist hooggekwali
ficeerde specialisten. Maar nieuwe kennis, 
net als financieel kapitaal, verspreidt zich 
razendsnel over de wereld en de mate 
waarin landen kunnen profiteren van die 
deels publiek beschikbare kennis hangt in 
de eerste plaats afvan het menselijk kapi
taal van een land, de kwaliteit van de 
beroepsbevolking. 
Investeringen in menselijk kapitaal vor-
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Kennis en vaardigheden zijn 
de belangrijkste activa 

op de balans van de 
Nederlandse volkshuishouding. 

Voor de toekomst zijn 
grotere investeringen 
in kennis gewenst, 

vindt Willem Houtkoop. 
Volgens deze socioloog moet 
er zowel in het jeugd- als in 

het volwassenenonderwijs 
geïnvesteerd worden. 

De positie van docenten 
verdient daarbij bijzondere 

aandacht, evenals de 
opleiding en scholing van 

achterstandsgroepen. 
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currentie zich het sterkst voelen. Da 
kunnen de relatieve voordelen eigenlij 
alleen op het terrein van kennis en vaar 
digheden gerealiseerd worden, omdat con 
currentie op kosten binnen het kader e 
de moraal van de verzorgingsstaat nauwe 
lijks mogelijk is. 

Nieuwe o"gelijk/leid 

Kennisintensivering en levenslang lere 
leiden tot nieuwe ongelijkheden binne 
landen en nieuwe verschillen tussen lan 
den. Wie niet mee kan komen, kan de op
gelopen achterstand ook steeds moeilijke 
inhalen. Nederland doet het nu relatie 
goed (zij het dat een harde kern van lang 
durige werkloosheid blijft bestaan), maa 
in veel andere Europese landen is d 
werkloosheid onaanvaardbaar hoog en lij 
ken er weinig vooruitzichten op verbete 
ring. De werkloosheid hangt steeds nau 
wel' samen met het niveau van opleidin 
en kennis. 
Wat voor kennis en vaardigheden zijn e 
de komende tijd nodig? Met name in d 
Engelstalige landen is uitgebreid onder 

men ook een belangrijke strategische factor in de toenemende 
internationale concurrentie. Goed onderwijs en een goed opgeleide 
beroepsbevolking zijn van cruciaal belang voor de aantrekkelijk
heid van een land voor buitenlandse investeerders. 

zoek gedaan naar de basisvaardigheden waarover mensen zouden 
moeten beschikken. Duidelijk is dat het niet alleen gaat om com 
petenties voor het werk, maar ook om de mogelijkheid om (verder 
te leren en te participeren in een maatschappij die ook steed 
hogere eisen aan kennis en vaardigheden stelt. De basisvaardig
heden waar het om gaat zijn: het oplossen van problemen, lezen 
(meestal ingebed in andere activiteiten), rekenvaardigheid, schrij 
ven, mondelinge communicatie, omgang met informatietechnol 
gie, kunnen samenwerken en het vermogen om te leren. 

Permanent proces 

Het gaat bij de ontwikkeling van een goed opgeleide beroepsbevol
king niet om een eenmalige inspanning, waarbij achterstanden 
ten opzichte van andere landen worden weggewerkt. Het is een 
permanent proces van bijscholing en kennisverandering in een 
maatschappij met voortdurend veranderende productie- en dienst
verleningsmethoden. In dat opzicht is de recente oproep om meer 
aandacht te schenken aan levenslang leren geen holle frase. Zeker 
niet in Nederland, met een sterk op dienstverlening en export 
gerichte economie. Daar laat de druk van de internationale con-
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Er is niet alleen een discussie gaande over de vaardigheden waar 
over mensen zouden moeten beschikken. Nieuw is de notie va 
een noodzakelijk minimumniveau. In Nederland heeft dat gelei 
tot het begrip startkwalificatie dat vooral in de context van het be 
roepsonderwijs is ontwikkeld. Waar dat minimumniveau moet lig 
gen, of het moet worden uitgedrukt in termen van vaardighede 
of van een onderwijsniveau, en of iedereen dat kan halen, is no 
een voorwerp van discussie. Ondanks het feit dat mensen 0 

vbo/mavo-niveau op dit moment bijvoorbeeld nog steeds werk kun 
nen vinden is hun weerstand tegen conjuncturele veranderinge 
(employability) beperkt. 
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THEMA 

Hoe slaat Neelerlalld ervoor? 

Als we kijken naar het algemene onderwijspeil van de Nederland
se beroepsbevolking (25-64 jaar), in vergelijking tot andere geïn
du trialiseerde landen, dan slaat Nederland niet zo'n goed figuur. 
Organisaties als de OESO zien een diploma van het voortgezet on
derwij tweede fase (in Nederland havo/vwo ofmbo) als een basis 
waarover men zou moeten beschikken. In Nederland bedraagt het 
percentage van de beroepsbevolking dat dit niveau haalt 63%. Ons 
land moet veel landen soms ver laten voorgaan, met als extremen 
de Verenigde Staten (86%), Noorwegen (82%), Duitsland (81%) en 
Zwitserland (80%). Dat beeld verandert niet fundamenteel, als je 
alleen naar de groep jongeren kijkt. Waar het deelname aan en 
ucces in het hoger onderwijs betreft, neemt Nederland een ge

middelde positie in. Opvallend is hoe weinig het Nederlandse 
hoger onderwijs voor volwassen studenten doet, zeker in vergelij
king met Scandinavische en Engelstalige landen. Over de relatief 
lage uitgaven aan onderwijs is al vaker gerapporteerd. In Neder
land bedraagt dat 4,6% van het BNP, waarmee het een van de wei
nige landen is die onder de 5% blijft. Ter vergelijking, in de Scan
dinavische landen ligt het percentage boven de 6,5% en in Frank
rijk en Canada op 5,8%. Gekoppeld aan de relatief lage publieke 
uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling, kan nauwelijks gezegd 
worden dat Nederland een koploper is waar het investeringen in 
de kennisinfrastructuur betreft. 
In het kader van het levenslang leren is ook de deelname aan ver-
chilIende vormen van scholing en volwassenenonderwijs belang

rijk. In international vergelijkend opzicht slaat Nederland niet 
zo'n gek figuur. Rond 40% van de volwassen bevolking neemt op 
jaarba is deel aan enige vorm van volwassenenonderwijs, met een 
gemiddelde besteding van tweehonderd uur. Dat mag in relatieve 
termen een aardige score zijn, in absolute termen betekent het dat 
rond 60% niet deelneemt. Bovendien is de deelname scheef ver
deeld. Mensen die al vaardig zijn en een hoog onderwijsniveau 
hebben, nemen ook het meest deel aan volwassenenonderwijs. 
'!bch vertellen behaalde diploma's en onderwijsniveaus niet het 
gehele verhaal. Je kunt ook direct meten wat mensen kunnen door 
middel van (internationaal vergelijkbare) toetsen of testen. Het 
beeld verandert dan aanzienlijk. Zo doet Nederland het relatief 
goed op tests voor mathematische vaardigheden op 9- en 13-jarige 
leeftijd. 
Een nog directere bepaling van het vaardigheidsniveau van de be
roepsbevolking bieden de resultaten van het International Adult 
Literacy Survey (IALS) van de OESO. Doel van het IALS-onder
zoek is na te gaan in hoeverre volwassenen in staat zijn om schrif
telijke informatie uit hun dagelijkse omgeving te lezen, te begrij
pen en te gebruiken - enkele van de meer fundamentele basis
vaardigheden die we eerder bespraken. Het blijkt dan niet alleen 
dat Nederland op deze test goed scoort, maar dat vooral mensen 
met havo/vwo of mbo veel hogere scores halen dan mensen met 
een oortgelijk onderwijsniveau in veel andere landen. En dit 
geldt ook voor het primair onderwijs. Het Nederlandse onderwijs 
is blijkbaar zeer effectief waar het gaat om het bijbrengen van de 
genoemde basisvaardigheden. Dat dit gepaard gaat met een rela
tief geringe inzet van middelen duidt er ook op dat dit op een effi
ciënte wijze gebeurd. Dat geldt trouwens niet voor alle onderwijs
soorten. In internationaal vergelijkend opzicht zijn de lees- en re
kenvaardigheden van mensen met hoger onderwijs eerder gemid
deld te noemen. 
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Een grotere investering 

De relatief grote efficiëntie van het Nederlandse onderwijs maak 
het mogelijk dat de investeringen in onderwijs nu zo laag zijn 
Veel beleidsmaatregelen van de laatste jaren zijn er op gericht ge
weest de doelmatigheid te vergroten. De school als bedrijf hee 
definitief zijn intrede gedaan. Het is echter waarschijnlijk dat d 
grenzen van dat doelmatigheidsstreven in zicht zijn, en dat 
langrijke waarden als kansengelijkheid en brede vorming in de 
gevarenzone komen. 
Het centrale belang van kennis en vaardigheid voor economisch 
continuïteit en groei rechtvaardigen een grotere investering in on 
derwijs en andere vormen van kennisproductie. 

Harde kern 
Er zijn aanzienlijke successen geboekt in het tegengaan van 
schoolongelijkheid op basis van afkomst (maar nog niet van etni
citeit) en ook de voortijdige schooluitval is teruggedrongen. De 
groep jongeren en volwassenen die nu moeite hebben met het tem
po en de eisen van school en arbeidsmarkt is een harde kern waar
voor veel intensievere maatregelen vereist zijn -binnen en buiten 
de school- om verdere marginalisering te voorkomen. Het postule
ren van een minimumniveau of startkwalificatie brengt (financië
le) verantwoordelijkheden met zich mee. 

Menselijk kapitaal 
Docenten, management en ondersteunend personeel vormen het 
menselijk kapitaal van de onderwijssector. Aan hen worden hog 
eisen gesteld omdat zij op hun beurt verantwoordelijk zijn voor d 
vorming en het onderhoud van het menselijk kapitaal van de be 
roepsbevolking. Bovendien moeten zij zich nieuwe vaardighede 
eigen maken: het kunnen omgaan met andere overdrachtsvorme 
(met name ICT), het kunnen omgaan met een meer gevarieer 
publiek en vaak nieuwe zorg- en ondersteuningstaken voor leer 
lingen of deelnemers die dreigen te marginaliseren. Dit alles moe 
gedaan worden door een groep die deels laag wordt betaald, in ee 
beroep met een (nog steeds) relatief lage status en vooral ee 
groep die sterk aan het vergrijzen is. Zo is 52% van de docenten i 
het primair onderwijs veertig jaar of ouder, voor secundair onder 
wijs eerste fase bedraagt dat percentage 69% en in de 'hogere' on 
derwijsvormen ligt dat percentage vaak nog ongunstiger. He 
waarschijnlijk grootste knelpunt in het onderwijs in de komende 
jaren is het op peil houden van de kwaliteit en de motivatie v 
het zittende personeel en het tijdig zorg dragen voor adequate ver 
vanging als de zittende populatie het onderwijs verlaat. Juist hiel: 
is een extra investering in menselijk kapitaal vereist. 

Volwassenenonderwijs 
Er is nog steeds een meerderheid van volwassenen die niet deel
neemt aan vormen van volwassenenonderwijs en de groep die we 
deelneemt is vaak al hoger opgeleid. Dit proces van privilegiE! . 
wordt versterkt door het feit dat het leren na de schoolfase 
vooral een zaak is van de markt. Het is opvallend, zeker in verg&j 
lijking met veel andere landen, hoe sterk het reguliere onderwij 
zich heeft teruggetrokken op het bastion van het jeugcionderwijs. 
Of scholen, hogescholen, opleidingscentra en universiteiten een 
rol zullen gaan spelen voor volwassenen is nog de vraag. Ze m0e

ten in ieder geval de mogelijkheden krijgen om dat experiment op 
een realistische en 'volwassen' manier aan te gaan. • 
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