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inleiding 

Voor u ligt de vertaling in het Nederlands van de publicatie Trends Shaping Education.  
De publicatie bevat trends en ontwikkelingen die hun invloed zullen hebben op het onder-
wijs in de toekomst. De oorspronkelijke publicatie is gemaakt door medewerkers van het 
Centre for Educational Research en Innovation (CERI) van de Organisation for Economic 
Co-operation and Development (OECD).

wat is de oeCd (oeso)?

De Nederlandse afkorting voor OECD is OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling). De OESO is een organisatie opgericht door dertig lidstaten, die allen het 
belang van marktwerking en democratie onderschrijven. Het overzicht van lidstaten staat 
hieronder weergegeven. Het is een organisatie van geïndustrialiseerde landen, waardoor 
onderlinge vergelijkingen meer informatie opleveren dan vergelijking met landen met een 
ander ontwikkelingsniveau. 

De organisatie heeft 2500 medewerkers en een budget van � 343 miljoen euro per jaar. 
Hoofddoel van de organisatie is het ondersteunen van nationale regeringen bij het maken 
van internationale vergelijkingen en onderzoeken ter ondersteuning van de beleidsvorming 
op het niveau van de lidstaten. 

De OESO is in eerste instantie gericht op het ondersteunen van economische ontwikkeling 
van de lidstaten: economische groei, meer werkgelegenheid, financiële stabiliteit, verhogen 
van de levensstandaard en het bijdragen aan internationale handel. De OESO richt zich 
echter ook op internationale vergelijkingen op onderwerpen die raken aan die economische 
ontwikkeling, zoals de kwaliteit van het bestuurlijke systeem en niet in de laatste plaats 
het onderwijs. 

De voornaamste activiteiten van de OESO zijn het maken van statistische overzichten en 
publicaties van economische en sociale gegevens, analyses en prognoses uit die gegevens 
en onderzoek naar sociale veranderingen en patronen en trends. Deze onderzoeken en 
publicaties (zo’n 250 publicaties per jaar) dragen bij aan betere beleidsbeslissingen. 

De hoofdthema’s waarop onderzoeken en vergelijkingen worden gemaakt zijn: 
Economie•	

Milieu en duurzame ontwikkeling•	

Welzijn, werkgelegenheid en onderwijs•	

Financieel systeem •	

Governance•	

Innovatie•	



Wat betekent de vergrijzing van onze maatschappijen voor het onderwijs? Wat betekent het 
dat het Internet een steeds grotere rol speelt in ons leven? Is het nadelig voor scholen dat 
bevolkingen steeds meer kampen met overgewicht? 

Dit boek is bedoeld om mensen te helpen nadenken over de grote ontwikkelingen die 
invloed hebben op de toekomst van het onderwijs en scholen voor uitdagingen stellen.  
Het biedt geen conclusies; het is geen analytisch rapport of statistisch compendium,  
en het is zeker geen beleidsmatig OECD-standpunt met betrekking tot deze verschillende 
ontwikkelingen. In plaats daarvan is het: 

Een stimulans om na te denken over trends die het onderwijs beïnvloeden. Terwijl de •	

trends krachtig zijn, zijn de vragen met betrekking tot het onderwijs illustratief en  
suggestief. 
Een uitnodiging aan gebruikers om zich verder te verdiepen en aan dit basale overzicht •	

voorbeelden van trends in hun eigen landen of regio toe te voegen.

Het gebruik van trends is niet ongecompliceerd. De meningen over historische ontwikkelin-
gen, en welke daarvan het meest belangrijk zijn, lopen uiteen. Zelfs wanneer er overeen-
stemming bestaat over het verleden, zullen patronen uit het verleden  zich vaak niet op 
gelijkaardige wijze voortzetten in de toekomst. Bovendien kunnen nieuwe trends, die nu 
nauwelijks zichtbaar zijn of nauwelijks worden opgemerkt, in de toekomst buitengewoon 
belangrijk worden. Om de lezer te helpen met het gebruik van deze bron, gaat het eerste 
deel over de vraag hoe trends benaderd en geïnterpreteerd kunnen worden. 

Voor wie is dit hulpmiddel relevant?

Wij denken dat deze bron relevant is voor iedereen die actief is op onderwijsgebied.  
We hebben getracht jargon en technische termen te vermijden, en een opzet gekozen die 
complexe gegevens toegankelijk maakt. 

• Beleidsmakers, ambtenaren, adviseurs en beleidsanalisten kunnen dit hulpmiddel 
gebruiken als bron van krachtige trends bij het overdenken van de langetermijn-
mogelijkheden voor het onderwijs, en wat trends kunnen betekenen voor het beleid op 
scholen.

• Schoolleiders, lokale leiders en andere betrokkenen die steeds vaker strategische plannen 
voor de lange termijn moeten maken of om advies worden gevraagd bij het nemen van 
dergelijke beslissingen, kunnen dit hulpmiddel gebruiken om de keuzes toe te lichten 
die ze moeten maken.

• Pedagogen kunnen het gebruiken als onderwijsmateriaal voor leraren, leraren in 
opleiding en schoolleiders om hen te helpen hun toekomst en professionele praktijk te 
overdenken.

• Leraren kunnen het gebruiken als hulpmiddel voor hun professionele ontwikkeling en 
als startpunt voor het overdenken van praktijk- en curriculumkwesties.

Anderen vinden deze selectie van trends wellicht even stimulerend. Maar de keur aan 
trends en de manier waarop ze in de tekst behandeld worden, zijn wel speciaal ontwikkeld 
voor mensen die werkzaam zijn in het onderwijs, en dan vooral voor degenen die specifiek 
geïnteresseerd zijn in het leren op scholen.  



waarom deze trends?

Deze bron bevat 26 hoofdonderwerpen die worden toegelicht met behulp van twee afbeel-
dingen. Hoewel alle opgenomen trends relevant zijn voor het onderwijs, worden niet alle 
relevante trends opgenomen in deze bron – we zijn genoodzaakt zeer selectief te werk te 
gaan. Internationaal aanhoudend bewijs heeft als selectiecriterium gediend, evenals  
relevantie voor het onderwijs. Dit kleurt onvermijdelijk de hoeveelheid aandacht die 
besteed wordt aan economische, sociale, demografische en onderwijs- en milieuaspecten 
waar lang genoeg metingen verricht zijn om een beeld te geven van langetermijn- 
ontwikkelingen. Sommige factoren die in belangrijke mate het onderwijs vormen zijn zeer 
subjectief en cultureel van aard, waardoor ze op elk gegeven moment moeilijk te duiden 
zijn, laat staan over de langere termijn. Deze worden niet behandeld. 
De focus ligt voornamelijk op OECD-landen, maar daar waar ze voorhanden waren, zijn 
bredere, wereldwijde data gebruikt. Het gebruik van verschillende bronnen houdt in dat 
er geen sprake is van eenduidige tijdseenheden: in sommige gevallen worden de trends 
weergegeven over een periode van grofweg een kort decennium, in andere gevallen zijn 
gegevens met betrekking tot trends over een zeer lange termijn beschikbaar.   
We benadrukken daarom dat deze bron een stimulans vormt om verder te denken, en geen 
compendium is van alle belangrijke trends die relevant zijn voor de toekomst van het 
onderwijs. 

waarom deze indeling en deze structuur? 

De trends zijn gegroepeerd in negen overkoepelende thema’s, elk met een korte inleiding 
en een lijst verder te raadplegen publicaties. Elk thema bestaat uit twee, drie of vier onder-
werpen of groepen trends en beslaat twee pagina’s. Elk thema begint met een korte inlei-
ding, gevolgd door twee afbeeldingen en een begeleidende tekst. We sluiten elk onderwerp 
af met illustratieve vragen over het onderwijs die door de trends worden opgeroepen, om 
daarmee reflectie en verdere vragen te stimuleren. Er bestaat geen beste manier om deze 
overkoepelende thema’s te ordenen, maar we denken dat de gekozen structuur een behulp-
zame introductie biedt:

• Ten eerste zijn er belangrijke demografische trends. Deze betreffen de OECD-landen en 
leiden tot wereldwijde ontwikkelingen, niet alleen van bevolkingsaantallen en  
-migraties, maar ook van leefomstandigheden en het milieu.

• Ten tweede zijn er economische trends, gerelateerd aan zowel de aard van economieën 
als het soort werk en banen dat mensen doen en hebben.

• Ten derde presenteren we thema’s die verband houden met de digitale (en lerende) 
maatschappij waarin we leven, en waarin het onderwijs zijn eigen belangrijke bijdrage 
levert.

• Ten vierde zijn er politieke en sociale factoren die te maken hebben met de rol van de 
staat, de sociale omgeving en families, en trends met betrekking tot duurzaamheid.



hoe deze bron te gebruiken

De toekomst is onvoorspelbaar. Toch moet iedereen – beleidsmakers en onderwijsmanagers 
inbegrepen – plannen maken en rekening houden met de toekomst. Trends bestuderen leert 
ons wat mogelijk kan gebeuren via een beter begrip van zaken die veranderen in de onder-
wijsomgeving. 
Wanneer we trends bestuderen, bestuderen we het verleden. Er bestaat geen garantie dat 
ontwikkelingen uit het verleden zich in de toekomst zullen voortzetten, laat staan dat ze 
dat probleemloos zullen doen. Soms hebben we het simpelweg bij het verkeerde eind: 

“Aandelen hebben een schijnbaar permanent hoog niveau bereikt.” (Irving Fisher, Professor 
Economie, Yale University, vlak voor het ineenstorten van Wall Street in 1929)

Noch bestaat de garantie dat de trends die in het verleden belangrijk waren of nu belangrijk 
lijken in de toekomst invloedrijk zullen blijven: opkomende trends die momenteel nauwe-
lijks zichtbaar zijn, kunnen in de toekomst van cruciaal belang worden. Toen vliegtuigen 
net operationeel werden, verklaarde de militaire leider die oppercommandant zou worden 
tijdens de Tweede Wereldoorlog:

“Vliegtuigen zijn interessant speelgoed, maar hebben geen militaire waarde.”  
(Maréchal Ferdinand Foch, Ecole Supérieure de Guerre)

Dit boek vormt dus een beginpunt en geen conclusie wat betreft de factoren die de richting 
van de toekomst zullen bepalen. De volgende vragen zijn relevant bij het denken over 
trends.

welke trends zijn relevant? 

Is deze trend relevant in deze specifieke context? 
Trends verschillen per land, regio, district of zelfs school, wellicht zowel qua grootte als 
qua richting. Vergrijzende bevolkingen kunnen bijvoorbeeld een groter probleem vormen 
in rurale dan in stedelijke gebieden of geconcentreerd zijn in bepaalde delen van een land 
of in districten van een stad. Internationale trends kunnen op verschillende plaatsen 
verschillende effecten hebben: stijgende zeespiegelniveaus zijn potentieel desastreus voor 
Bangladesh, maar niet voor Nepal. 

Zijn er andere trends waar rekening mee gehouden moet worden?
De trends in deze bron zijn zeker niet de enige die relevant zijn, en ze zijn niet allemaal 
even toepasbaar in elke locatie of context. Er kunnen andere, wellicht lokale trends zijn 
die evenzeer in ogenschouw genomen moeten worden. Verschillende plaatsen hebben te 
maken met verschillende uitdagingen: in sommige gebieden lopen bijvoorbeeld bevolkings-
aantallen af, terwijl er in andere regio’s in zelfs hetzelfde land sprake is van een stormach-
tige ontwikkeling die nieuwe mensen aantrekt. Het is belangrijk dat gebruikers nadenken 
welke trends belangrijk zijn voor hun doel.



hoe belangrijk zijn deze trends?

Hoe voorspelbaar is deze trend?
Trends verschillen wat betreft de voorspelbaarheid van hun continuïteit. Sommige trends  
– bijvoorbeeld de trends die te maken hebben met bevolkingsgroei of het milieu – lenen 
zich gemakkelijker voor langetermijnplanning. Andere zijn minder voorspelbaar, bijvoor-
beeld trends met betrekking tot jeugdcultuur of internationale conflicten. In die gevallen 
is het schetsen van scenario’s van wat zou gebeuren als een trend zich in een bepaalde 
richting ontwikkelt waarschijnlijk een betere methode dan extrapolatie.

Wat is de snelheid van deze trend?
Sommige trends ontwikkelen zich langzaam (de temperatuur steeg wereldwijd ongeveer  
0,74 °C in de afgelopen 100 jaar), terwijl andere trends dynamischer zijn (de internationale 
handel in dienstverlening verviervoudigde in minder dan twintig jaar). Het is gemakkelijker 
om met langzame trends om te gaan, omdat deze meer tijd bieden om over hun betekenis 
na te denken en over manieren om erop te reageren.

Welke impact heeft de trend?
Klimaatverandering mag zich langzaam voltrekken, maar de potentiële impact ervan is 
enorm en bedreigt mogelijk het leven op onze planeet. Andere trends, zoals veranderende 
mode, zijn wellicht sneller van aard, maar hebben minder gevolgen voor het onderwijs. 
Over het algemeen geldt: hoe meer impact de trend heeft, hoe belangrijker het is om de 
trend vóór te zijn.

hoe kunnen we met deze trends omgaan?

Kunnen we voorspellen?
Wanneer trends voorspelbaar zijn, wordt langetermijnplanning veel gemakkelijker.  
Demografische veranderingen zijn relatief goed te voorspellen. Als alle kinderen primair 
onderwijs volgen, kunnen de vereiste onderwijscapaciteiten over bijvoorbeeld 10 jaar 
berekend worden.

Kunnen we beïnvloeden?
Als trends niet voorspelbaar zijn, is het wellicht toch mogelijk er invloed op uit te oefenen. 
Universiteiten hebben grote moeite het aantal studenten te beïnvloeden dat een bepaald 
studieprogramma zal kiezen. Maar ze kunnen het aantal studenten dat zich aanmeldt  
proberen te beïnvloeden door middel van reclamecampagnes. 

Kunnen we reageren?
Als zowel het voorspellen als het beïnvloeden niet mogelijk blijken te zijn, kan het 
creëren van de flexibiliteit die nodig is om na gebeurtenissen te reageren de beste optie 
zijn. Zo kan iemand die bijvoorbeeld een bedrijf start, en niet weet hoe de zaken in het 
begin zullen lopen, beter kantoorruimte huren dan kopen. 
 



overzicht oeso-leden 

1 Australië
2 België 
3 Canada 
4 Denemarken
5 Duitsland
6 Finland
7 Frankrijk
8 Griekenland
9 Hongarije
10 Ierland 
11 IJsland
12 Italië 
13 Japan
14 Korea
15 Luxemburg
16 Mexico
17 Nederland
18 Nieuw Zeeland
19 Noorwegen 
20 Oostenrijk 
21 Polen 
22 Portugal
23 Slowakije 
24 Spanje
25 Tsjechië  
26 Turkije
27 Verenigd Koninkrijk
28 Verenigde Staten 
29 Zweden 
30 Zwitserland



trends in education 

Het CERI valt onder het directoraat Education, een van de tien directoraten van het OESO. 
Dit directoraat is onder andere verantwoordelijk voor het PISA-programma (Programme for 
International Student Assessment). Dit is een driejaarlijks onderzoek, en geldt internationaal 
als het belangrijkste vergelijkingsinstrument voor leerresultaten tussen leerlingen uit  
verschillende landen. 

Het CERI is een multidisciplinair onderzoekscentrum van de OESO gericht op toekomst- 
vragen voor het onderwijs. De onderzoeken van het CERI richten zich op opkomende trends 
en ontwikkelingen en zijn gericht op de langere termijn (vijf tot tien jaar). Naast deze 
publicatie is het CERI ook verantwoordelijk voor Schooling for Tomorrow, een programma 
waarin scenario’s voor de toekomst van onderwijs worden ontwikkeld. 

De trends en ontwikkelingen in deze publicatie zijn gemaakt voor beleidsmakers op  
nationaal niveau en bevatten relevante vragen voor scholen. Helaas bevat de publicatie 
niet ook meteen alle antwoorden. Het zoeken naar die antwoorden zullen beleidsmakers 
zelf moeten doen. De vragen zijn een uitdaging voor beleidsmakers (ambtenaren en politici) 
uit de diverse lidstaten. Binnen de lidstaten zullen deze beleidsmakers in overleg met het 
werkveld antwoorden moeten geven op de opgeworpen vragen om invulling te geven aan 
het onderwijsbeleid van de toekomst. 

De publicatie is met toestemming van de OESO vertaald door KPC Groep en wordt gratis ter 
beschikking gesteld aan scholen en schoolbesturen. 



Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling

De OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) is een uniek forum 
waarin de overheden van dertig democratische landen samenwerken om de economische, 
sociale en milieutechnische aspecten van de globalisering aan te pakken. De OECD neemt 
ook een leidende positie in bij het begrijpen en het helpen van regeringen om een  
antwoord te formuleren op nieuwe ontwikkelingen en de zorgen die daarmee gepaard gaan, 
zoals corporate governance, de informatie-economie en de uitdaging van de  vergrijzing. 
De organisatie biedt een kader waarmee regeringen beleidservaringen kunnen vergelijken, 
antwoorden kunnen zoeken op veel voorkomende problemen, de juiste procedures kunnen 
identificeren en een poging kunnen doen samen te werken om nationaal en internationaal 
beleid op elkaar af te stemmen.

De lidstaten waaruit de OECD bestaat, zijn: Australië, België, Canada, Denemarken,  
Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Japan, Korea, 
Luxemburg, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, 
Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten Zweden 
en Zwitserland. De Europese Commissie neemt deel aan de activiteiten van de OECD.

OECD Publishing verspreidt de resultaten van de statistieken en onderzoeken van de 
organisatie op economisch, sociaal en milieutechnisch gebied op grote schaal, evenals de 
overeenkomsten, richtlijnen en standaarden die de lidstaten hebben vastgelegd. 
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1 – Vergrijzende samenlevingen binnen de OECD

hoofdstuk 1

Vergrijzende samenlevingen binnen de oeCd

• minder kinderen

• Langer leven

• Veranderende leeftijdsstructuren

Het begrip  ‘vergrijzende samenlevingen’ heeft betrekking op een groot aantal trends in samen- 

levingen. Het gaat daarbij niet alleen om het feit dat mensen tegenwoordig langer leven, maar 

evenzeer om aantallen kinderen en baby’s en wat zich binnen families afspeelt. Deze omvangrijke 

trends hebben verreikende en directe invloed op scholen. We besteden aandacht aan drie  

gerelateerde aspecten: 

• In OECD-samenlevingen worden steeds minder kinderen geboren.

• We leven langer.

• De leeftijdsverdeling in samenlevingen neemt andere vormen aan, omdat aantallen binnen 

verschillende leeftijdsgroepen veranderen.

Deze trends kunnen tot nu toe duidelijk worden aangetoond, maar de toekomst voorspellen is een 

stuk moeilijker. Zo bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid dat veel meer mensen in de toekomst op 

jonge leeftijd overlijden dan men ooit had kunnen verwachten (door oorlogen of een pandemie als 

HIV/AIDS). Gedrag kan op een onvoorspelbare manier veranderen en met dat gedrag veranderen 

historische trends op de lange termijn. Een voorbeeld daarvan is het feit dat wereldwijd de helft 

van de stellen met kinderen gebruik maakt van voorbehoedsmiddelen, wat slechts enkele decennia 

geleden, in de jaren ’60, moeilijk te voorspellen was geweest. In die tijd gebruikten slechts een op 

de tien stellen met kinderen voorbehoedsmiddelen. 

Toch beschrijven we hier de meest gezaghebbende samenlevingsvoorspellingen om een beeld te 

kunnen geven van de langetermijnveranderingen die zich op dit moment voltrekken. 
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minder kinderen

Er hebben zich snelle veranderingen voltrokken in het aantal kinderen dat geboren wordt, een 
aantal dat drastisch is gedaald. Gezinnen zijn kleiner, vrouwen zijn meestal ouder wanneer 
ze kinderen krijgen en steeds meer vrouwen krijgen helemaal geen kinderen. Onderwijs maakt 
deel uit van dit verhaal: een hoger opleidingsniveau wordt geassocieerd met het krijgen van 
minder kinderen. Het aantal kinderen dat in OECD-landen wordt geboren is nu zo laag dat 
bevolkingsafname het vooruitzicht is op de lange termijn. Dit ondanks het feit dat we  
tegenwoordig langer leven, zoals hierna zal worden besproken. In een OECD-land moeten 
gemiddeld 2,1 kinderen per vrouw worden geboren om op de lange termijn een stabiele  
bevolking te garanderen. Als dat aantal significant lager is, krimpt de bevolking. Aan het 
begin van de 21ste eeuw bleven slechts twee OECD-landen – Mexico en Turkije – boven het 
criterium van 2,1 kind per vrouw. Dit staat in scherp contrast tot veel ontwikkelingslanden, 
waar geboortecijfers hoog blijven. 

Afbeelding 1.1. Geboortecijfers laaG in de jaren ‘60  
Totale vruchtbaarheidscijfers: kinderen per vrouw in de leeftijd 15-49, 1960, 1980 en 2003

StatLink http://dx.dol.org/10.1787/103181727186

Bron: OECD (2005), Health at a Glance

Deze afbeelding toont twee belangrijke aspecten met betrekking tot geboortecijfers. Een 
daarvan schetst de veranderingen in de ongeveer veertig jaar sinds 1960. De andere is de 
relatieve positie van de verschillende OECD-landen van links naar rechts, oftewel van de 
landen met de hoogste actuele geboortecijfers naar die met de laagste. Hier kunnen we 
zien hoe significant de daling van de geboortecijfers is. Het OECD-gemiddelde was in 1960 
meer dan drie geboortes per vrouw in de leeftijdscategorie 15-49. Dat gemiddelde is  
gehalveerd in slechts 45 jaar. In sommige landen is de daling van het aantal geboren  
kinderen ronduit dramatisch – zoals in Korea, dat in de jaren ’60 van de dertig genoemde 
landen behoorde tot die met de hoogste vruchtbaarheidscijfers en nu tot die met de laagste. 

Een ander opvallend patroon is hoe vergelijkbaar de geboortecijfers in de meeste landen in 
de loop der tijd zijn geworden. Ongeveer tweederde van alle landen behoort tot de groep 
met het kleine bereik van 1,3 tot 1,8 geboortes per vrouw in de leeftijdscategorie 15-49. 
Vergelijk dat eens met de verschillen in het begin van de jaren ‘60, toen sommige landen 
(Japan, Hongarije, Tsjechië) al lage geboortecijfers van rond de twee hadden, terwijl de 
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geboortecijfers in andere landen (Korea, Mexico, Turkije, IJsland, Nieuw-Zeeland) twee keer 
zo hoog waren. Voor sommigen wellicht verrassend is dat de Noord-Europese landen zich 
aan de linkerzijde bevinden – hogere vruchtbaarheidscijfers – en de Zuid-Europese landen 
aan de rechterkant, met lagere vruchtbaarheidscijfers. 
De tweede afbeelding, die de leeftijd toont waarop moeders hun eerste kind krijgen,  
versterkt dat beeld. Deze onderstreept de mate van recente veranderingen in sociaal 
gedrag. In 1970 was de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen kinderen kregen in slechts 
drie van de zestien landen op de afbeelding 25 jaar. In 2004 was die gemiddelde leeftijd in 
geen van de landen lager dan 25. De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind 
krijgen nadert nu 28 jaar in zestien landen. In 1970 was dat nog 24 jaar.

Afbeelding 1.2 later aan het ouderschap beGinnen

Gemiddelde leeftijd waarop vrouwen hun eerste kind krijgen in een aantal OECD-landen

StatLink 2 http://dx.doi.org/10.1787/403553827574

Bron: OECD (2006), Society at a Glance 

en het onderwijs? 

• De instroom op scholen wordt lager doordat het aantal jonge mensen daalt. Voor sommige 

landen die te maken hebben gehad met nijpende lerarentekorten is dit wellicht een welkome 

trend. Maar andere landen of regio’s krijgen te maken met lastige vraagstukken: hoe om te 

gaan met leeglopende en verdwijnende scholen en de mogelijke afname van schoolkeuze in 

sommige gemeenschappen? 

• Dalende instroom biedt behalve problemen ook mogelijkheden. Wordt de mogelijkheid  

aangegrepen om per leerling meer middelen in te zetten en om innovaties te introduceren die 

onmogelijk zijn als scholen het maximale aantal leerlingen hebben? Kunnen  nieuwe soorten 

scholen en gebouwen worden ontworpen? 

• Wat betekent het voor jonge schoolkinderen om oudere ouders te hebben en minder, of vaak 

geen, broers en zussen? Hoe verandert dat de manier waarop ze het (school)leven ervaren en 

hoe moeten scholen deze verreikende verandering beantwoorden? 
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Langer leven

Nooit eerder hebben mensen langer geleefd dan tegenwoordig en vooral de in de afgelopen 
eeuw geboekte vooruitgang op dat vlak is opmerkelijk. De levensverwachting is niet alleen in 
de OECD-regio toegenomen, maar ook in veel andere landen. Deze trend kent uitzonderingen: 
de levensverwachting is de afgelopen jaren in sommige Centraal- en Oost-Europese landen 
en delen van Afrika ten zuiden van de Sahara gedaald. Vrouwen leven langer dan mannen 
in OECD-landen. Die kloof wordt niet kleiner, ondanks het feit dat de levensverwachting voor 
beide groepen snel toeneemt. De toegenomen levensduur na de gebruikelijke pensioen- 
gerechtigde leeftijd roept diepgaande vragen op met betrekking tot de aard van deze levens-
fase en de houdbaarheid van pensioenstelsels. Het nodigt ook uit tot nadenken over de rol 
van het onderwijs, dat zo vaak in de eerste plaats voor jonge mensen is ingericht. 

Afbeelding 1.3 Mensen leven lanGer

Levensverwachting bij geboorte (gemiddelde voor  beide seksen)

         West-Europa        Verenigde Staten         Japan                   Rusland          Latijns-Amerika            Azië                     Afrika

StatLink 2 http://dx.doi.org/10.1787/403564674676

Bron: OECD (2003), The World Economy: Historical Statistics

De levensverwachting is wereldwijd meer dan verdubbeld van 1820 tot het einde van de 
20ste eeuw. De levensverwachting is het meest toegenomen in de afgelopen honderd jaar als 
gevolg van factoren als verbeterde levensomstandigheden, betere hygiëne en preventieve 
gezondheidszorg. 

Er bestaan nog altijd enorme verschillen binnen het wereldwijde gemiddelde: mensen in 
Afrika hebben een levensverwachting die 25 jaar lager ligt dan die van mensen in West-
Europa, de Verenigde Staten en Japan. De levensverwachting in Rusland is de afgelopen 
vijftig jaar nauwelijks gestegen – een weerspiegeling van een ongezonde levensstijl, vooral 
onder mannen (met name roken en alcoholconsumptie). De afgelopen twintig jaar zijn nog 
dramatischer geweest voor de Afrikaanse landen die het sterkst getroffen zijn door HIV/
AIDS. 

Vrouwen leven bijna overal ter wereld langer dan mannen. De volgende afbeelding laat 
zien dat 65-jarige vrouwen uit OECD-landen in 1970 konden verwachten dat ze een leeftijd 
zouden bereiken van over de 80 (65+15), terwijl mannen in hetzelfde jaar een gemiddelde 
leeftijd van 78 bereikten. De leeftijdsverwachting na het pensioen stijgt voor zowel  
vrouwen als mannen gestaag in de jaren ’80 en ’90. Voor vrouwen nadert de leeftijds-
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verwachting 85 (65+20). Maar ondanks dat mannen langer leven maken ze geen inhaalslag 
ten opzichte van vrouwen. 

Langer leven heeft verreikende gevolgen. Het heeft niet alleen invloed op de leeftijds-
structuur van onze samenlevingen, met relatief meer mensen boven de 65 dan ooit  
tevoren, maar het beïnvloedt ook de houdbaarheid van sociaal beleid: de pensioen- 
gerechtigde leeftijd werd bijvoorbeeld vastgelegd op 65 in een tijd waarin de gemiddelde 
levensverwachting slechts een paar jaar hoger was. Nu kunnen mannen verwachten  
gemiddeld zestien jaar door te leven na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd 
en vrouwen bijna twintig jaar. Langer leven beïnvloedt ook de betekenis van een hoge leef-
tijd: behalve potentieel veel meer gezonde jaren betekent het ook dat velen van ons zeer 
oud zullen worden, met mogelijk verlies van levenskwaliteit als gevolg.

Afbeelding 1.4 lanGere levens na de pensioenGerechtiGde leeftijd

Gemiddelde extra levensverwachting van 65-jarige mannen en vrouwen in OECD-landen

StatLink 2 http://dx.doi.org/10.1787/403617841587

Let op: Bij dit gemiddelde zijn niet inbegrepen: IJsland, Korea, Spanje en Zwitserland.

Bron: OECD (2005), OECD Healh Data.  

en het onderwijs?

• Als we van het onderwijs verwachten dat het jonge mensen voorbereidt op ‘het leven’, betekent 

dat iets heel anders wanneer de gemiddelde levensverwachting 80 tot 90 jaar is in plaats van 

50 of 60 jaar. Heroverwegen onze ‘langlevende samenlevingen’ met welke bagage het onderwijs 

jonge mensen zou moeten toerusten?

• Welke rol zou het schoolsysteem moeten spelen bij het tegemoetkomen van de opleidingsnoden 

en culturele behoeftes van de vele oudere leden van de bevolking? Doet het systeem genoeg?

• Veel oudere mensen zullen mentaal en fysiek veel langer actief zijn. Maar zo’n groei in 

aantallen ouderen betekent ook dat veel meer van ons kwetsbaar en hulpbehoevend zullen 

worden, hetgeen allemaal bekostigd moet worden. Welk effect zal dit hebben op de school-

sector? Op welke manier zullen hulpmiddelen onder druk komen te staan?



Vormgevende trends binnen het onderwijs  9

 1 – Vergrijzende samenlevingen binnen de OECD

Veranderende leeftijdsstructuren

Het gecombineerde effect van langer leven en minder kinderen krijgen transformeert  
bevolkingsstructuren. Zulke structuren, die slechts vijftig jaar geleden een piramidevorm 
hadden, met een brede basis van jonge leeftijdsgroepen en een smalle top van ouderen, 
veranderen in een structuur met een ‘zware top’, een smallere basis, een uitdijend midden  
en een lange, toelopende top. ‘Onafhankelijkheidsratio’s’ vergelijken de omvang van leeftijds-
groepen die vaak gekarakteriseerd worden door financiële onafhankelijkheid met diegenen die 
wel degelijk afhankelijk zouden kunnen zijn, zoals kinderen of ouderen. We kunnen zeer 
significante toenames van het aandeel 65-plussers verwachten vergeleken met de midden-
groep van 15-64 jarigen. Dat heeft mogelijk verreikende consequenties voor beschikbare 
middelen voor het onderwijs. 

Afbeelding 1.5   van ‘bodeMzware’ tot ‘topzware’ leeftijdsstructuren

Leeftijdsstructuur in de meer ontwikkelde regio’s met miljoenen mensen per leeftijdscategorie 

(d.w.z. Europa, plus de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan) in 1950 en 2050

StatLink 2 http://dx.doi.org/10.1787/403633244516

Bron: Verenigde Naties (2006), World Population Prospects: The 2006 Revision, online versie, 

http://esa.un.org/unpp/index.asp?panel=2, geraadpleegd in juni 2007 

In Europa en andere ontwikkelde gebieden neemt zowel het aantal kinderen als hun aandeel 
in de totale bevolking af, terwijl de oudere leeftijdsgroepen over de hele linie toenemen. 
De verwachting is dat in de meer ontwikkelde landen in het jaar 2050 meer mensen tot de 
leeftijdscategorie 70-74 zullen behoren dan tot alle leeftijdscategorieën tot aan de leeftijd 
van 29. Er zullen dan zelfs ongeveer even veel 75-79-jarigen zijn als 0-5-jarigen.  

De volgende afbeelding gaat over ‘afhankelijkheidsratio’s’. Deze vergelijken de verhoudingen 
binnen leeftijdsgroepen die vaak gekarakteriseerd worden door financiële onafhankelijk-
heid met groepen die wel afhankelijk zouden kunnen zijn, zoals kinderen en ouderen. 
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De ‘afhankelijkheidsratio voor oudere leeftijden’ vergelijkt het aandeel 65-plussers met de 
leeftijdscategorie die over het algemeen tot de werkende bevolking behoort (15 tot 64). 
(Hier dient te worden opgemerkt dat deze indicatoren erkennen dat veel mensen in de leef-
tijdscategorie 65-plus niet ‘afhankelijk’ zijn, zoals ook velen in de leeftijdscategorie 15-64 
geen betaald werk hebben.) Als de leeftijdsstructuur ‘bodemzwaar’ is, hebben de bepalende 
afhankelijkheidsratio’s betrekking op kinderen en jonge mensen, terwijl bij het ‘topzware’ 
patroon vooral de oudere bevolking in die categorie valt. 

Als gekeken wordt naar de periode van 2000 tot 2050 over het hele spectrum van de OECD, 
verwacht men dat het aantal 65-plussers vergeleken met 15-64-jarigen in de toekomst 
meer dan verdubbelt. In 2050 verwacht men een ratio van één 65- plusser tegenover twee 
15-64-jarigen (47 procent) in plaats van de huidige ratio van één 65-plusser tegenover vijf 
15-64-jarigen. Er wordt verwacht dat het aandeel jongvolwassenen met name groot zal zijn 
in Mediterrane landen als Griekenland, Italië en Spanje en in Japan verwacht men een ratio 
van twee 65-plussers tegenover drie 15-64-jarigen. Sommige van de grootste veranderingen 
in dit opzicht zullen zich voltrekken in landen als Mexico en Turkije, met momenteel het 
laagste aandeel ouderen. 

Afbeelding 1.6  de ‘afhankelijkheidsratio voor oudere leeftijden’ is in 2050 verdubbeld

Bevolking ouder dan 65 ten opzichte van de bevolking van 15-64-jarigen in 2000 en 2050 

 StatLink http://dx.doi.org/10.1787/403710262251

Bron: OECD (2006), Society at a Glance.
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en het onderwijs?

• De kleinere leeftijdsgroepen die het onderwijs verlaten en de arbeidsmarkt betreden zullen niet 

de volledige babyboomgeneratie vervangen. Zal onze huidige opvatting van de begrippen 

‘leeftijd van schoolverlaters’, ‘arbeidsleeftijd’ en ‘pensioenleeftijd’ onder druk van de ontwikke-

lingen veranderen en zo ja, in welk opzicht? 

• Een gebruikelijke vraag met betrekking tot toenemende ‘afhankelijkheidsratio’s’ is of publieke 

uitgaven aan gezondheidszorg en pensioenen de pan zullen uitrijzen, waardoor minder geld 

overblijft voor jongerenonderwijs. Een andere vraag is:  wie gaan de belastingen betalen als het 

aantal mensen in de arbeidsleeftijdsgroepen daalt?

• Kunnen we de steeds langere periode die jonge mensen aan primair onderwijs besteden 

voortzetten? Hebben we flexibelere, minder lineaire modellen nodig waardoor jongeren sneller 

afstuderen en als dat lukt, welke garanties om in een latere levensfase naar onderwijs terug te 

keren zijn dan nodig?
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meer informatie

Geraadpleegde OECD-publicaties
• OECD (2003), The World Economy: Historical Statistics, OECD Publishing, Parijs.
• OECD (2005), Health at a Glance, 2005 Editie, OECD Publishing, Parijs.
• OECD (2006), Society at a Glance, 2006 Editie, OECD Publishing, Parijs.
• OECD (2006), Live Longer, Work Longer, OECD Publishing, Parijs.

Relevante websites
Verenigde Naties, •	 World Population Prospects: The 2006 Revision, online versie,  
http://esa.un.org/unpp/index.asp?panel=2, geraadpleegd in juni 2007. 

Overige literatuur
• OECD (2005), Babies and Bosses, OECD Publishing, Parijs.

Definities en metingen
• Totaal vruchtbaarheidscijfer: Het totale vruchtbaarheidscijfer wordt niet feitelijk geteld. 

Het is niet gebaseerd op de vruchtbaarheid van een daadwerkelijke groep vrouwen, 
aangezien dat zou betekenen dat gewacht moet worden tot ze kinderen hebben 
gebaard. In plaats daarvan wordt het totale vruchtbaarheidscijfer berekend door zich 
voor te stellen dat een vrouw haar gehele vruchtbare leven (15 tot 49) volbrengt, 
waarbij haar vruchtbaarheid op elke leeftijd gebaseerd wordt op de huidige vruchtbaar-
heid in die specifieke leeftijdsgroep. 

• Levensverwachting: Levensverwachting is het gemiddelde aantal jaren dat een mens 
heeft voordat hij sterft. Deze wordt normaal gesproken berekend vanaf de geboorte, 
maar kan ook worden berekend vanaf elke mogelijke leeftijd. De levensverwachting 
wordt berekend op basis van het huidige sterftecijfer voor mensen van een bepaalde  
– om het even welke – leeftijd. Dat sterftecijfer geeft tevens de waarschijnlijkheid aan 
van overleving op die leeftijd (d.w.z. als 20 procent van de 90-jarigen sterft voor de 
leeftijd van 91, is de waarschijnlijkheid van overleving op die leeftijd 80 procent).  
De levensverwachting wordt vervolgens berekend door de waarschijnlijkheden van  
overleving bij elkaar op te tellen. Dit is het verwachte aantal complete levensjaren.     
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hoofdstuk 2

wereldwijde uitdagingen

• onze dichtbevolkte planeet

• internationale verdeling van rijkdom en armoede

• bevolkingsgroepen in beweging

• wereldwijde uitdagingen met betrekking tot het milieu

Wat plaatsvindt in andere delen van de planeet heeft belangrijke gevolgen voor onze eigen samen-

levingen en vice versa – we leven in een geglobaliseerde wereld. 

In dit deel bekijken we de vier voornaamste kwesties:

• Onze dichtbevolkte planeet

• De groeiende kloof tussen rijke en arme landen

• Meer migratie, meer diversiteit

• Wereldwijde uitdagingen met betrekking tot het milieu

De demografie van de bevolking in de rijkere OECD-landen met meer vergrijzing, die geen  

bevolkingsgroei meer doormaken, staan in scherp contrast tot de geheel andere trends die zich in 

andere werelddelen afspelen. 

Er is sprake van een scherpe en groeiende ongelijkheid in de wereldwijde levensstandaard. Deze 

ongelijkheid is een bepalende factor als het gaat om migratie, een zeer belangrijk aspect van de 

moderne tijd. Bevolkingsgroepen in beweging brengen verstrekkende gevolgen met zich mee voor de 

mix van mensen en culturen in de landen waar ze zich vestigen. Die diversiteit wordt op een zeer 

directe manier ervaren door onze onderwijssystemen. 

Onze wederzijdse afhankelijkheid van alle andere delen van de planeet is op geen enkel vlak meer 

in het oog springend dan met betrekking tot het milieu. Dit confronteert ons met sommige van onze 

meest hardnekkige langetermijnproblemen.  
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onze dichtbevolkte planeet

We leven op een zeer dichtbevolkte planeet. Er worden steeds meer mensen geboren en 
velen van ons leven langer. Tegelijkertijd wordt de wereld kleiner door het verminderende  
besef van de afstand die landen en gemeenschappen scheidt als gevolg van de snelheid van 
internationaal reizen en communicatie. Afgaand op schattingen van VN-demografen zal de 
huidige wereldbevolking van 6,4 miljard toenemen tot aan 8,9 miljard in 2050. Terwijl de 
rijkere OECD-landen vergrijzing en krimpende bevolkingsaantallen doormaken, neemt de 
bevolking op veel andere plaatsen nog steeds toe. De demografische uitdagingen die een 
vergrijzende bevolking biedt voor onderwijssystemen, zoals hierboven beschreven, gelden 
dus niet voor het grootste deel van de rest van de wereld. 

Afbeelding 2.1 bevolkinGsstaGnatie in oecd-landen, Groei elders

Wereldwijde bevolkingstoename en in meer en minder ontwikkelde landen (in miljarden)

StatLink 2 http://dx.doi.org/10.1787/403711567004

Let op: Meer ontwikkelde regio’s zijn alle Europese regio’s plus Noord-Amerika, Australië/Nieuw-Zeeland en Japan, 

minder ontwikkelde regio’s worden gedefinieerd als de rest van de wereld. 

Bron: Verenigde Naties (2006), World Population Prospects: The 2006 Revision, online versie, 

http://esa.un.org/unpp/index.asp?panel=2, geraadpleegd in juni 2007.

De eerste grafiek laat de zeer grote en toenemende verschillen zien tussen de rijkere en 
armere werelddelen. De rechte lijn onderaan geeft de aantallen weer in de rijkere landen 
die, na de babybooms van de jaren ’50 en ’60, nauwelijks veranderd zijn. Dat staat in 
scherp contrast tot de minder ontwikkelde landen, waar de aantallen inmiddels enorm zijn 
toegenomen en nog steeds lijken toe te nemen. De wereldbevolking is meer dan verdubbeld 
in de tweede helft van de twintigste eeuw en een verdere groei van drie miljard wordt  
verwacht binnen de komende vijftien jaar. Aangezien nu al ernstige spanningen ontstaan 
als gevolg van de zeer verschillende omstandigheden in de rijke en arme delen van de 
wereld, kan worden verwacht dat die spanningen de komende jaren sterker zullen worden.

Dezelfde VN-bronnen hebben ook de langetermijntrend van verstedelijking in kaart 
gebracht. Steeds meer mensen wonen in steden en voorstedelijke gebieden met relatief 
hoge bevolkingsdichtheden (dit is slechts een benadering van de feitelijke situatie, aan-
gezien de Verenigde Naties zich baseert op nationale definities van ‘stedelijk’). Deze trend 
van verstedelijking voltrekt zich in zowel de rijke als de arme landen, waarbij het verschil 
tussen beide de afgelopen twintig tot dertig jaar gestaag is afgenomen. 
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Deze trend leidt vooral in de minder ontwikkelde landen vaak tot het probleem van  
gebrekkige infrastructuur in steden en verslechterde dienstverlening op het leeglopende 
platteland. 

Steden bieden kansen die op het platteland niet aanwezig zijn:  werk is immers de pull-
factor die zo velen doet besluiten te verhuizen. Dat betekent dat grotere aantallen mensen 
dicht op elkaar wonen. Maar verstedelijking betekent ook de ontwrichting van traditionele 
banden en normen. Onder sommige omstandigheden leidt dat tot vooruitgang, onder 
andere tot vervreemding en afzondering. In sommige OECD-landen leidt het tot een  
gedeeltelijke heropleving van plattelandsgebieden, omdat sommige mensen gaan thuis-
werken en alternatieven zoeken voor het drukke stadsleven. 

Afbeelding 2.2  Meer Mensen leven in stedelijke Gebieden

Percentage mensen dat leeft in gebieden die als stedelijk geclassificeerd zijn door de nationale overheid

Statlink http://dx.doi.org/10.1787/403782112475

Bron: Verenigde Naties (2006), World Population Prospects: The 2006 Revision, online version, http://esa.un.org/

unpp/index.asp?panel=2, geraadpleegd in juni 2007

en het onderwijs?

• Een groeiende wereldbevolking heeft duidelijke implicaties op het gebied van de middelen die 

voorhanden zijn. Is het Millenniumdoel van basisonderwijs voor iedereen realistisch, gezien het 

feit dat de wereldbevolking met nog eens 3 miljard zal toenemen tot halverwege de 21ste eeuw?

• Zeer snelle verstedelijking legt druk op diensten, waaronder het onderwijs. En hoe om te gaan 

met de problemen van overbevolkte en overbelaste infrastructuur in de getroffen stedelijke  

gebieden? Hoe om te gaan met krimpende bevolkingen, verlies van dynamiek en leeglopende 

scholen op het platteland?

• Kunnen scholen een functie krijgen als ‘sociaal anker’ voor snel toenemende stedelijke  

bevolkingen die te maken krijgen met afzondering en uitsluiting, terwijl ze op het platteland 

sterkere sociale banden gewend zijn? Voor de plattelandsbevolking geldt een vergelijkbare 

vraag: kunnen scholen zo’n anker bieden? 
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internationale verdeling van rijkdom en armoede

De wereldwijde ongelijkheid is de afgelopen tweehonderd jaar sterker toegenomen dan ooit 
tevoren. Wereldwijde ongelijkheid is het resultaat van de spectaculair toegenomen rijkdom 
in vooral Westerse landen gedurende deze periode. Hoewel sommige landen (vooral in Azië) 
snelle groeicijfers laten zien, is de inkomenskloof tussen de gemiddelde burger in de rijkste 
en armste landen zeer groot en nog steeds groeiende. Investeringen in onderwijs en training 
worden steeds meer gezien als een manier om de concurrenten in eigen land voor te blijven, 
wat de vraag oproept in hoeverre ondersteuning van het onderwijs, wat voor het land zelf 
goed is, tegelijkertijd de wereldwijde ongelijkheid versterkt. 

Afbeelding 2.3  de Groeiende kloof tussen rijkere en arMere reGio’s wereldwijd

GDP per capita in internationale dollars

            
West-Europa          Verenigde                Japan             Latijns-Amerika       Oost-Europa         Azië (behalve               Afrika

 Staten en de Japan)
 Canada voormalige
 Australië USSR
 Nieuw-Zeeland

Statlink http://dx.doi.org/10.1787/403874835183

Bron: OECD (2003), The World Economy: Historical Statistics 

In de verschillende werelddelen bestaat grote ongelijkheid in het gemiddelde persoonlijke 
inkomen (gemeten in GDP per persoon). De grafiek laat het voordeel dat de Westerse 
wereld en Japan genieten duidelijk zien en ook hoe nadrukkelijk dat is geworden in de 
afgelopen 200 jaar. Begin negentiende eeuw waren de verschillende groepen landen in dit 
opzicht relatief gelijk en allemaal veel armer dan tegenwoordig, maar aan het einde van de 
twintigste eeuw lopen de rijkere landen steeds verder uit op de rest van de wereld.

De volgende afbeelding laat de ontwikkeling zien van de zogenaamde Human Development 
Index (Index voor Menselijke Ontwikkeling) van de VN voor verschillende regio’s wereldwijd 
gedurende de afgelopen dertig jaar. Deze index combineert gegevens met betrekking tot 
gezondheid, onderwijs en inkomen om een vollediger beeld te geven dan wanneer de index 
enkel gebaseerd zou zijn op economische gegevens. Deze meer volledige index verzacht 
sommige van de sterkste verschillen, hoewel de OECD-landen nog steeds duidelijk en 
voortdurend vooruitlopen ten opzichte van de andere landen. De vooruitgang die geboekt 
wordt door de niet-OECD-landen in Azië is duidelijk te zien. Het is hen gelukt de kloof met 
de rijkste landen gedeeltelijk te dichten. Afrika loopt nog steeds flink achter, met weinig 
tekenen van groei in het decennium volgend op halverwege de jaren ‘90. 
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Deze internationale ongelijkheid is een bepalende factor wanneer het gaat om problemen 
als milieuvervuiling, verspreiding van ziektes en politieke instabiliteit. In een gegloba-
liseerde wereld zijn de grenzen rond de rijke en arme, stabiele en instabiele landen niet 
hermetisch afgesloten. Dat wat in de ene regio gebeurt heeft steeds meer repercussies voor 
het leven in de andere regio. Steeds meer mensen beschouwen migratie van arme naar rijke 
samenlevingen bijvoorbeeld als de meest aantrekkelijke, of enige, optie (zie het volgende 
deel). 

Onderwijs is zowel een reden voor rijkdom – het versterkt kennis en expertise – als het 
product dat er de vruchten van plukt, aangezien welvaart de middelen beschikbaar maakt 
om leraren en faciliteiten te bekostigen die ver buiten het bereik zijn van de arme landen. 

Afbeelding 2.4  zeer verschillende niveaus van Menselijke ontwikkelinG

Trends met betrekking tot scores in de Human Development Index (een combinatie van gezondheid, 

onderwijs en inkomen)

Statlink http:// dx.doi.org/10.1787/403877053018

Bron: UNDP (2006), Human Development Report (opnieuw uitgebracht met toestemming van Palgrave Macmillan) 

en het onderwijs? 

• Of diegenen die betrokken zijn bij verbetering van het onderwijs dat zijn omdat dit de  

concurrentiepositie van een land versterkt of niet, het blijft een belangrijk feit met grote 

politieke resonantie. Vergroten nationale investeringen in het onderwijs en de daarmee gepaard 

gaande economische winst onvermijdelijk de wereldwijde ongelijkheid? 

• Onderwijs speelt voor de minder ontwikkelde regio’s een cruciale rol in hun economische en 

sociale ontwikkeling. Maar hoe kan onderwijs gerealiseerd worden onder omstandigheden van 

(extreme) armoede?

• Hoe bewust zijn studenten in OECD-landen zich van de grotere wereldwijde problemen zoals 

geschetst in deze grafieken? Zouden ze meer moeten weten over de wereldwijde situatie? 
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bevolkingen in beweging

Migrerende bevolkingsgroepen hebben altijd deel uitgemaakt van de geschiedenis van het 
menselijk leven. Het is zeker een kenmerk van de huidige wereld, waarin toenemende  
immigratie plaatsvindt in het gehele OECD-gebied. Bevolkingsgroepen die armoede proberen 
te ontvluchten door te migreren naar een van ‘s werelds rijke landen, geïnspireerd door 
tv-beelden van de welvaart aldaar, hebben te maken met een sterke ‘pushfactor’. Daarnaast is 
er de ‘pullfactor’ vanuit de rijke landen, of die nu veroorzaakt wordt door regeringen die hun 
eigen vergrijzende samenlevingen nieuw leven willen inblazen met ‘nieuw bloed’, of door 
bedrijven die op zoek zijn naar hoogopgeleide vakmensen. Significante migratiestromen 
hebben verreikende implicaties voor het onderwijs in termen van wie naar school gaan, 
familiestructuren- en achtergronden en nationale culturen.  Verschillende migratievormen 
kunnen zeer uiteenlopende gevolgen hebben voor het onderwijs. 

Afbeelding 2.5   Meer Mensen treden toe tot oecd-landen dan dat ze deze landen verlaten. 
daarbij is er teGenwoordiG sprake van substantiële aantallen Mensen die in het buitenland 
Geboren zijn 
Percentage mensen geboren in het buitenland (2004) en nettomigratie (per 1000 bevolking, 1990-2004)

StatLink http://dx.doi.org/10.1787/404022352641

Let op: Nettomigratie betekent de instroom van mensen in een land minus de uitstroom. Een positieve netto-

migratie betekent dat meer mensen het land instromen dan verlaten. 

Bron: OECD (2005), Society at a Glance   

In de periode 1990-2004 stromen er gemiddeld in alle getoonde OECD-landen meer mensen 
in dan uit (behalve Polen). OECD-landen zijn nu voornamelijk bestemmingen voor migranten 
uit andere landen. De snelheid waarmee veranderingen zich kunnen voltrekken wordt 
geïllustreerd door de voorbeelden van Spanje en Griekenland: tot een generatie of twee 
geleden waren dit belangrijke emigratielanden binnen Europa, nu zijn het duidelijk 
immigratiebestemmingen. Deze netto-immigratie vertaalt zich in substantiële percentages 
van ‘in het buitenland geborenen’ in veel landen, namelijk tien procent of meer in meer 
dan de helft van de hierboven genoemde landen. De grootste aantallen leven in Luxemburg 
(33 procent), Australië (24 procent), Zwitserland (24 procent) en Nieuw-Zeeland (19 procent). 
Dat is een scherp contrast met de situatie in Slowakije, Finland, Hongarije, Italië, Turkije 
en Polen, waar het aantal in het buitenland geborenen minder dan vijf procent is. 
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Immigratie is een complex fenomeen waarbij verschillende mensen om verschillende redenen 
migreren. De volgende afbeelding geeft een indruk van deze diversiteit. De aantallen 
mensen die buiten de landsgrenzen geboren zijn, in landen met gemiddelde jaarinkomens 
onder de grens van 10.700 dollar, zijn in alle gevallen gegroeid sinds halverwege de jaren 
’90 (in de landen waarover informatie beschikbaar is). Voor alle landen geldt dat deze 
aantallen hoger zijn dan de aantallen in het buitenland geborenen uit landen boven deze 
inkomensgrens, hoewel tussen de verschillende landen grote verschillen bestaan. 

Immigranten uit armere landen zijn absoluut niet per se laagopgeleid of niet vakkundig, 
hoewel velen van hen dat wel zijn. De ‘braindrain’ in de landen onder deze inkomensgrens, 
die ook betrekking heeft op de mensen die tot leraar worden opgeleid, kan verreikende 
consequenties hebben voor het menselijk kapitaal in het land van oorsprong. 

Afbeelding 2.6  nieuwe in het buitenland Geborenen in oecd-landen, Meestal niet uit 
hoGe-inkoMenslanden

Veranderingen in aantallen in het buitenland geborenen tussen 1995 en 2004 van de top-15 landen 

van oorsprong, verdeeld in tabellen met betrekking tot hoge-inkomenslanden en andere landen:  

per 1000 bevolking 

Statlink: http:// dx.doi.org/10.1787/40405188400

Let op: Definitie van hoog inkomen door de Wereldbank: GDP per capita USD 10.726 of meer.

Bron: OECD (2007), migration datasets.

en het onderwijs?

• In pluralistische samenlevingen krijgt de school te maken met een nog grotere reeks aan  

verwachtingen en ambities van families met betrekking tot haar taken. In hoeverre moeten 

scholen aan die verschillende eisen tegemoetkomen? Wat betekent multiculturaliteit in de praktijk?

• De uitdaging van het tegengaan van ongelijkheid in onderwijskansen wordt groter omdat 

recentelijk geëmigreerde families behoren tot de mensen die het meest te maken krijgen met 

onzekerheid en uitsluiting.

• Immigratie betekent dat scholieren gedurende hun hele leven te maken zullen krijgen met 

cultureel diverse omgevingen, of dat nu binnen of buiten school is, of in een latere fase.  

Wat moeten ze leren om met die toegenomen culturele diversiteit om te kunnen gaan?
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wereldwijde uitdagingen met betrekking tot het milieu

Sinds de jaren ’70 is men zich steeds meer bewust van de bedreiging van het milieu. Hoewel 
belangrijke beleidsmaatregelen zijn genomen met soms zichtbare effecten, bestaan die 
uitdagingen, waaronder vervuiling, ontbossing en afnemende biodiversiteit, nog steeds. De 
opwarming van de planeet is nu een urgente en fundamentele kwestie, ondersteund door een 
groeiende hoeveelheid gegevens die aantonen dat de opwarming van de planeet het resultaat 
is van menselijke activiteiten. De effecten hiervan, zoals een stijgende zeespiegel en  
afnemende biodiversiteit, zullen ingrijpend zijn. Voor het onderwijs vormt dit een onderdeel 
van de toekomstige wereld waarin jonge mensen zullen opgroeien  en op sommige plaatsen 
zal het effect ervan op de infrastructuur van het onderwijs zeer direct merkbaar zijn.  
Onderwijs speelt een bepalende rol in het vormen van attitudes die een verschil kunnen 
maken, terwijl bepaalde praktijken die aan het onderwijs verbonden zijn (zoals onnodig  
autogebruik) onderdeel zijn van het probleem. 

Afbeelding 2.7  het broeikaseffect als GevolG van Menselijke factoren

Wereldwijde variaties in temperatuur zonder menselijke invloed (blauw) vergeleken met feitelijke 

metingen (paars)

Bron: IPCC (2007). 

Wereldwijde temperaturen hebben altijd gefluctueerd: ze waren stabiel in de 19de eeuw, 
stegen licht gedurende de eerste helft van de 20ste eeuw, daalden weer tot eind jaren ’70 
en stegen daarna opnieuw, maar nu versneld. Tot de jaren ’60 werden veranderingen in het 
wereldwijde klimaat verklaard door variaties in de hoek van de rotatie van de aardas en de 
afstand tot de zon. Nu heeft het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) vastge-
steld dat het broeikaseffect zeer waarschijnlijk (90 procent) het resultaat is van menselijke 
activiteiten, voornamelijk energieproductie, ontbossing en transport (vliegtuigen, schepen 
en auto’s). De Verenigde Staten zijn nog steeds de grootste producent van broeikasgassen, 
maar China is bezig aan een inhaalslag en India volgt op de derde plaats. 

Afgezien van een directe invloed van het broeikaseffect op de stijgende zeespiegel en 
extremere weersomstandigheden, heeft het ook een effect op de biodiversiteit. Zelfs als 
het gemiddelde scenario voor klimaatsverandering van de IPPC klopt (een stijging van 2 tot 
3 graden Celsius in 2100), wordt voorspeld dat tussen vijftien en zeventien procent van 
de beschreven diersoorten uitgestorven zullen zijn in 2050. Maar er is niet alleen slecht 
nieuws. De volgende afbeelding laat trends zien in de emissie van vervuilende stoffen, 
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zoals hoeveelheden zwavelmonoxide en stikstofmonoxide. Sinds 1990 heeft zich een grote 
verbetering voorgedaan in de meeste landen, met Australië, Nieuw-Zeeland en Turkije als de 
meest opvallende uitzonderingen. Dit is deels het gevolg van opzettelijk beleid gericht op 
het terugdringen van vervuiling, nieuwe vormen van energie en technologische vooruitgang. 

Andere gegevens laten een gemengd beeld zien. In OECD-landen bijvoorbeeld zijn de beboste 
gebieden over het algemeen stabiel gebleven of zelfs licht gegroeid. Maar op wereldwijde 
schaal wordt dit gegeven meer dan tenietgedaan door de aanhoudende ontbossing in niet-
OECD-landen, inclusief de tropische landen. Er is ook significante vooruitgang geboekt in 
het reinigen van industrieel en menselijk afvalwater, vooral door het gebruik van effectieve 
waterzuiveringsinstallaties. Tegelijkertijd gaat de kwaliteit van het water op sommige locaties 
nog steeds achteruit door erosie en andere bronnen van vervuiling. 

Afbeelding 2.8  luchtvervuilinG verMindert in de Meeste oecd-landen

Verandering (procent) in de uitstoot van NOx en SOx van 1990 tot 2002

StatLink http:// dx.doi.org/10.1787/404056128100

Let op: NOx en SOx , oftewel stikstofmonoxide en zwavelmonoxide, zijn vervuilende stoffen. 

Bron: OECD (2006), Environment at a Glance 

en het onderwijs?

• Welke rol zou het onderwijs moeten spelen in de vorming van de kennis, houding en het 

gedrag dat ten grondslag ligt aan de milieukwesties die hier behandeld worden? Is er sprake 

van concurrerende argumenten ten gunste van expliciete milieuprogramma’s in het onderwijs 

versus de ontwikkeling van kritische en burgerlijke vaardigheden?

• Biedt het onderwijs een tegenwicht aan gedrag dat het milieu in gevaar brengt en zou het dat 

moeten doen? In hoeverre ontwikkelen jongeren een bewustzijn van de toekomst en de zeer 

lange termijn in verhouding tot het effect van de vele beslissingen die we in het dagelijks 

leven nemen? 

• De stijgende zeespiegel en extreme weersomstandigheden hebben te maken met het broeikas-

effect. Dit vergroot de risico’s voor bepaalde scholen in met name laaggelegen gebieden. Hoe 

moet met dergelijke risico’s worden omgegaan, niet alleen wat betreft beleid maar ook door de 

leraren en studenten die ermee te maken krijgen? 
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meer informatie

Geraadpleegde OECD-publicaties
• OECD (2003), The World Economy: Historical Statistics, OECD Publishing, Parijs.
• OECD (2005): Society at a Glance, 2006 Editie, OECD Publishing, Parijs.
• OECD (2005), Trends in International Migration, OECD Publishing, Parijs.
• OECD (2006), Environment at a Glance, 2006 Editie, OECD Publishing, Parijs.

Andere geraadpleegde publicaties
• UNDP (2006), Human Development Report, UNDP, New York.
• IPPC (2007), ‘Climate Change 2007: The Physical Science Basis’, hoofdstuk 9, afbeelding 

9.5, www.ippc.ch.

Relevante websites
•  United Nations, World Population Prospects: de gereviseerde versie van 2006, online 

versie, http://esa.un.org/unpp/index.asp?panel=2, geraadpleegd in juni 2007.
•  UNDP Human Development Statistics (2006): http://hdr.undporg/en/statistics/.
•   Intergovernmental Panel on Climate Change: www.ipcc.ch (geraadpleegd in juni 2007).
•  OECD environmental data compendium, 2004 data files:  

www.oec.org/document/58/0,2340,en_2649_33713_34747770_1_1_1_1,00.html.

Definities en metingen
Gross Domestic Product•	  (GDP, Bruto Binnenlands Product): De standaardmeting van de 
waarde van goederen en diensten geproduceerd door een land gedurende een periode. 
Gross (bruto) betekent dat geen vermindering is meegerekend voor de waardeverminde-
ring van machinerie, gebouwen en andere kapitaalgoederen die gebruikt worden voor 
productie. Domestic (binnenlands) betekent dat het gaat om productie door de inwoners 
van het desbetreffende land. Aangezien veel producten in een land zelf geproduceerd 
worden gebruikt worden om andere producten te produceren, wordt GDP berekend door 
er de waarde bij op te tellen die wordt opgeteld bij elk product. 
GDP per capita: •	 De GDP van een land gedeeld door de totale bevolking van dat land. 
GDP per capita wordt over het algemeen gebruikt als een meetwaarde voor de  
economische levensstandaard, hoewel dit technisch beschouwd niet is wat GDP meet 
(zie de definitie van GDP). 
Meer ontwikkelde gebieden: •	 Deze omvatten alle Europese regio’s plus Noord-Amerika, 
Australië/Nieuw-Zeeland en Japan (definitie van de VN).
Minder ontwikkelde gebieden: •	 Deze omvatten alle Afrikaanse regio’s, Azië (behalve 
Japan), Latijns-Amerika en het Caribische gebied plus Melanesië, Micronesië en  
Polynesië (definitie van de VN).
Minst ontwikkelde landen:•	  Dit is een lijst van vijftig landen die voldoen aan specifieke 
criteria (zie www.unobrlls.org/). 
Hoge-inkomenslanden:•	  Landen met een GDP per capita van 10.726 dollar of meer  
(definitie van de Wereldbank).
Stedelijke en rurale gebieden:•	  De facto bevolkingen wonende in gebieden die geclassifi-
ceerd zijn als stedelijk of ruraal volgens de criteria die gebruikt worden door elk land 
of elke regio (definitie van de VN). 
Human Development Index:•	  Biedt een samengestelde meting van drie dimensies van 
menselijke ontwikkeling: een lang en gezond leven leiden (gemeten aan de hand  
van levensverwachting), een opleiding genoten hebben (gemeten aan de hand van  
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volwassen geletterdheid en het doorlopen van basisonderwijs, voortgezet en hoger  
onderwijs) en het al dan niet hebben van een behoorlijke levensstandaard (gemeten  
in GDP per capita in PPP). De index is geenszins een allesomvattende meting van  
menselijke ontwikkeling. Hij omvat bijvoorbeeld belangrijke gegevens niet, zoals  
respect voor de mensenrechten, democratie en ongelijkheid. Maar de index biedt wel 
een bredere definitie van menselijke ontwikkeling dan alleen GDP per capita. 



24      Vormgevende trends binnen het onderwijs 

3 – Op weg naar een nieuw economisch landschap

hoofdstuk 3

op weg naar een nieuw economisch landschap

• de wereldwijde economie

• Kennisintensieve diensteconomieën

In dit deel besteden we aandacht aan de manier waarop onze economieën zich ontwikkelen en 

transformeren, onder twee brede noemers: 

• Globalisering

• Dienst- en kenniseconomie

Globalisering betekent dat nationale economieën steeds meer met elkaar verbonden zijn waardoor 

ze  een wereldwijde markt vormen voor investeringen, goederen, diensten en arbeid. De concurrentie 

op deze gebieden wordt steeds internationaler. Veel banen vereisen internationaal reizen en samen-

werking of contact met dienstverleners en klanten in andere landen. De balans van wereldwijde  

economische activiteiten is aan het verschuiven, waarbij China en India nu al een zeer grote rol 

spelen. 

Deze globale economie is in toenemende mate kennisintensief. Dienstverlening wordt steeds  

belangrijker in OECD-landen: de industrie speelt een ondergeschikte rol en biedt steeds minder  

werkgelegenheid. Voor de primaire sector – landbouw, bosbouw, mijnbouw en visserij – geldt dat in 

de meeste landen nog meer. Er wordt meer geld besteed aan onderzoek en ontwikkeling (R&D). 
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de wereldwijde economie

Globalisering betekent dat nationale economieën tegelijkertijd integreren en internationa-
liseren. Technologische vooruitgang, goedkoper transport en het wegvallen van handels-
restricties hebben bijgedragen aan dit proces. Multinationals beperken hun productie niet tot 
één land, meer bedrijven worden internationaal  en de bedrijven die internationaal opereren 
zijn diverser, zowel in omvang als qua origine. De economie globaliseert ook op een andere 
manier. Economische activiteiten en rijkdom waren ooit geconcentreerd in de Westerse wereld 
en Japan, maar nieuwe economieën zoals China en India zijn nu in opkomst. 

Afbeelding 3.1  toeneMende econoMische GlobaliserinG

Export van diensten en uitstroom van directe buitenlandse investeringen door de G7-landen  

(miljarden USD huidige prijzen)

StatLink http://dx.doi.org/10.1787/404060482860

Bron: OECD (2007), Globalisation Indicators

Het aantal directe buitenlandse investeringen steeg spectaculair in de jaren ’90 en daalde 
toen even spectaculair na het uiteenspatten van de internetbubbel. Sindsdien zijn buiten-
landse investeringen weer belangrijker geworden. Hun aantal was in 2004 zelfs drie keer 
zo hoog als in 1992. De handel in diensten steeg gestaag in de jaren ’90 en de eerste jaren 
van de 21ste eeuw. Dat heeft geresulteerd in een bijna viervoudige toename van de handel 
in diensten.  Deze ontwikkeling heeft zich in een continue lijn voortgezet, ondanks de 
internetbubbel.

De grafiek illustreert de opkomst van een wereldwijde markt waar kapitaal in realtime 
verplaatst kan worden over landsgrenzen heen. Directe buitenlandse investeringen zijn met 
name belangrijk omdat ze langetermijnbanden tussen landen creëren die de uitwisseling 
van technologie en kennis stimuleren. Behalve diensten worden goederen en zelfs arbeid 
steeds meer verhandeld op de internationale markt. Het bestaan van zulke wereldwijde 
markten roept vragen op met betrekking tot de rol van nationale overheden en hun  
vermogen om invloed uit te oefenen op deze internationale handelsstromen. 

De volgende afbeelding illustreert dat globalisering niet alleen toenemende onderlinge 
verbondenheid betreft, maar ook een verschuiving van economische macht. De grafiek laat 
zien dat het bruto binnenlandse product van China en India (GDP in koopkrachtpariteit) 
snel is toegenomen en in de afgelopen decennia een aantal van de grootste economieën ter 
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wereld heeft overvleugeld. Deze grafiek geeft een indruk van de snelheid waarmee dit is 
gebeurd. 

Hun groeiende rol en invloed op de wereldwijde economie verandert het geopolitieke  
landschap. Honderden miljoenen arbeidsgeschikte volwassenen zullen beschikbaar worden 
voor werk op wat zich ontwikkelt tot een meer geïntegreerde arbeidsmarkt. Deze enorme 
werkkracht – waarvan een groeiend aantal straks hoogopgeleid zal zijn – representeert  
een aantrekkelijke, concurrerende bron van goedkope arbeid, vooral nu technologische 
innovatie de wereldwijde verplaatsing van banen vergemakkelijkt. 

Afbeelding 3.2  china en india Maken een inhaalslaG

Omvang van GDP (in koopkrachtpariteit) van ‘s werelds zes grootste economieën van 1975 tot 2005 

in miljarden

StatLink 2 http://dx.doi.org/10.1787/404104023422

Let op: In december 2007 leidde een onderzoek van de Wereldbank tot een bijstelling van China’s GDP in PPP’s 

naar 40 procent minder. Dit zou echter nog steeds betekenen dat China de tweede grootste economie is en dus 

doet dat niets af aan de kern van het argument.

Bron: United Nations Common Database, online database, 

http://unstats.un.org/ unsd/cdb/cb_series_xrxx.asp?series_code=29923, geraadpleegd in februari 2008.

en het onderwijs? 

• Toegenomen concurrentie op de wereldwijde markt heeft de opvatting bevestigd dat landen 

constant innovatie nodig hebben om hun positie te behouden. Voedt onderwijs de creativiteit 

die nodig is om innovatief te zijn? 

• Onderwijs en trainingssystemen zijn traditioneel sterke bolwerken van nationale besluit- 

vorming. Zijn ze gevoelig genoeg voor de internationale ontwikkelingen die in dit hoofdstuk 

beschreven worden? Zijn leraren zich hiervan bewust?

• Is de groeiende economische rol van de Aziatische landen aanleiding voor verandering in de 

onderwijsprogramma’s en onderwijssystemen van OECD-landen, niet alleen op het gebied van 

taalonderwijs maar ook op het gebied van andere vakken, zoals geschiedenis en aardrijks-

kunde?
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Kennisintensieve diensteconomieën

Hoewel de OECD-landen in economisch opzicht groeien, is de groei niet gelijkmatig verspreid 
over  verschillende soorten economische activiteiten. Sommige zijn sneller gegroeid dan 
andere en van bepaalde economieën lijkt het belang af te nemen. De langetermijnverschuiving 
richting de dienstensector heeft zich voortgezet in de laatste twee decennia van de 20ste  
eeuw en het begin van de 21ste eeuw. De verschuiving naar meer banen in de dienstensector  
betekent vaak dat er meer behoefte is aan onderwijs. Bovendien vraagt een groeiende  
kennisintensieve economie om vergevorderde vaardigheden en kwalificaties.

Afbeelding 3.3  Groei in de dienstensector

Het werkgelegenheidsaandeel per sector in 20 OECD-landen (behalve de landen waarvan gegevens 

over de hele periode ontbreken, voornamelijk Centraal- en Oost-Europa)

Statlink http://dx.doi.org/10.1787/404133156283

Bron: OECD (2007), STAN database for Industrial Analysis

De afbeelding laat zien dat bijna alle nieuwe banen ontstaan in de dienstensector, terwijl 
in veel OECD-landen banen verdwijnen in de industrie en in andere sectoren. Gedurende  
de twee decennia sinds 1983 is het aantal banen in de landbouwsector gedaald met 4,6 
procent en in de industriële sector met 6,5 procent, terwijl het aantal banen in de  
dienstensector in slechts twintig jaar met elf procent is toegenomen.

Veel diensten zijn kennisintensief. Veel OECD-landen worden nu kenniseconomieën 
genoemd, wat betekent dat kennis nu het belangrijkst is voor economische groei en  
welvaart. Het gevolg daarvan is dat onderwijs hoger op de politieke agenda’s staat en 
tegenwoordig wordt beschouwd als onmisbaar voor economische groei. Er zijn veel  
debatten gevoerd over de vraag in hoeverre onderwijssystemen in staat zijn tegemoet te 
komen aan de eisen die de kenniseconomie stelt. 

Een van de manieren waarop de toegenomen kennisintensiviteit van de OECD-landen kan 
worden geïllustreerd is door te kijken naar Research and Development (R&D-intensiteit, 
oftewel de hoeveelheid geld die wordt besteed aan R&D als percentage van het GDP). De 
OECD-landen vertonen een gevarieerd beeld: in sommige landen is een duidelijke toename 
te zien (Finland, Korea en Oostenrijk), terwijl de intensiteit in sommige andere landen 
(bijvoorbeeld Nederland en Frankrijk) licht gedaald is. 
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Van 1995 tot 2006 is R&D in het OECD-gebied gemiddeld 0,19 procent gegroeid. Dat lijkt 
weinig, maar vertaalt zich in een toename van 284 miljard dollar (gelijk aan het totale 
GDP van Oostenrijk). Een andere indicator van kennisintensiviteit is hoe groot het aandeel 
onderzoekers is van de totale beroepsbevolking van een land. Dit aandeel is voor het OECD-
gebied als geheel gegroeid van 5,7 onderzoekers per 1000 werkende mensen in 1991 tot 
6,9 in 2002. 

Afbeelding 3.4  r&d-intensiteit Groeit in de Meeste oecd-landen

Totale uitgaven aan R&D (zowel publieke als private) als percentage van het GDP

Statlink http://dx.doi.org/10.1787/404150678578

Bron: OECD (2006), Science, Technology and Industry Outlook.

en het onderwijs?

• Kan of moet het onderwijs anticiperen op de toekomstige arbeidsmarkt waar de huidige 

scholieren aan zullen deelnemen? Is er sprake van een overtuigende balans van vaardigheden, 

banen en vakgebieden die ten grondslag ligt aan het beroepsonderwijs?

• Het debat over de kenniseconomie richt zich vaak op het hoger onderwijs en hoe goed dat deel-

neemt aan hoogwaardig onderzoek en de onderzoekscapaciteiten van studenten  

ontwikkelt. Maar hoe zit het met de scholen: bereiden zij de jonge mensen voldoende voor  

op de concurrerende kenniseconomie en samenleving?

• Wat betekent het om te leven in een kennisintensieve diensteneconomie? Zou meer nadruk 

gelegd moeten worden op ‘zachte’ vaardigheden als betrokkenheid, beoordelingsvermogen, 

intuïtie, ethiek, inspiratie, vriendelijkheid en fantasie? Hoe moeten studenten leren innoveren 

en omgaan met anderen binnen een team en wordt hier voldoende aandacht aan besteed?
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meer informatie 

Geraadpleegde OECD-publicaties
OECD (2005), •	 Measuring Globalisation, OECD Publishing, Parijs.
OECD (2006), •	 Science, Technology and Industry Outlook, 2006 Editie, OECD Publishing, 
Parijs. 
OECD (2007), •	 STAN Database for Industrial Development, OECD Publishing, Parijs. 

Relevante websites
United Nations Common Database•	 , http://unstats.un.org/unsd/cdb/cdb_quick_start.asp.
The Global Transformations website: •	 www.polity.co.uk/global/.

Overige literatuur
Beck, U. (2000), •	 What is Globalization?, Polity Press.
Karoly, L. and C. Panis (2004), •	 The 21st Century at Work: Forces Shaping the Future of 
Workforce and Workplace in the United States, RAND Corporation.

Definities en metingen
Foreign Direct Investment•	  (FDI, buitenlandse directe investering): Investeringen die 
gedaan worden om een blijvend aandeel te verkrijgen in bedrijven die opereren buiten 
de economie van de investeerder. Blijvend aandeel verwijst naar de langetermijnrelatie 
tussen de investeerder en het bedrijf, plus een significante mate van invloed op het 
bedrijfsmanagement (per definitie tien procent stemrecht).
Internationale handel in diensten•	 : Internationale handel in niet-tastbare goederen. 
Deze omvatten per definitie (IMF Balance of Payments Manual: BPM5) transport, reizen, 
communicatiediensten, royalties en licentiekosten, andere zakelijke dienstverlening, 
culturele en recreatieve diensten en overheidsdiensten die niet in deze lijst voorkomen.
Purchasing Power Parities•	  (PPP’s, koopkrachtpariteiten): PPP’s zijn de waarden van de 
wisselkoersen die de verschillen in prijsniveaus tussen landen tenietdoen en interna-
tionale vergelijkingen mogelijk maken. Bijvoorbeeld: met 1 dollar kun je in China meer 
kopen dan met 1 dollar in Frankrijk. Na omrekening van de PPP-waarden naar lokale 
Chinese en Franse valuta is deze dollar in beide landen evenveel goederen en diensten 
waard.
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hoofdstuk 4

de veranderende wereld van werk en banen

• worden levens minder beheerst door werk?

• met minder zekerheid verbonden met de arbeidsmarkt?

• Vrouwen aan het werk

Een belangrijk aspect van onderwijs is, onder andere, voorbereiding op de arbeidsmarkt. Dit moet 

gebeuren in een tijd waarin de arbeidsmarkt belangrijke veranderingen ondergaat. Tegelijkertijd 

beïnvloedt dat wat op de arbeidsmarkt gebeurt jongeren via hun families en omgeving. Het gaat 

daarbij om hun vooruitzichten, opvattingen en persoonlijke doelen. 

We besteden aandacht aan drie belangrijke kwesties: 

• Veranderingen in werktijden – op jaarlijkse en levenslange basis – waarbij wij de vraag  

stellen of onze levens nu minder door werk worden beheerst. 

• Gegevens met betrekking tot tijdelijk en parttime werk waarbij wij de vraag stellen of we met 

minder zekerheid verbonden zijn met de arbeidsmarkt dan in het verleden.

• De continue groei van het aantal werkende vrouwen en de salariskloof tussen mannen en 

vrouwen.
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worden levens minder beheerst door werk?

Er is sprake van een trend van kortere werktijden in Japan, de Verenigde Staten en Europa, 
waarbij in Europa significant minder uren worden gedraaid dan in andere landen. Carrières 
worden ook korter, tenminste die van mannen, terwijl we tegelijkertijd langer leven en  
gedurende een langere periode basisonderwijs volgen. Vrouwelijke carrièrepatronen bewegen 
zich in tegengestelde richting. Wat onderwijs betreft, beïnvloedt de hoeveelheid tijd die 
ouders over hebben naast het werk duidelijk de thuisomgeving van leerlingen. Met de  
vermindering van werktijden op lange termijn verandert ook het leven waarop het onderwijs 
leerlingen voorbereidt sterk ten opzichte van eerdere periodes, hoewel de plaats die werk in 
ons leven inneemt duidelijk complexer is dan de meting van werktijden alleen. 

Afbeelding 4.1  Mensen werken Minder

Jaarlijkse werkuren, 1987-2006 in Japan, de Verenigde Staten en West-Europa

Statlink http://dx.doi.org/10.1787/404167531452

Bron: OECD (2007), Labour Force Statistics Database.  

Deze grafiek laat de afname zien van het jaarlijkse aantal werkuren per persoon in 
bepaalde OECD-regio’s. De grafiek heeft betrekking op alle werkende mensen, zowel full-
timers als parttimers. Grotere aantallen parttimers verlagen het gemiddelde, zelfs als een 
groeiend aantal parttimers kan leiden tot een verhoging van het totale aantal werkuren in 
een economie. De grafiek toont verschillende patronen in verschillende delen van de OECD: 
een significante vermindering in Japan en Europa, maar een lichte toename in de Verenigde 
Staten in de jaren ’90 die gelijk opgaat met sterke economische groei. 

De volgende afbeelding laat zien dat mannelijke carrières in de meeste OECD-landen korter 
worden. Oudere mannen (50-64-jarigen) stoppen tegenwoordig eerder met werken dan in 
het begin van de jaren ‘70, waarbij zich de belangrijkste veranderingen voordeden in de 
jaren ‘70 en ‘80 (met een gedeeltelijke omkering van deze trend in de jaren ‘90).  
Pensioenopties, het in onbruik raken van bepaalde vaardigheden, veranderende omstandig-
heden op de arbeidsmarkt en partners die steeds vaker een baan hebben zijn hierbij 
relevante factoren. De situatie voor vrouwen is heel anders, aangezien het aandeel oudere 
werkende vrouwen in bijna alle OECD-landen (behalve Polen en Turkije en tot op zekere 
hoogte Griekenland) continu blijft stijgen. De Scandinavische landen en Nieuw-Zeeland 
kennen de grootste arbeidsparticipatie van oudere vrouwen. 
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Aangezien werk ons leven minder lijkt te domineren dan voorheen – of je het nu bekijkt 
vanuit het aantal gewerkte uren per jaar of de kortere carrièreduur als gevolg van langer 
onderwijs en/of vroeger pensioen – suggereert dit dat er meer uren beschikbaar zijn voor 
vrijetijdsbesteding. Een gedeelte daarvan wordt wellicht besteed aan onderwijs, of dat nu is 
via officiële onderwijsprogramma’s of andere niet-officiële wegen. Voor degenen die werken, 
voelen de kortere werktijden wellicht niet aan als een afname als gevolg van langere reis-
tijden, meer intensiteit en stress en vervagende grenzen tussen het kantoorleven en het 
leven thuis. Tegelijkertijd heeft de mogelijkheid dat een patroon van steeds kortere werk-
jaren niet oneindig vol te houden is directe consequenties  voor het onderwijs. 

Afbeelding 4.2  carrières worden korter oMdat Minder Mensen (in elk Geval Mannen)  
doorwerken na 50-jariGe leeftijd

Participatiecijfers van mannen en vrouwen in de leeftijd 50-64: 1970 en 2004

Statlink http://dx.doi.org/ 10.1787/404170081568

Bron: OECD (2007), Society at a Glance.

en het onderwijs?

• Meer vrije tijd betekent wellicht een groeiende vraag naar onderwijs, vooral naar korte, 

informele lesprogramma’s en ‘infotainment’. Moeten scholen aan die vraag voldoen?

• Kunnen jonge mensen steeds langer onderwijs blijven volgen, vooral nu zich een patroon 

aftekent waarbij oudere mensen eerder stoppen met werken? Moeten scholen hier iets aan 

doen, of is dat alleen een taak voor het voortgezet onderwijs en volwassenenonderwijs?

• Betekenen kortere werktijden voor mannen dat vaders vaker beschikbaar zijn voor activiteiten 

op school? Of betekent het grotere aantal werkende vrouwen dat moeders minder vaak beschik-

baar zijn en dat ouders als geheel juist minder tijd hebben voor schoolse activiteiten? 
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met minder zekerheid verbonden met de arbeidsmarkt?

We kunnen niet alleen onderzoeken of mensen werk hebben en hoe lang ze jaarlijks of in hun 
hele leven werken, maar ook het soort werk dat ze verrichten. Een belangrijke vraag is of er 
meer of minder banen zijn die stabiele contracten, carrièrekansen en extra voordelen bieden, 
waaronder mogelijkheden tot het volgen van cursussen. In dit deel worden twee indicatoren 
hiervan beschreven: het aandeel tijdelijke banen en het aandeel parttimewerk. De groei van 
het aantal tijdelijke contracten, in kaart gebracht over een langere periode dan parttime-
werk, is uitgesprokener: sinds begin jaren ’80 is het aantal tijdelijke banen continu geste-
gen. Daarom is het belangrijk dat mensen het onderwijs verlaten met een basis van kennis, 
vaardigheden en kwalificaties die ze een stevige kans biedt op de arbeidsmarkt, inclusief het 
vermogen om te gaan met veranderingen en onzekerheid. 

Afbeelding 4.3  Meer tijdelijke banen

Frequentie van tijdelijk werk (percentage van het totale werk)

StatLink 2 http://dx.doi.org/10.1787/404185712257

Let op: Hier zijn 11 landen geselecteerd waarover gegevens beschikbaar zijn sinds begin jaren ‘80 (België,  

Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Japan, Luxemburg, Nederland en het Verenigd 

Koninkrijk). Het gemiddelde en de landen met de hoogste en laagste percentages worden hier getoond.  

Bron: OECD, Labour Force Statistics Database

Gegevens over elf landen laten een twintigjarige trend zien met betrekking tot de frequentie 
van tijdelijk werk. Niet alle landen volgen hetzelfde pad, maar het OECD-gemiddelde is  
duidelijk: dit aantal is continu gegroeid sinds 1983, van zes procent tot tien procent van 
alle banen. In bepaalde landen was de groei significant groter. In Nederland staat het 
aantal tijdelijke banen nu op vijftien procent van het totaal. Dit is op zichzelf niet genoeg 
om te spreken van een trend van een ‘soepele’ werkverdeling, maar tijdelijke contracten 
zijn nu wel een zichtbare realiteit op de arbeidsmarkt, of deze nu voortkomt uit vrije wil  
of uit nood geboren is.

Als gekeken wordt naar verbondenheid met de arbeidsmarkt, zien we daar ook het  
verschijnsel parttimers. Parttimewerken betekent volgens de OECD-definitie: minder werken 
dan dertig uur per week.  Parttimebanen zijn traditioneel een bron van werkgelegenheid 
voor vrouwen, wat de vraag oproept of vrouwen een voorkeur hebben voor parttimewerk 
of dat dit de nadelige positie van vrouwen op de arbeidsmarkt illustreert. We zien dat veel 
meer vrouwen parttime blijven werken dan mannen, namelijk meer dan een kwart van de 
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vrouwen tegenover minder dan tien procent van de werkende mannen. Er is slechts sprake 
van een bescheiden groei van het aandeel parttimebanen voor zowel vrouwen als mannen 
(gemiddeld 25,7 procent in de OECD in 1994 en 26,4 procent voor vrouwen in 2006; 7,2 
procent en 8,1 procent voor mannen). 

Maar de verschillen tussen landen zijn groot. Een groeiende meerderheid van de Neder-
landse vrouwen (zestig procent) werkt parttime en ook veel mannen werken er parttime 
(zestien procent). In Slowakije, het land met het minste aantal parttimewerknemers van 
alle OECD-landen, zijn de cijfers verwaarloosbaar. Daar werkt zelfs minder dan vijf procent 
van de vrouwen parttime.

De trends die in dit hoofdstuk behandeld worden bieden een tegenwicht aan het beeld van 
meer vrije tijd zoals beschreven in het vorige hoofdstuk. Tijdelijke banen en parttimebanen 
brengen een andere soort stress en andere eisen met zich mee wanneer het zoeken naar 
werk een permanente bezigheid wordt naast de professionele werkzaamheden. Deze banen 
betekenen ook dat de veeleisende rollen van arbeidskracht en ouder met elkaar in balans 
moeten worden gebracht, of dat snel van arbeidsplaats gewisseld moet worden. 

Afbeelding 4.4  bescheiden toenaMe van parttiMe werk sinds 1994
Percentage werkende mensen met parttimebanen (d.w.z. minder dan 30 uur per week) in de  

geselecteerde OECD-landen (G6 en hoogste en laagste scores) per geslacht

StatLink http://dx.doi.org/10.1/8//40418/38204/

Bron: OECD (2007), Labour Force Statistics Database.   
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en het onderwijs?

• Hoe goed bereiden scholen jonge mensen voor op het omgaan met, of zelfs het optimaal 

profiteren van, onzekerheid? Zijn de vaardigheden waar de arbeidsmarkt om vraagt hetzelfde 

als of verschillend van de eisen die gesteld worden in andere aspecten van het sociale en 

persoonlijke leven? 

• Het veroveren en behouden van een stabiele plaats op de arbeidsmarkt brengt moeilijkheden 

met zich mee. Onderwijssystemen zullen er daarom voor moeten zorgen dat de transitie naar 

het werkende leven wordt beschouwd als een grote verantwoordelijkheid. Is dat het geval, of is 

het gebruikelijk dat scholen en leraren economie behandelen als een ‘vies woord’ om de 

puurheid van het onderwijs niet aan te tasten? 

• Welk type begeleiding zou geboden moeten worden in de lagere en hogere klassen van het 

voortgezet onderwijs om de toekomstige kansen en opties op professioneel en educatief vlak te 

verbeteren? Hoe goed wordt dat momenteel gedaan? 



36      Vormgevende trends binnen het onderwijs 

4 – De veranderende wereld van werk en banen

Vrouwen aan het werk

Steeds meer vrouwen hebben tegenwoordig een betaalde baan. In de eerdere hoofdstukken 
is al beschreven dat het tegenwoordig veel waarschijnlijker is dat oudere vrouwen, in tegen-
stelling tot mannen, een baan hebben dan dertig jaar geleden  en dat een kwart van alle 
werkende vrouwen in de OECD-landen parttime werkt, veel meer dan mannen. Maar ondanks 
dit opvallende gegeven haalt de vrouwelijke arbeidsparticipatie het mannelijke niveau steeds 
sneller in. Tegelijkertijd blijft de salariskloof tussen mannen en vrouwen hardnekkig bestaan, 
hoewel deze wel aan het afnemen is. Onderwijs vormt een integraal onderdeel van deze ont-
wikkelingen  en is daarbij zowel oorzaak als gevolg ervan. Stijgende prestaties van meisjes 
en vrouwen is een van de meest bepalende trends van de afgelopen decennia en resulteert 
in een grotere vrouwelijke arbeidsparticipatie. Dit wordt gestimuleerd door de veranderende 
professionele ambities van vrouwen. 

Afbeelding 4.5  Meer vrouwen aan het werk

Percentage vrouwen aan het werk in 1994 en 2005

Statlink http://dx.doi.org/10.1787/404207228372

Bron: OECD (2007), OECD Factbook.     

Over het algemeen hebben steeds meer vrouwen in alle volwassen leeftijdsgroepen een 
betaalde baan nadat ze hun opleiding hebben afgerond. Van 1994 tot 2005 nam het aantal 
werkende vrouwen met gemiddeld drie procent toe in de OECD-landen als geheel en in meer 
dan de helft van deze landen was de toename meer dan vijf procent. In Spanje en Ierland 
ging het zelfs om een verbazingwekkende toename van ongeveer twintig procent. Deze  
grafiek laat ook zien dat er uitzonderingen zijn met betrekking tot de toename van het 
aantal werkende vrouwen in de meest recente periode. Dit is het geval in de landen waar 
vrouwelijke arbeidsparticipatie traditioneel hoog is, zoals in Tsjechië, of laag (Turkije).  
Desalniettemin is het aantal werkende vrouwen in 26 van de 30 OECD-landen gestegen 
sinds 1994. 

De salariskloof is het verzamelde resultaat van een aantal factoren: het type baan dat 
vrouwen meestal hebben, het feit dat ze vaker parttime werken (hoewel de salariskloof 
gemeten wordt door fulltime werknemers met elkaar te vergelijken, zou parttime werken 
op de langere termijn gevolgen kunnen hebben voor het carrièrevooruitzicht) en simpelweg 
discriminatie. 
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In de afgelopen 25 jaar is de salariskloof minder diep geworden. Het verschil van 28 procent 
in het gemiddelde modale inkomen in OECD-landen in 1980 is gedaald tot 18 procent in 
2004. Natuurlijk zijn er landen met cijfers die boven of onder dat gemiddelde uitkomen.  
In één land waar de salariskloof tussen mannen en vrouwen significant lager is dan het 
gemiddelde niveau in de OECD, Zweden, is een snellere vooruitgang geboekt sinds 1980. 

Het was niet mogelijk in dit hoofdstuk trends op te nemen in specifieke beroepen die voor-
namelijk worden uitgeoefend door mannen of vrouwen en de mate waarin deze tweedeling 
in de afgelopen decennia is veranderd. Ook die trend is onderdeel van de salarissituatie. 
Het feit dat er meer werkende vrouwen zijn heeft duidelijk een fundamentele impact op de 
leef- en thuissituatie van leerlingen. De onverbiddelijke stijging van vrouwelijke prestaties 
in het onderwijs en vrouwelijke ambities is op een complexe manier verbonden met dit 
fenomeen en worden er ook door veroorzaakt. Andere OECD-analyses hebben uitgewezen 
dat het deel van de arbeidsmarkt dat het dichtst bij het onderwijs ligt – dat waartoe 
leraren behoren – over het algemeen een stijgende vrouwelijke arbeidsparticipatie heeft 
doorgemaakt op alle niveaus. Dit heeft geresulteerd in de feminisering van het kleuter- en 
basisonderwijs, in een betere balans tussen vrouwen en mannen in het voortgezet onder-
wijs en in het feit dat meer leidende posities binnen scholen tegenwoordig door vrouwen 
worden bekleed. 

Afbeelding 4.6 de salariskloof tussen Mannen en vrouwen wordt kleiner, Maar is noG steeds 
Groot: 1980-2004
Percentage van de verschillen in modaal inkomen van mannelijke en vrouwelijke fulltimewerknemers 

in de geselecteerde OECD-landen

Statlink  http://dx.doi.org/10.1787/404216205572 

Let op: Landen waarover gegevens beschikbaar waren over de gehele periode.

Bron: OECD (2006), Society at a Glance.
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en het onderwijs?

• Welke rol spelen scholen, via impliciete boodschappen en expliciete begeleiding, in de vorming 

van de keuzes van jongens en meisjes op het gebied van werk, carrière en onderwijs? Wat zijn 

de prioriteiten bij de verdere wijziging hiervan?

• Hoe ervaren scholen de impact van een steeds groter aantal moeders met een fulltime  

professionele carrière? Heeft dit de balans van opvoedingsverantwoordelijkheden van scholen 

en families veranderd – in positieve of negatieve zin? – en heeft het de relatie tussen vaders en 

scholen veranderd? 

• Hoe wordt de trend richting feminisering van de arbeidsmarkt op scholen ervaren door scholen 

en leraren? Moet er beleid komen om deze trend af te zwakken en zo ja, op welke manier?
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meer informatie

Geraadpleegde OECD-publicaties
OECD (2003), •	 The World Economy: Historical Statistics, OECD Publishing, Parijs.
OECD (2004), •	 Employment Outlook 2004, OECD Publishing, Parijs. 
OECD (2006), •	 Live Longer, Work Longer, OECD Publishing, Parijs.
OECD (2006), •	 Society at a Glance, 2006 Editie, OECD Publishing, Parijs.
OECD (2007), •	 OECD Factbook 2007, OECD Publishing, Parijs.
OECD (2007), •	 Society at a Glance, 2007 Editie, OECD Publishing, Parijs.
OECD (2007), •	 Labour Force Statistics Database 1986-2006: 2007 Editie, OECD 
Publishing, Parijs. 

Overige literatuur
OECD (2001), •	 The Creative Society of the 21st Century, OECD Publishing, Parijs.
OECD (2005), •	 Definition and Selection of Key Competencies: Executive Summary, OECD 
Publishing, Parijs.

Definities en metingen
Parttimewerk•	 : Mensen die minder dan dertig uur per week aan hun voornaamste baan 
besteden. Zowel werknemers als zelfstandigen kunnen parttime werken. Werkgelegen-
heid wordt over het algemeen gemeten aan de hand van werknemersoverzichten per 
gezin. Volgens de ILO-richtlijnen worden werknemers gedefinieerd als mensen van  
vijftien jaar en ouder die melden dat ze in de afgelopen week minstens een uur 
betaalde arbeid hebben verricht. 
Tijdelijk werk•	 : Vormen van afhankelijke werkgelegenheid die werknemers geen vooruit-
zicht bieden op een werkrelatie op de lange termijn: als in een arbeidscontract staat 
dat een werknemer wordt ingehuurd om een specifieke en tijdelijke taak te vervullen. 
Andere gevallen zijn minder duidelijk. Voor elk land is een lijst met identificeerbaar 
tijdelijke soorten banen gekozen en gebruikt om alle banen als tijdelijk of permanent 
te classificeren. 
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hoofdstuk 5

de lerende samenleving

• onderwijsprestaties

• toenemende investeringen in het onderwijs

•  wereldwijde onderwijspatronen – ongelijkheden en de in- en  
uitstroom van studenten

Economieën in OECD-landen worden tegenwoordig vaak ‘kenniseconomieën’ genoemd en naar  

samenlevingen verwijst men ook wel met de term ‘kennissamenlevingen’. Dit zijn brede noemers  

die betrekking hebben op zaken als de enorme hoeveelheid informatie die beschikbaar is voor  

individuen en bedrijven en het gemak waarmee die informatie toegankelijk is, het stijgende niveau 

van onderwijskwalificaties en het belang van kennis in het dagelijkse leven en op het werk. 

Leren is duidelijk van het grootste belang in deze informatierijke en kennisintensieve wereld. Maar 

we kunnen er niet vanuit gaan dat hogere onderwijsprestaties en investeringen in het onderwijs 

automatisch tot gevolg hebben dat er meer geleerd wordt en ook niet dat ze alleen maar voordelen 

met zich meebrengen  en geen nadelen. De vraagstukken die de grote trends en ontwikkelingen met 

betrekking tot het onderwijs oproepen zijn even complex als de andere kwesties die in deze  

publicatie onder de loep genomen worden.  

In dit hoofdstuk identificeren we een aantal trends dat, zo wijst internationaal onderzoek uit, 

enorme veranderingen en uitdagingen tot gevolg heeft. (We vermijden statistieken met betrekking 

tot de gedetailleerde kenmerken van onderwijssystemen.) De drie voornaamste onderwerpen zijn: 

• Stijgende onderwijsprestaties

• Meer middelen worden ingezet voor het onderwijs

• Wereldwijde onderwijspatronen – regionale ongelijkheden en internationale stromen van  

studenten
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onderwijsprestaties

Een van de meest in het oog springende onderwijstrends is de stijgende prestaties van  
studenten. Bijna wereldwijd wordt nu voortgezet onderwijs gevolgd. Daarom wordt de  
duidelijk toegenomen participatie in het onderwijs beter zichtbaar wanneer gekeken wordt 
naar het aandeel dat nu aan het hoger onderwijs begint. Deze opwaartse trends – waarbij  
de vrouwen de mannen internationaal voorbijgestreefd zijn – zijn zeer relevant voor het 
onderwijs en niet alleen als indicator van wat zich binnen de systemen afspeelt. Ze betekenen 
bijvoorbeeld dat ouders als geheel tegenwoordig hoogopgeleid zijn en een andere relatie 
hebben met scholen. Daarnaast is de opwaartse sociale mobiliteit die het leraarschap ooit 
betekende, minder belangrijk geworden. 

Afbeelding 5.1  veel Meer hooGopGeleide Mensen

Bevolkingspercentage hoogopgeleiden in de leeftijdsgroepen 25-34 en 55-64

StatLink http://dx.doi.org/10.1787/101225215171

Bron: OECD (2007), Education at a Glance: OECD Indicators.

De afgelopen vijftig jaar hebben veel OECD-landen een opvallende uitbreiding van het 
onderwijs doorgemaakt. De minimumleeftijd waarop studenten het onderwijs (en opleidingen 
waarbij stageplekken deel uitmaken van het curriculum) verlaten is verhoogd en steeds 
meer studenten blijven doorleren na deze minimumleeftijd. Het doorlopen van het hoger 
voortgezet onderwijs is in sommige landen bijna een gemeengoed geworden. Hoger onder-
wijs is in veel landen getransformeerd van een eliteaangelegenheid voor de ‘successful few’ 
in een massasysteem. 

De schaal van deze verandering kan bijvoorbeeld worden getoond door een vergelijking te 
trekken tussen het aandeel hoogopgeleide jongere en oudere volwassenen (hoogopgeleid is 
de brede term die betrekking heeft op al het onderwijs op het ‘derde niveau’ na het voort-
gezet onderwijs). Minder dan een op de vijf van de 55-64-jarigen is hoogopgeleid, in 
tegenstelling tot de bijna eenderde (32 procent) van de 25-34-jarigen. Het aandeel hoog-
opgeleiden is met bijna twintig procent gestegen wanneer oudere en jongere volwassenen 
vergeleken worden in Japan, Korea, Ierland, Spanje en Frankrijk (in Korea deed zich een 
vijfvoudige stijging voor, van 10 procent tot 51 procent). In andere landen hebben jongere 
volwassenen betere kwalificaties dan oudere volwassenen, maar is nog steeds minder dan 
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een op de vijf hoogopgeleid (Oostenrijk, Hongarije, Portugal, Mexico, Slowakije, Italië, 
Tsjechië en Turkije). 

De volgende afbeelding laat zien dat vrouwen in de OECD-landen als geheel langzaam maar 
zeker de mannen hebben ingehaald wat betreft prestaties in zowel het hoger voortgezet 
onderwijs als het hoger onderwijs. Minder dan de helft van de oudere 55-65-jarige vrouwen 
hebben het hoger voortgezet onderwijs afgerond, vergeleken met bijna 60 procent van de 
mannen. Maar prestaties onder jongere vrouwen in het onderwijs zijn scherp gestegen, tot 
80 procent, waarmee ze de mannen voorbij zijn gestreefd: onder mannen is een stijging 
te zien van slechts 17 procent. Het aantal vrouwen dat hoger onderwijs volgt is meer dan 
verdubbeld, van 16 procent tot 35 procent, waarmee vrouwen de mannen opnieuw inhalen, 
aangezien het aantal mannen in het hogere onderwijs slechts met 8 procent is gestegen, 
tot 29 procent. 

Afbeelding 5.2  vrouwen streven Mannen voorbij in het hoGere voortGezet onderwijs en het 
hoGer onderwijs

Percentage mannen en vrouwen in het hogere voortgezet onderwijs en hogere onderwijs in verschillende 

leeftijdsgroepen in de OECD-regio

StatLink http://dx.doi.org/10.1787/404228587401

Bron: OECD (2007), Education at a Glance: OECD Indicators.

en het onderwijs?

• Vertalen de stijgende prestaties in het onderwijs zich verhoudingsgewijs in een hoger  

onderwijsniveau, betere vaardigheden en een beter begrip van de leerstof?

• Zijn steeds hoger opgeleide ouders van onschatbare waarde als het gaat om het onderwijs van 

hun kinderen, in de zin dat ze een aanvulling vormen op het werk van scholen? Of laten ze in 

plaats daarvan veel scholen links liggen, door naar andere buurten te verhuizen of voor 

particulier onderwijs te kiezen, waardoor ze scholen hun steun ontnemen?

• Hogere vrouwelijke dan mannelijke prestaties in het onderwijs zijn tegenwoordig de norm en 

dat is in de geschiedenis nooit eerder vertoond. Waarom gebeurt dit en zal deze ontwikkeling 

zich voortzetten? Wat zullen hiervan de sociale en economische effecten zijn op de lange 

termijn?
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toenemende investeringen in het onderwijs

In de meeste OECD-landen waarover de vereiste gegevens beschikbaar zijn, zijn de onderwijs-
uitgaven de afgelopen tien jaar zowel in absolute zin als per student gestegen. Deze toege-
nomen investeringen zijn mogelijk gemaakt door sterke economische groei op veel plaatsen, 
vooral in de tweede helft van de jaren ’90. Stijgende investeringen per leerling zijn daarnaast 
een gevolg van een afnemende instroom van leerlingen op scholen in sommige OECD-landen. 
Maar de cijfers laten in elk geval tot eind 2004 stijgende onderwijsuitgaven zien, of dat nu 
het gevolg is van de groeiende prioriteit van het onderwijs in de huidige kennisintensieve 
wereld, of van het feit dat steeds minder jonge mensen de scholen instromen.

Afbeelding 5.3  stijGende investerinGen in het onderwijs

Jaarlijkse uitgaven per student in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en hoger, non-tertiair 

onderwijs (als equivalent van USD met behulp van PPP’s op basis van FTE’s)

Statlink http://dx.doiorg/10.1787/404238635487

Bron: OECD (2007), Education at a Glance: OECD Indicators 

Investeringen in het onderwijs, uitgedrukt in de jaarlijkse uitgaven per leerling, zijn van 
halverwege de jaren ’90 tot 2004 gestegen in alle landen waarover gegevens beschikbaar 
zijn. Zwitserland besteedt het meeste aan zijn leerlingen, hoewel de uitgaven in dat land 
in de afgelopen tien jaar slechts licht zijn toegenomen. Een zeer scherpe stijging van 
vijftig procent of meer heeft zich voorgedaan in Griekenland, Hongarije, Ierland, Polen, 
Portugal, Slowakije en Turkije. Deze cijfers, uitgedrukt in dollars en aangepast aan de  
inflatiecijfers, maken directe vergelijkingen mogelijk tussen verschillende landen  
gedurende een bepaalde periode. 

In de meeste landen zijn de stijgende uitgaven per student het gevolg van het feit dat 
investeringen in het onderwijssysteem sneller toenemen dan het aantal studenten. Terwijl 
een deel van de toegenomen middelen per student het gevolg is van dalende aantallen 
aanmeldingen op scholen – dit is de voornaamste factor in Tsjechië, Griekenland, Hongarije, 
Japan, Polen, Portugal en Spanje – is demografie elders niet de hoofdverantwoordelijke 
voor de toegenomen ‘vrijgevigheid’ ten opzichte van scholen. Aangezien uitgaven op 
verschillende manieren in kaart worden gebracht – lerarensalarissen of salarissen van 
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leidinggevenden, administratie, gebouwen en infrastructuur, speciale projecten – betekenen 
stijgende uitgaven niet altijd toegenomen vrijgevigheid ten opzichte van werknemers en 
werkgevers binnen de school.

Het hoger onderwijs verschilt van schoolonderwijs wat betreft het snel toenemende aantal 
studenten. Ook in het hoger onderwijs is meer geïnvesteerd, maar zodra dit wordt omge-
rekend naar de investering per student, lijken de investeringen minder groot: ze stegen 
gemiddeld van USD 10.145 naar USD 11.100 in het OECD-gebied als geheel. In bepaalde 
landen – Tsjechië, Hongarije, Polen, Portugal, Zweden en het Verenigd Koninkrijk – daalden 
de uitgaven aan het hoger onderwijs per student zelfs licht tussen 1995 en 2004, vooral 
vanwege de snelle groei van het aantal studenten. De onderstaande grafiek is verdeeld in 
landen met stijgende (links) en dalende (rechts) uitgaven per student in het hoger onder-
wijs. 

Afbeelding 5.4  veranderende investerinGen in het hoGer onderwijs

Jaarlijkse uitgaven per student aan alle diensten in het hoger onderwijs (als equivalent van USD met 

behulp van PPP’s op basis van FTE’s)

    Toenemend              Afnemend

StatLink http://dx.doi.org/10.1787/404240745513

Bron: OECD (2007), Education at a Glance: OECD Indicators.
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en het onderwijs?

• In alle OECD-landen is gemiddeld meer geld beschikbaar per leerling. Hoe kan dat geld het 

beste worden besteed? Welke investeringen leveren het meeste op?

• Wanneer de bestedingspatronen van scholen worden gecombineerd met die in het hoger 

onderwijs, wordt duidelijk dat het beschikbaar stellen van middelen voor het onderwijs een 

belangrijke algemene prioriteit is. Is het waarschijnlijk dat deze trend zich voortzet? Wat 

gebeurt er als hier een einde aan komt?

• Hoge uitgaven aan onderwijs vertalen zich niet direct in betere resultaten: Finland kent een 

gemiddeld uitgavenpatroon maar zeer grote prestaties in het onderwijs, terwijl Noorwegen, 

Italië en de Verenigde Staten meer geld besteden aan onderwijs en daar veel lagere prestaties 

voor terugkrijgen (gebaseerd op gegevens van het OECD Programme for International Student 

Assessment, PISA). Hoe kan het geld effectiever worden besteed?
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wereldwijde onderwijspatronen – ongelijkheden en de in- en uitstroom 
van studenten

In dit deel worden twee geheel verschillende aspecten van wereldwijde ontwikkelingen in het 
onderwijs onder de loep genomen. Wat het basisonderwijs betreft: hier stijgt het aantal leer-
lingen wereldwijd, maar daarbij blijft een grote ongelijkheid bestaan tussen de rijke en arme 
landen. Terwijl in de OECD-landen iedereen basisonderwijs (en in toenemende mate kleuter-
onderwijs) geniet en de reikwijdte van het hoger voortgezet onderwijs en hoger onderwijs 
zich uitbreidt, heeft een substantieel deel van de bevolking in ontwikkelingslanden, vooral de 
minst ontwikkelde landen, nog steeds niet eens toegang tot basisonderwijs. De wereldwijde 
ongelijkheid wordt ook duidelijk door het gegeven dat studenten, vaak uit ontwikkelings-
landen, naar de OECD-landen trekken om daar hoger onderwijs te volgen. De internationale 
markt voor gespecialiseerd onderwijs is de afgelopen dertig jaar verviervoudigd. 

Afbeelding 5.5  Meer kinderen volGen basisonderwijs, vooral in de Minst ontwikkelde 
landen

Percentage kinderen met leeftijd voor basisonderwijs dat basisonderwijs volgt

StatLink 2 http://dx.doi.org/10.1787/404241675133

Let op: Er is binnen de Verenigde Naties geen overeenkomst vastgelegd met betrekking tot de noemers ‘ontwikkelde 

landen’ en ‘ontwikkelingslanden‘ of -regio’s. In de praktijk worden de meeste OECD-landen beschouwd als  

‘ontwikkelde’ regio’s. De definitie van minst ontwikkelde landen is duidelijker: het gaat hier om een lijst van  

50 landen die voldoen aan specifieke criteria (zie www.unohrlls.org/). 

Bron: United Nations Statistics Division.

In bijna alle landen stijgt het aantal mensen dat onderwijs volgt. In ontwikkelingslanden  
is het aantal leerlingen in het basisonderwijs gestegen van 80 procent tot 88 procent en  
in de minst ontwikkelde landen is het aantal nog sneller gestegen, van 53 procent tot  
74 procent. Maar de verschillen blijven groot. Schattingen van de VN gebaseerd op aanmel-
dingsgegevens tonen aan dat 72 miljoen kinderen in de leeftijd van basisschoolleerlingen 
in 2005 niet naar school gingen: 57 procent daarvan waren meisjes. Bovendien zijn de 
cijfers waarschijnlijk te optimistisch, aangezien sommige kinderen wel op een school zijn 
aangemeld, maar niet regelmatig lessen volgen. Daarnaast zijn exacte gegevens met  
betrekking tot landen in een conflict- of post-conflictsituatie vaak niet voorhanden. 
Kortom: het wereldwijde beeld toont aan dat zelfs het volgen van alleen algemeen basis-
onderwijs in veel landen niet tot de mogelijkheden behoort. 
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Aan de andere kant van het onderwijsspectrum doet zich een heel andere wereldwijde trend 
voor in het hoger onderwijs. Gedurende de afgelopen drie decennia is het aantal studenten 
dat zich aanmeldde op een hoger onderwijsinstituut buiten de eigen landsgrenzen enorm 
gestegen, van slechts 600.000 studenten wereldwijd in 1975 tot 2,7 miljoen in 2005 – een 
meer dan viervoudige toename. 

De groeiende internationalisering van het hoger onderwijs is de afgelopen tien jaar  
versneld, wat de globalisering van economieën en samenlevingen weerspiegelt.

De oorsprong en bestemmingen van internationale studenten laat een netto eenrichtings-
verkeer zien van de rest van de wereld naar de OECD-landen. In 2005 studeerde het over-
grote merendeel van de 2,73 miljoen studenten in het hoger onderwijs dat zich aanmeldde 
bij instituten buiten de eigen landsgrenzen binnen het OECD-gebied (2,3 miljoen, of 84 
procent). Daarvan kwam meer dan tweederde oorspronkelijk uit een land buiten de OECD. 
Aziatische studenten (behalve die uit de OECD-landen Japan en Zuid-Korea) vormen de 
grootste groep internationale studenten (40 procent van het totaal) die binnen het OECD-
gebied studeren. Binnen deze groep vormen Chinese studenten de grootste groep  
(16,7 procent van alle internationale studenten binnen de OECD zijn Chinees). Afrikaanse 
studenten nemen 11 procent voor hun rekening en er studeren slechts 5,7 procent Zuid-
Amerikaanse studenten in de OECD.

Afbeelding 5.6  toeneMende aantallen internationale studenten in het hoGer onderwijs

Aantal studenten in het hoger onderwijs dat wereldwijd buiten de eigen landsgrenzen studeert  

(in miljoenen)

StatLink http://dx.doi.org/10,1787/404338862067

Bron: OECD (2007), Education at a Glance: OECD Indicators.
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en het onderwijs? 

• Er is sprake van een zeer positieve algemene opwaartse trend met betrekking tot het aantal 

aanmeldingen in het basisonderwijs in de minst ontwikkelde landen, maar daarbij blijven 

enorme problemen en ongelijkheid een rol spelen. Wat kan hier verder aan worden gedaan, 

vooral door de rijkere OECD-landen?

• Steeds meer studenten studeren buiten de eigen landsgrenzen. Is dit zeer gezond  

internationalisme, dat de beperkingen van nationale grenzen tenietdoet? Of betekent dit dat  

de rijkere landen en instituties bezig zijn nieuwe markten en winsten te creëren ten bate van 

zichzelf?

• Is de aloude notie van ‘braindrain’ nog steeds relevant in een globaliserende wereld?  

Is ‘braindrain’ nog steeds gaande door de internationalisering van het hoger onderwijs?  

Of is internationalisering een manier om de groei van hoogwaardige kennis en vaardigheden  

te versnellen in landen die zelf niet in staat zijn het hoger onderwijs uit te breiden? 
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meer informatie

Geraadpleegde OECD-publicaties
OECD (2007), •	 Education at a Glance: OECD Indicators 2007, OECD Publishing, Parijs.

Overige geraadpleegde publicaties
United Nations (2007), •	 Millennium Development Goals 2007, Verenigde Naties,  
New York. 

Websites
UN Millennium Development Goals: •	 http://unstats.un.org/unsd/mdg/default.aspx.

Gerelateerde CERI-projecten
schooling for tomorrow: •	 www.oecd.org/edu/future/sft.
University Futures:•	  www.oecd.org/edu/universityfutures.

Definities en metingen
Onderwijsprestaties•	 : Prestatieprofielen zijn gebaseerd op het percentage van een 
bepaalde leeftijdsgroep van de bevolking dat een specifiek opleidingsniveau heeft 
afgerond.
Onderwijsniveaus•	 : De International Standard Classification of Education (ISCED-97) 
wordt gebruikt om de onderwijsniveaus te definiëren  
(voor een overzicht, zie: www.oecd.org/edu/eag2007, Annex 3).
Onderwijsuitgaven per student•	 : De onderwijsuitgaven per student op een bepaald 
onderwijsniveau worden berekend door de totale uitgaven aan onderwijsinstituten op 
het desbetreffende niveau te delen door de gerelateerde FTE-aanmeldingen. Alleen de 
onderwijsinstituten en onderwijsprogramma’s waarover aanmeldings- en bestedings-
gegevens beschikbaar zijn worden meegerekend. 
Fulltime equivalent•	  (student):  Een fulltime equivalent (FTE) probeert het feitelijke 
aantal cursussen dat studenten volgen te standaardiseren, in plaats van ervan uit te 
gaan dat alle fulltimestudenten het formele aantal cursussen volgen. In landen waar 
een significant verschil bestaat tussen het feitelijke en het formele aantal cursussen 
kan dit leiden tot andere uitkomsten wanneer bijvoorbeeld de uitgaven aan onderwijs 
per student worden berekend. Als informatie met betrekking tot het feitelijke aantal 
cursussen niet voorhanden is, wordt een fulltimestudent gelijkgesteld aan één FTE. 
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hoofdstuk 6

iCt: de volgende generatie

• de digitale revolutie

• het groeiende wereldwijde web

• op naar web 2.0?

Technologieën transformeren onze wereld. Dit is geen nieuw fenomeen. Technologische ontwikkelingen 

zoals de drukpers en de stoommachine hebben verreikende gevolgen voor het menselijk leven. Maar 

informatie- en communicatietechnologie (ICT) is een alomtegenwoordig deel geworden van het leven 

in OECD-landen. Omdat het gaat om informatie en communicatie, is dit van groot belang voor het 

onderwijs. 

We richten ons op drie gerelateerde trends:

• ICT wordt sneller, kleiner, goedkoper en is op zeer veel plaatsen beschikbaar.

• Het snel groeiende internet.

• Het internet is een bron van informatie maar wordt daarnaast steeds actiever ingezet door 

gebruikers die zelf content creëren.

We richten ons nu op ICT, ondanks dat nieuwe transformerende technologieën van het komende 

decennium evengoed combinaties van nanotechnologie en biotechnologie met ICT zouden kunnen 

zijn: intelligente netwerken, kunstmatige intelligentie en genetische manipulatie – allemaal hebben 

ze de potentie het menselijk leven te veranderen.

Zelfs als alleen naar ICT wordt gekeken, wordt duidelijk hoe diepgravend de veranderingen zijn die 

zich op dit vlak voltrokken hebben. 
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de digitale revolutie

De informatietechnologie heeft zich de afgelopen veertig jaar zeer snel ontwikkeld, waarbij 
computers kleiner, sneller, goedkoper en krachtiger zijn geworden. Informatietechnologie is 
tegenwoordig als integraal deel van ons dagelijks leven verankerd in veel producten. Velen 
van ons leven in een technologische omgeving en moeten zich aanpassen aan de snelheid 
waarmee die omgeving verandert. Hoe gemakkelijk we zeer snel en op zeer verschillende 
plaatsen toegang kunnen krijgen tot grote hoeveelheden informatie is duidelijk een kwestie 
van onderwijs. 

Afbeelding 6.1  coMputers worden steeds sneller en krachtiGer

Aantal transistors op een chip (in miljoenen)

StatLink http://dx.doi.org/10.1787/404354465125

Bron: Intel (http://download.intel.com/museum/Moores_Law_Backgrounder.pdf) en Wikipedia (http://

en.wikipedia.org/wiki/Transistor_count).

Computers zijn de afgelopen veertig jaar in rap tempo sneller geworden en het hectische 
tempo van veranderingen is de afgelopen tien jaar constant gebleven. De grafiek laat het 
aantal transistors zien dat op de chip in de centrale processor van de computer wordt 
geplaatst – een indicatie van de snelheid en kracht van de computer. Ook het schijfgeheugen 
is exponentieel gegroeid. Intussen zijn de prijzen van computervermogen en geheugen 
sterk gedaald. Kortom, computers zijn snel kleiner, krachtiger en goedkoper geworden. 

In deze technologische omgeving zijn computers een integraal onderdeel geworden van 
onze samenlevingen en onze levens en veranderen ze diverse aspecten daarvan, zoals de 
manier waarop we werken en ontspannen, de manier waarop bedrijven opereren, onderzoek 
wordt verricht en overheden besturen. Ze integreren in andere technologieën – in auto’s, 
telefoons en veel andere zaken die eerder ‘lowtech’ waren. Er zijn genoeg redenen om aan 
te nemen dat de snelheid van technologische veranderingen niet zal afnemen, hoewel we 
niet precies kunnen zeggen op welke wijze en in welke richting deze veranderingen zich 
zullen voltrekken.

Ondanks het feit dat op zo veel plaatsen en vlakken computers te vinden zijn, moeten 
grote aantallen mensen het nog steeds zonder toegang tot computers stellen, zelfs in 
OECD-samenlevingen. Dit wordt een bron van uitsluiting naarmate ICT nog meer  
geïntegreerd raakt in het dagelijks leven, zoals bijvoorbeeld bankieren, winkelen, het  
betalen van belastingen en dergelijke activiteiten.    
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In 2005 (en dit percentage zal sindsdien gestegen zijn) was de toegang tot computers 
gestegen tot ongeveer tachtig procent in Japan en Duitsland en in Canada en het Verenigd 
Koninkrijk tot zeventig procent. We realiseren ons hoe basaal deze indicator is, alleen al 
omdat er zoveel andere vormen van technologie zijn dan alleen de simpele thuiscomputer. 
De prangende vraag wat betreft het onderwijs is niet: ‘Hoeveel huishoudens hebben een 
PC?’, maar: ‘Hoeveel studenten hebben persoonlijke toegang tot welke middelen?’.

Afbeelding 6.2  op weG naar universele toeGanG tot een thuiscoMputer? 
Huishoudens met toegang tot een thuiscomputer, als percentage van alle huishoudens in de G7-landen

StatLink http://dx.doi.org/10.1/8//404381120822

Bron: OECD key ICT indicators: www.oecd.org/sti/ICTindicators.

en het onderwijs?

• De technologische ontwikkelingen voltrekken zich in een zeer rap tempo. Hoe goed zijn 

scholen erin geslaagd deze ontwikkelingen bij te benen en zouden ze dat überhaupt moeten 

doen? Hoe kunnen we de kennis en vaardigheden van leraren verbeteren en hoe goed zijn de 

ICT-middelen in scholen erop toegesneden om te leren?

• Wat zijn de gevolgen van het feit dat kinderen opgroeien in het digitale tijdperk? Welke 

effecten heeft dat op hun capaciteiten en behoeftes als leerlingen? Op welke manier zou het 

onderwijs – indien nodig – anders georganiseerd moeten worden om in te spelen op de digitale 

omgeving van jonge kinderen?  

• Biedt ICT ruimte aan meer zelfgestuurde, interactieve en zelfverbeterende leerstijlen? In 

hoeverre wordt gebruik gemaakt en zou gebruik gemaakt moeten worden van de mogelijkheid 

om het leren te verpersoonlijken op scholen of op andere plaatsen waar geleerd kan worden? 
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het groeiende wereldwijde web

Het internet representeert een verstrekkende, technologische ontwikkeling met een  
uiteenlopende reeks implicaties voor de samenleving. Het internet zelf is het systeem van 
verbonden computers. Maar het heeft zeer significante applicaties mogelijk gemaakt, zoals de 
uitwisseling van e-mails, het World Wide Web en andere applicaties, zoals online bankieren, 
online winkelen, online televisiekijken of online bellen. Zowel het fysieke internet als de 
applicaties die het internet beschikbaar maakt zijn de afgelopen tien jaar snel toegenomen. 
De uitdagingen voor het onderwijs hebben veel minder betrekking op de vaardigheden van 
studenten of de motivatie om betrokken te raken bij het internet dan op het gebruik van het 
enorme leerpotentieel dat het internet biedt  en de ontwikkeling van belangrijke capaciteiten 
om het internet te gebruiken. 

Afbeelding 6.3  het aantal websites wereldwijd Groeit snel

Aantal websites in miljoenen

StatLink http://dx.doi.org/10.1787/404410374007

Bron: Netcraft Surveys, juni 2007, www.netcraft.com/.

Het gebruik van het internet is in de afgelopen tien jaar geëxplodeerd: het kleine aantal 
websites van 18.000 in 1995 is exponentieel toegenomen tot 100 miljoen in 2007.  
Ongeveer 90 procent van deze groei heeft plaatsgevonden sinds 2000. Het aantal internet-
gebruikers volgt een vergelijkbaar patroon – het aantal van 16 miljoen internetgebruikers 
halverwege de jaren ‘90 moet destijds groot hebben geleken, maar is niets vergeleken  
met de meer dan een miljard (1000 miljoen) internetgebruikers in 2006. De toegang  
door middel van breedband is het afgelopen decennium scherp gestegen, met een  
OECD-gemiddelde van rond de 17 procent, wat in Canada neerkomt op bijna 25 procent  
van de bevolking in 2006. 

Het internet opent nieuwe mogelijkheden en horizonnen, ook op educatief vlak. Het biedt 
een enorm en wereldwijd reservoir van informatie dat voor veel doelen kan worden aange-
boord. Het maakt goedkope en snelle internationale communicatie mogelijk (bijvoorbeeld 
via e-mail), evenals directe toegang tot een uiteenlopende reeks diensten en producten. 
Aan de andere kant zijn er problemen, zoals de overvloed aan informatie, de nadruk op 
kwantiteit en snelheid in plaats van kwaliteit en informatievervuiling (verkeerde informatie, 
pornografie, junkmail, virussen, et cetera). Copyright- en privacykwesties hebben compleet 
nieuwe dimensies aangenomen. 



54      Vormgevende trends binnen het onderwijs 

6 – ICT: De volgende generatie

Toegankelijkheid is ook een belangrijke bron van zorgen. Er is sprake van een ‘digitale  
verdeling’, zowel binnen de welvarende OECD-landen als tussen de rijkere en armere 
landen. Onderzoek wijst uit dat de toegang tot het internet gerelateerd is aan hogere 
inkomens-niveaus en onderwijsprestaties. Mannen hebben vaker toegang tot het internet 
dan vrouwen, gezinnen met kinderen meer dan gezinnen zonder kinderen en jongere leef-
tijdsgroepen meer dan oudere leeftijdsgroepen. Dit ‘universalisme’ sluit degenen die nog 
geen toegang hebben tot het internet nog meer buiten. 

Afbeelding 6.4  Groeiende toeGanG tot een internetverbindinG door breedband

Abonnementen op breedbandinternet per 100 inwoners in G7-landen en het OECD-gemiddelde

StatLink 2 http://dx.doi.org/10.1787/404416234725

Let op: Breedbandinternetverbindingen die in de OECD-gegevens zijn opgenomen moeten downloadsnelheden 

hebben die gelijk zijn aan of sneller zijn dan 256 kbit/s.

Bron: OECD broadband portal, www.oecd.org/sti/ict/broadband. 

en het onderwijs? 

• De vooruitgang van ICT verbetert continu de mogelijkheden om te netwerken, op afstand te 

leren en zelfstandig te leren. Hoe wordt dit ervaren door scholen – als een uitbreiding van hun 

mogelijkheden of als een bedreigend alternatief? 

• Hoe kunnen scholen, gezien de enorme toename van de hoeveelheid beschikbare informatie, in 

kinderen de kritische capaciteit ontwikkelen om met al deze informatie om te gaan en het 

belangrijke te scheiden van het triviale, het goede van het slechte? 

• De enorme hoeveelheden informatie op het internet kunnen probleemloos worden opgezocht 

door het gebruik van zoektermen en hypertekst. Hoe beïnvloedt dit de dominante vormen van 

kennisorganisatie, bijvoorbeeld door het ondermijnen van kennisdisciplines ten bate van meer 

multidisciplinaire, open vormen? 
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op weg naar web 2.0? 

Het primaire gebruik van het internet is een bron van informatie geweest, maar de groeiende 
participatie en interactie van internetgebruikers brengt daar nu verandering in. De stijging 
van door gebruikers gecreëerde content wordt een bepalende factor van het World Wide Web. 
Individuele internetgebruikers leveren steeds vaker hun eigen bijdragen in plaats van alleen 
maar op het web te surfen. Door gebruikers gecreëerde content neemt veel verschillende 
vormen aan, van het verspreiden van korte filmpjes (Youtube) en foto’s (Flickr) tot de creatie 
van een online encyclopedie (Wikipedia) of  een persoonlijke weblog. Hoewel sommige van 
deze content ongetwijfeld van triviaal belang is, wijst dit op een ontwikkeling die belangrijke 
parallellen vertoont met en toepassingen biedt voor het onderwijs.

Afbeelding 6.5  enorMe Groei van wikipedia

Aantal bijdragen aan Wikipedia

StatLink http://dx.doi.org/10.1787/404432623320

Bron: Wikipedia, juni 2007.

Wikipedia is een project waarin veel auteurs samen een online encyclopedie creëren. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van een technologie die gebruikers in staat stelt content 
toe te voegen, te verwijderen of anderszins te wijzigen. Gebruikers kunnen de inhoud van 
de pagina’s direct veranderen of simpelweg formatteren. De oorspronkelijke auteurs van 
artikelen staan andere gebruikers toe ‘hun’ content te wijzigen. Wikipedia is gefundeerd op 
het idee dat een groot aantal gebruikers de artikelen lezen en wijzigen en daarbij mogelijk 
fouten verbeteren. Wikipedia is extreem snel gegroeid, van 0 artikelen bij de start in 2001 
tot 5,4 miljoen artikelen in september 2006 en de website groeit nog steeds. 

Een ‘weblog’, of ‘blog’, is een webpagina die regelmatig wordt bijgewerkt en bestaat uit 
geschreven tekst, beelden, audiomateriaal, bewegende beelden of een combinatie daarvan. 
Weblogs zijn er in veel verschillende vormen en met veel verschillende doelstellingen:  
sommige zijn zeer persoonlijk, terwijl andere invloedrijk en algemeen zijn. Weblogs 
hebben, net als Wikipedia, een enorme groei doorgemaakt van een paar duizend aan het 
begin van 2003 tot meer dan 60 miljoen aan het einde van 2006 – en die snelle groei is 
nog niet ten einde.

Deze nieuwe vormen van door gebruikers gecreëerde content en distributie vormen de 
inspiratie voor nieuwe bedrijfsmodellen (Amazon nodigt bijvoorbeeld mensen uit recensies 
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te schrijven over de boeken die het verkoopt). Wikipedia, weblogs en dergelijke bieden 
uitdagingen voor de gevestigde media en andere bedrijven. Sommigen maken zich zorgen 
over het gebrek aan kwaliteitscontrole en mogelijk onbetrouwbare informatiebronnen die 
de traditionele media vervangen, terwijl anderen deze mogelijkheid juist aangrijpen om 
traditionele informatiestromen voorbij te streven. De gevestigde media zijn zelf onderdeel 
van deze verandering: veel kranten hebben bijvoorbeeld online edities met weblogs  
geïntroduceerd. 

Afbeelding 6.6   webloGs vertonen explosieve Groei

Aantal weblogs getraceerd door Technoratie (in miljoenen)

StatLink http://dx.doi.org/10.1/8//404442801246

Bron: Technocrati, juni 2007. 

en het onderwijs?

• Door de beschikbaarheid van zoveel informatie is een vaak gehoorde opvatting dat het onder-

wijzen van feitelijke kennis op scholen niet langer relevant is. Hoe belangrijk is een feitelijke 

kennisbasis bij het leren en welke benadering moet gekozen worden bij het onderwijzen van de 

vaardigheden om informatie te verwerken en interpreteren?

• Onderwijsinstituties, leraren en studenten zijn steeds meer in staat vrij toegankelijke online 

onderwijshulpmiddelen te raadplegen. Hoe belangrijk is deze vorm van leermateriaal en hoe 

moet hiermee worden omgegaan?

• Door de groei van door gebruikers gecreëerde content gaat het bij het internet niet langer 

alleen om downloaden – uploaden wordt ook belangrijk. Ondermijnt dit de status van scholen 

en traditionele kennis of versterkt het de kwaliteit van het onderwijs? Of is dit niet per se  

relevant voor de kern van onderwijs? 



Vormgevende trends binnen het onderwijs  57

 6 – ICT: De volgende generatie

meer informatie

Geraadpleegde OECD-websites
OECD Broadband Portal: •	 www.oecd.org/sti/ict/broadband.
OECD standard technology indicators:•	  www.oecd.org/sti/ict.

Overige geraadpleegde websites
Intel (aantal transistors op een chip): •	 http://download.intel.com/museum/Moores_Law/
Printed_Materials/Moores_Law_Backgrounder.pdf.
Netcraft (aantal websites): •	 www.netcraft.com.
Technocrati (aantal weblogs): •	 www.technocrati.com/weblog/2006/11/161.html.
Wikipedia (aantal toegevoegde artikelen):  •	

http://stats.wikimedia.org/EN/TablesWikipediaZZ.htm.

Overige literatuur
OECD (2006), Information Technology Outlook, 2006 Edition, OECD Publishing, Parijs.•	

Relevante CERI-projecten
new millennium Learner•	 : www.oecd.org/edu/nml.
open educational resources•	 : www.oecd.org/edu/oer.

Definities en metingen
Breedband•	 : In OECD-termen is dit een internetverbinding met een downloadsnelheid 
gelijk aan of sneller dan 256 kbit/s.
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hoofdstuk 7

burgerschap en de staat

• Veranderende vormen van politieke participatie

• de rol van de welvaartstaat – kleinere omvang van de overheid?

De relatie tussen individuen, de staat en de samenleving in OECD-landen heeft de afgelopen  

decennia belangrijke transformaties ondergaan. Voor sommige is het gecombineerde effect daarvan 

het ontstaan van een minder hiërarchische relatie tussen staat en samenleving. Voor andere  

betekent het dat meer aan de markt overgelaten kan worden en men zich minder zorgen hoeft te 

maken om kapitaal. Mensen met de meest uiteenlopende standpunten maken zich zorgen, omdat 

het algemene vertrouwen in politieke processen is afgenomen en de media groeiende invloed  

uitoefenen.

In dit hoofdstuk laten we twee trends zien:

• De veranderende aard van politieke participatie: van stemmen naar participatie, maar ook met 

betrekking tot de deelname van vrouwen aan het politieke leven.

• De aard van de regering zelf, aangezien veel landen geprobeerd hebben de welvaartstaat af te 

zwakken en de verantwoordelijkheidsbalans te verschuiven.

Er zijn veel andere trends die relevant zijn voor het onderwijs, maar waarvan internatonale  

cijfers ontbreken. De internationale dimensie zelf is voor veel landen relevant: de mate waarin de 

machtsfocus en de machtsinvloed zijn verschoven naar het supranationale niveau verandert ook de 

conventionele mechanismen voor het formuleren van nationaal beleid, ook met betrekking tot het 

onderwijs. 
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Veranderende vormen van politieke participatie

Traditioneel waren politieke partijen en verkiezingen de voornaamste middelen van politieke 
participatie. De huidige zorg is dat mensen een steeds kritischer of apathischer houding 
aannemen ten opzichte van geïnstitutionaliseerde autoriteiten, met schadelijke gevolgen voor 
het politieke proces. Daarnaast nemen minder mensen deel aan verkiezingen, een aantal 
recente uitzonderingen daargelaten. Maar hier staat de trend tegenover dat meer mensen 
participeren in alternatieve vormen van politieke activiteiten en manieren om hun voorkeuren 
met betrekking tot specifieke kwesties direct uit te spreken. Wat politieke participatie betreft 
is een duidelijke trend zichtbaar van een groeiende representatie van vrouwen in nationale 
parlementen, waarbij gezegd moet worden dat het startpunt in veel landen laag is. Wat het 
onderwijs betreft dringt de vraag zich op in hoeverre civiele en sociale verantwoordelijkheid 
door het onderwijs gestimuleerd worden en hoe dit zich verhoudt tot andere doelstellingen, 
zoals de verbetering van cognitieve prestaties.

Afbeelding 7.1  verkiezinGsopkoMst neiGt tot afnaMe, Maar alternatieve participatie stijGt

Verkiezingsopkomst en  procent van respondenten dat deelnam in diverse andere participatievormen 

in geselecteerde OECD-landen van 1975 tot 1999

StatLink http://dx.doi.org/10.1/8//404456504461

Let op: Genoemde OECD-landen zijn: Oostenrijk, Finland, Duitsland, Italië, Nederland, Zwitserland, het Verenigd 

Koninkrijk en de Verenigde Staten. 

Bron: IDEA, 2002 (voor verkiezingsopkomst – opnieuw gepubliceerd met toestemming van International IDEA 

©International Institute for Democracy and Electoral Assistance 2008) en World and European Value Surveys (voor 

alternatieve vormen van politieke participatie).

De stemcijfers in deze acht landen wijzen op een dalende interesse sinds de jaren ’70.  
Veel landen hebben te maken met afnemende politieke participatie en een dalend  
partijlidmaatschap. Maar de algemene trend richting een lagere verkiezingsopkomst kan 
omkeren, zoals recentelijk gebeurd is bij de Franse en Nederlandse verkiezingen. Naast  
signalen van afnemende conventionele politieke participatie lijkt de betrokkenheid bij 
andere vormen van politieke actie, zoals het ondertekenen van petities en participatie in 
demonstraties en boycots, te stijgen. Een andere OECD-analyse laat een stijging van  
betrokkenheid bij specifieke kwesties zien. Het zou heel goed kunnen dat de snelle 
opkomst van activiteiten op het internet, zoals hierboven beschreven, daar een rol in 
speelt. 
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Hoewel de ene activiteit vervangen lijkt te worden door de andere, is een eventuele toe-
komstige afnemende interesse in en betrokkenheid bij gekozen parlementen en overheden 
toch reden tot zorg. 

De positieve kant hiervan is dat directe participatie kan leiden tot beter geïnformeerde 
besluitvorming en het mondig worden van burgers en lokale gemeenschappen. 

Behalve het kiesgedrag zijn ook degenen die gekozen worden veranderd. De grafiek hier-
onder bevat twee duidelijke boodschappen en laat de grote nationale culturele verschillen 
zien met betrekking tot de positie van vrouwen in de politiek. Ten eerste spelen mannen 
nog steeds een dominante rol in OECD-landen, met een gemiddelde ratio van 3 op 1.  
In sommige landen is de mannelijke dominantie veel groter en in bepaalde gevallen  
(Hongarije) verergert die situatie zelfs. De tweede, positievere boodschap is dat het  
oorspronkelijk lage aantal vrouwelijke parlementariërs bijna overal snel groeit, gemiddeld 
van 15 procent tot 25 procent in slechts 15 jaar. In sommige landen (zoals België,  
Oostenrijk en Australië) is de stijging enorm. De Scandinavische landen lopen duidelijk ver 
voorop. 

Afbeelding 7.2  Meer vrouwen in parleMenten

Aandeel vrouwen in parlementen in geselecteerde OECD-landen

StatLink http://dx.doi.org/10.1/8//404512666002

Let op: Landen waarover gegevens beschikbaar zijn over de drie periodes

Bron: OECD (2007), Women and Men in OECD Countries.
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en het onderwijs?

• De ontwikkeling van verantwoordelijk, actief burgerschap is van fundamenteel belang voor elk 

onderwijssysteem. Welke specifieke rol moeten scholen spelen in het stimuleren van civiele 

geletterdheid? Concurreert dat met andere prioriteiten waar het onderwijs tijd in steekt?

• Moeten scholen het gedrag helpen vormen dat nodig is voor succesvolle participatie door 

leerlingen meer kansen te geven hun stem te laten horen en te participeren in de besluit- 

vorming op school?

• Hoe beïnvloedt de grotere stem van vrouwen in de politiek het onderwijs, als daar überhaupt 

sprake van is?
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de rol van de welvaartstaat – kleinere omvang van de overheid?

In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog bereikten veel landen een consensus wat betreft 
de noodzaak van een actieve regering en publieke diensten om kernzaken als sociale bescher-
ming, gezondheid, ouderenpensioenen en onderwijs veilig te stellen. Sinds de jaren ‘80 is een 
verschuiving te zien – in sommige landen sterker dan in andere – waarin de overheid wordt 
ingekrompen en gedecentraliseerd, met een grotere rol voor marktgerelateerde stimulansen. 
Waar dit gebeurde werd dat door verschillende motieven ingegeven, zoals het verlagen van 
uitgaven, het erkennen van de welvaartstijging volgend op de naoorlogse periode, het  
verbeteren van de efficiëntie, beter kunnen reageren op de eisen van de consument, of  
simpelweg om ideologische redenen. Landen nemen zeer verschillende posities in als het gaat 
om het belang van publieke uitgaven en de omvang van de werkgelegenheid in de publieke 
dienstensector. Beide hebben directe gevolgen voor het onderwijs op scholen.  Over het  
algemeen is er geen sprake geweest van een radicale daling van de omvang van de overheid. 

Afbeelding 7.3  bescheiden afnaMe van de hoeveelheid aMbtenaren

Aantal ambtenaren als percentage van het totale aantal werkenden in de geselecteerde OECD-landen

StatLink http://dx.doi.org/10.1787/404545042844

Let op: 1995, 2005 of dichtstbijzijnde jaar

Bron: OECD (2008), ‘Employment in Government in the Perspective of the Production Costs of Goods and Services 

in the Public Domain’

(www.oecd.org/LongAbstract/0,3425,es_2825_495698_40027479_1_1_1_1,00.html).

Het aantal ambtenaren laat grote verschillen zien tussen landen, van ongeveer vijf procent 
in Korea tot bijna dertig procent in Zweden. Verhoudingsgewijs is het aantal ambtenaren 
licht gedaald, van gemiddeld 14,2 procent in 1995 tot 13,9 procent in 2005, maar dit is 
het resultaat van het feit dat sommige landen hun percentage ambtenaren als percentage 
van alle werkenden inkrimpen, terwijl andere dat percentage vergroten. De daling in 
Canada met meer dan twee procent is opvallend. Dit alles suggereert dat achter het nieuwe 
discours een minder duidelijke realiteit schuilgaat. Zelfs wanneer decentralisatie of  
privatisering heeft plaatsgevonden, ging dat vaak gepaard met uitgebreide regelgeving,  
wat erop duidt dat veranderende verantwoordelijkheden niet automatisch een kleinere 
overheidsomvang betekenen.  
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Sinds de jaren ‘80 zijn de overheidsuitgaven als aandeel van een groeiende economische 
basis snel gestegen, hoewel ze nog sneller stegen in de jaren ‘60 en ‘70. Het OECD-gemiddelde 
bereikte een hoogtepunt rond eenvijfde van het GDP (20,4 procent) in 1993. Sindsdien is 
het gedaald tot ongeveer 1 procent in 2000, waarna het gemiddelde opnieuw steeg tot 
2003, tot een niveau boven de piek van 1993. Daarnaast zijn de private sociale uitgaven in 
OECD-landen langzaam maar zeker gestegen sinds de jaren ‘80 en staan ze nu op ongeveer 
3,2 procent van het GDP. Onder deze gemiddelden gaan substantiële verschillen tussen 
landen schuil. 

Achter deze indicator bevindt zich een grote diversiteit aan programma’s met het gezamen-
lijke doel om de sociale verantwoordelijkheden te verschuiven van de staat naar individuen 
en bedrijven, met beleid dat bijvoorbeeld gericht is op de reïntegratie van werklozen op 
de arbeidsmarkt, het verantwoordelijk stellen van bedrijven voor een deel van de sociale 
zekerheid van hun werknemers, de privatisering van verzekeringssystemen in de gezond-
heidszorg, de introductie of verhoging van schoolgeld in het hoger onderwijs, enzovoorts. 

Afbeelding 7.4 Geleidelijk toeneMende publieke en private uitGaven tussen 1980 en 2003
Bruto publieke sociale uitgaven en private sociale uitgaven als  procent van het GDP in het  

OECD-gebied van 1980 tot 2003

StatLink 2 http://dx.doi.org/10.1787/404555237303

Let op: Sociale uitgaven behelzen volgens de OECD-definitie: uitkeringen in geld (bijvoorbeeld pensioenen,  

inkomenssteun tijdens zwangerschapsverlof en sociale bijstand), sociale dienstverlening (bijvoorbeeld kinder-

opvang, ouderenzorg en gehandicapten) en belastingvoordelen met sociale achtergrond (bijvoorbeeld belasting-

uitgaven aan families met kinderen of belastingvoordelen gerelateerd aan persoonlijke ziektekosten).

Bron: OECD Social Expenditure Database
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en het onderwijs?

• Als van individuen verwacht wordt dat ze beslissingen nemen omtrent gezondheidszorg, 

pensioenen, de financiering van hoger onderwijs, enzovoorts, zaken die eerder behoorden tot 

de verantwoordelijkheden van de staat, welk type kennis en vaardigheden hebben ze dan nodig 

om in deze omgeving te kunnen functioneren? Moeten scholen in dit opzicht meer doen?

• Wat zullen de gevolgen zijn voor de rechtvaardigheid van het schoolsysteem wanneer het 

onderwijs vaker uit private middelen wordt gefinancierd?

• Als er over het algemeen eerder een discoursverschuiving plaatsvindt dan feitelijke  

verandering, is dat dan goed of slecht voor het onderwijs?



Vormgevende trends binnen het onderwijs  65

 7 – Burgerschap en de Staat

meer informatie

Geraadpleegde OECD-publicaties
OECD (2006), Voorlopige versie van verslag van het project ‘Management in  •	

Government: Comparative Country Data’.
OECD (2007), •	 Women and Men in OECD Countries, OECD Publishing, Parijs.
OECD Social Expenditure Database: •	 www.oecd.org/els/social/expenditure.

Overige geraadpleegde publicaties
IDEA (2002), Voter Turnout since 1945: •	 A Global Report, International IDEA,  
Stockholm.
Inglehart, R. and C. Catterberg (2002), ‘Trends in Political Action: The Developmental •	

Trend and the Post-Honeymoon Decline’, International Journal of Comparative Sociology, 
Vol. (43), pp. 300-316.

Geraadpleegde websites
Website van IDEA: •	 www.idea.int.

Overige literatuur
OECD (2002), •	 Governance in the 21st Century, OECD Publishing, Parijs.
OECD (2006), •	 Society at a Glance, 2006 Edition, OECD Publishing, Parijs. 

Definities en metingen
Sociale uitgaven•	 : Om als sociaal te worden aangemerkt moeten uitkeringen een of  
meerdere sociale doelstellingen hebben. Uitkeringen (of het nu gaat om uitkeringen in 
geld, directe levering van goederen en diensten, of belastingvoordelen met een sociaal 
doel) kunnen bedoeld zijn voor huishoudens met een laag inkomen of voor ouderen, 
gehandicapten, zieken, werklozen of jongeren. 



66      Vormgevende trends binnen het onderwijs 

8 – Sociale verbanden en waarden

hoofdstuk 8

sociale verbanden en waarden

• Leven in gevarieerdere families

• minder sociale interactie?

• Veranderende waarden

Dit hoofdstuk richt zich op de verbanden tussen individuen en hun sociale en culturele omgeving, 

die invloed hebben op de manier waarop mensen leven. Harde gegevens met betrekking tot de vele 

culturele en sociale factoren die relevant zijn voor het onderwijs zijn niet overal beschikbaar. Dit 

deel richt zich op drie gebieden waar internationale gegevens vergelijkingen over een bepaalde 

periode wel mogelijk maken: 

• Diversificatie van familiesamenstellingen.

• Gemeenschapsbanden en sociale verbanden.

• Veranderende waarden.

Het is vaak moeilijk objectief te blijven wanneer het gaat om ontwikkelingen in de familie als  

sociale eenheid: dit is een beladen, emotioneel onderwerp. Bij het beschrijven van trends met 

betrekking tot het huwelijk, echtscheiding en eenoudergezinnen is het niet onze bedoeling een 

morele agenda te introduceren, maar om sommige feiten wat betreft de diversificatie van familie-

samenstellingen aan te duiden die ongetwijfeld significant zijn voor het onderwijs. 

De ‘lijm’ die de samenleving bindt wordt ook wel ‘sociaal kapitaal’ genoemd. Deze term verwijst naar 

de rijkdom van relaties tussen mensen en de mate waarin ze vertrouwens- en samenwerkingsnormen 

delen. Het is tegenwoordig gebruikelijk om te stellen dat het sociale kapitaal afneemt omdat we 

meer individualistische, ongebonden levens leiden met dalende vertrouwensniveaus. De gegevens 

suggereren dat de situatie internationaal gezien niet zo helder is. 

Waarden staan erom bekend dat ze moeilijk te vatten zijn in ‘harde’ metingen. De World Values 

Survey (wereldwijd onderzoek naar waarden) wordt sinds vele jaren en in vele landen uitgevoerd en 

vormt een unieke internationale bron van subjectieve trends. Trends in waarden laten een continu 

beeld zien van grote verschillen tussen landen en tegelijkertijd bepaalde gedeelde brede tendensen. 
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Leven in gevarieerdere familieverbanden

Het concept ‘familie’ is niet onveranderlijk. In de negentiende eeuw vormden grote families 
zowel belangrijke economische eenheden als sociale netwerken. Het kerngezin, waarin de 
moeder voor de kinderen zorgde en de vader buitenshuis werkte, was de norm in de eerste 
helft van de 20ste eeuw. Familiestructuren veranderen nog steeds: het huwelijk is een minder 
overheersende samenlevingsvorm, stellen leven steeds vaker ongetrouwd samen, echtscheidin-
gen komen veel voor en het aantal eenoudergezinnen stijgt. De kernfamilie wordt opgebroken 
in complexere samenstellingen, terwijl tegelijkertijd ook migratie de diversiteit van familie-
patronen vergroot. Deze ontwikkelingen hebben uiteraard invloed op educatie, aangezien de 
relatie tussen omstandigheden thuis en de school bepalend is voor het al dan niet voorkomen 
van succesvol onderwijs.

Afbeelding 8.1  Minder Getrouwde stellen

Jaarlijks aantal huwelijken (links) en echtscheidingen (rechts) per duizend inwoners

StatLink http://dx.doi.org/10.1787//443173737885

Bron: OECD (2006), Society at a Glance. 

Huwelijkscijfers zijn in bijna alle OECD-landen gedaald in de periode van 1970 tot 2004, 
van gemiddeld acht huwelijken per 1000 inwoners per jaar in de OECD als geheel tot 
slechts vijf. De grafiek laat grote verschillen zien tussen situaties en ontwikkelingen per 
land, waarbij het huwelijk in sommige landen aan populariteit won in de jaren ‘70, voordat 
de huwelijkscijfers daalden in de jaren ‘80 of nog recenter, zoals in Korea. Andere landen 
bevinden zich continu onder het gemiddelde, met dalende huwelijkscijfers gedurende de 
afgelopen 35 jaar. Het echtscheidingscijfer volgt een complementaire opwaartse lijn en 
was in 2004 gemiddeld in de OECD-landen als geheel twee keer zo hoog als in 1970. Er 
zijn grote verschillen zichtbaar, vooral in sommige landen (bijvoorbeeld Italië) waar het 
echtscheidingscijfer, hoewel het een stijgende lijn vertoont, continu laag blijft vergeleken 
met de andere landen.  In de Verenigde Staten is het zeer hoge echtscheidingscijfer van 
de jaren ‘70 gedaald, maar het blijft desondanks beduidend hoger dan dat in de overige 
landen. Andere OECD-cijfers laten zien dat gemiddeld ongeveer eenderde van de huwelijken 
in echtscheiding eindigt in het grootste deel van West- en Noord-Europa. In het Verenigd 
Koninkrijk en de Verenigde Staten eindigt de helft of meer dan de helft van de huwelijken 
in echtscheiding. 
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Het alleenstaand ouderschap is gerelateerd aan dit verschijnsel. Maar liefst eenvijfde tot 
een kwart van de gezinnen met kinderen wordt tegenwoordig gerund door een alleen-
staande ouder. Er is sprake van een opwaartse trend in alle landen. Daarbij bestaan wel 
grote verschillen: in Japan gaat het bijvoorbeeld om acht procent van de gezinnen en in 
Nieuw-Zeeland om 28 procent. 

Dit betekent dat kinderen opgroeien in steeds complexere en gevarieerdere leefsituaties. 
Het kerngezin is nog steeds dominant, maar steeds meer kinderen leven in eenouder-
gezinnen of in ‘gereconstrueerde’ gezinnen waarin een of beide ouders een nieuwe partner 
hebben gevonden (mogelijk met hun eigen kinderen), of de kinderen gaan over en weer 
van de ene naar de andere ouder. De kans dat kinderen in deze situaties terechtkomen 
of eruit komen wordt groter. Het eerder behandelde snel dalende geboortecijfer – minder 
kinderen – heeft hiermee te maken. Aan de andere kant betekent de groeiende sociaal-
culturele diversiteit dat traditionelere familiepatronen blijven bestaan binnen bepaalde 
delen van de samenleving. De diversiteit die een steeds algemener kenmerk wordt van het 
familieleven wordt weerspiegeld in een lange reeks emotionele en economische situaties 
waarin jonge mensen terechtkomen.

Afbeelding 8.2  Meer eenouderGezinnen

Percentage huishoudens met één ouder

StatLink http://dx.doi.org/10.1787/404580122178

Let op: de beginpunten zijn 1981, 1988 of het meest nabijgelegen jaar; het eindpunt is in alle gevallen 2001 of 

het meest nabijgelegen jaar.

Bron: The Clearing House on International Developments in Child, Youth and Family Policies at Columbia  

University en Population Census 1981 en 2001 in het geval van Nieuw-Zeeland.  
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en het onderwijs?

• Effectief onderwijs is afhankelijk van een goede relatie tussen thuis en school. Heeft de 

groeiende diversiteit van familiesituaties gevolgen voor de aard van deze relatie?

• Creëert het overheersende aantal vrouwelijke onderwijzeressen, vooral op kleuter- en basis-

scholen, in combinatie met het groeiende aantal eenoudergezinnen op de lange termijn een 

onbalans waarbij veel kinderen geen mannelijke rolmodellen hebben? 

• Leidt de diversificatie van familievormen tot veranderende verantwoordelijkheidsbalans tussen 

scholen en families? Kunnen en moeten scholen en leraren meer verantwoordelijkheid op zich 

nemen als het gaat om de sociale opvoeding van kinderen? 
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minder sociale interactie?

In wat voor samenleving en gemeenschap leven we? Het dagelijks leven laat zien dat er 
sprake is van meer mobiliteit en minder stabiele woon- en sociale gemeenschappen. Materiële 
welvaart (zie het volgende hoofdstuk) vormt een deel van het plaatje, aangezien de behoeftes 
van individuele families minder verbonden zijn met hun directe buren. We lijken in een meer 
individualistische wereld te leven, met een afnemend bewustzijn dat men verbonden is met 
de traditionele referentiepunten als de gemeenschap, de kerk of de werkplek. Tegelijkertijd 
suggereert de notie van netwerken dat deze banden niet verdwijnen, maar een andere vorm 
aannemen. Wat zijn de gegevens met betrekking tot participatie in sociale activiteiten, 
clubs en samenlevingen? Is er sprake van meer of minder vertrouwen en samenwerking dan 
voorheen? Dit zijn belangrijke vragen voor het onderwijs, met name voor scholen. Als mensen 
individualistischer zijn, zal dat consumentengedrag in het onderwijs aanmoedigen ten koste 
van sociale doelstellingen. Als sociale banden minder belangrijk worden, legt dat nog meer 
druk op scholen om een bron van verbondenheid te vormen. 

Afbeelding 8.3  Geen alGeMene afnaMe van lidMaatschap van vrijwilliGersorGanisaties

Percentage mensen dat betrokken is bij minstens één vrijwilligersorganisatie

StatLink http://dx.doi.org/10.1787/404645241170

Let op: gebaseerd op zelfgerapporteerde gegevens 

Bron:  World Values Surveys, 1980, 1990; European Values Survey, 1999.

De gegevens met betrekking tot de laatste twee decennia van de 20ste  eeuw laten geen 
bevestiging van algemeen afnemende sociale activiteit zien, ondanks dalende betrokken-
heid bij traditionele organisaties, zoals kerken en vakbonden. Dit blijkt uit het lidmaat-
schap van vrijwilligersorganisaties. Het aantal lidmaatschappen van vrijwilligersorganisaties 
is hoog en groeiende in de Noorse regio en bepaalde andere Europese landen, elders stabiel 
of fluctuerend en het lijkt te dalen in het Verenigd Koninkrijk, sommige Centraal- en  
Oost-Europese landen, Portugal en Turkije. Een indicator voor meer directe betrokkenheid, 
het verrichten van onbetaald vrijwilligerswerk, vertoont hetzelfde landelijke patroon. 
De belangrijke uitkomst die boven de grote landelijke verschillen uitstijgt is dat de  
betrokkenheid lijkt te groeien op plaatsen waar deze al hoog is en afneemt op sommige 
van de plaatsen waar de betrokkenheid gering is. Met andere woorden: de verschillen in 
sociale activiteit tussen landen worden groter.
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Wanneer men gevraagd wordt, ‘Vertrouw je andere mensen over het algemeen?’  
(te beantwoorden met ‘ja’ of ‘je kunt niet voorzichtig genoeg zijn’), toont dit in de  
Scandinavische landen en Nederland opnieuw aan dat het algemene vertrouwensniveau 
hoog is en zelfs stijgt, terwijl het in verschillende Zuid-, Centraal- en Oost-Europese landen 
lager is en daalt. Dit is natuurlijk een heel algemene vraag die geen verschillende situaties 
weergeeft waarin mensen veel of weinig vertrouwen hebben. Ook maakt de vraag niet 
duidelijk of men specifieke soorten mensen (bijvoorbeeld politici, ambtenaren en leraren) 
meer of minder vertrouwt. 

Een laag niveau van lidmaatschap van organisaties gaat over het algemeen gepaard met een 
hoog vertrouwensniveau. Dat geldt niet altijd: Portugal en Spanje scoren laag op lidmaat-
schap van vrijwilligersorganisaties, maar terwijl het vertrouwensniveau in Portugal lager is 
dan in alle andere genoemde landen, volgt Spanje direct na de Scandinavische landen, waar 
het vertrouwensniveau hoog is. Deze gegevens suggereren wel dat aandacht besteed moet 
worden aan de kwaliteit van sociale relaties en dat die kwaliteit in sommige landen daalt. 

Afbeelding 8.4  vertrouwen in anderen – Grote verschillen, Geen duidelijke trends

Percentage ondervraagden in Wereldwijd en Europees onderzoek naar waarden dat zegt dat men ‘in 

het algemeen mensen vertrouwt’

StatLink http://dx.doi.org/10.1787/404653204216

Bron: World Values Surveys, 1980, 1990; European Values Survey, 1999. 

en het onderwijs?

• Als het vertrouwensniveau en het niveau van sociale betrokkenheid in een land of regio laag 

zijn, wat betekent dat dan voor scholen? 

• Is de kwaliteit van sociale relaties een van de ingrediënten voor succes in het onderwijs?  

In hoeverre is leren afhankelijk van vertrouwen?

• Als het lidmaatschap van vrijwilligersorganisaties laag is omdat veel werkende mensen daar 

geen tijd voor hebben, merken scholen dan ook dat ouders minder vaak beschikbaar zijn?
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Veranderende waarden

Waarden vormen de kern van een samenleving maar zijn vanwege hun aard moeilijk te 
meten. De World Values Survey gaat deze uitdaging al vele jaren aan en in dit deel wordt 
een aantal van de belangrijkste bevindingen weergegeven. De algemene trend is dat elke leef-
tijdscategorie, mensen geboren in opeenvolgende decennia, zelfexpressie en levenskwaliteit 
belangrijker vindt ten koste van de traditionele bronnen van autoriteit (religie, familie en 
natie). Hoewel dit wereldwijde ontwikkelingen zijn, blijven grote verschillen bestaan tussen 
verschillende groepen landen. Een kernaspect van onderwijs is het doorgeven van waarden 
en de school is een van de plaatsen waar elke generatie zich de waarden van de samenleving 
eigen maakt. Als de waarden van een samenleving veranderen, heeft dat een flinke impact op 
wat zich binnen de school afspeelt.

Afbeelding 8.5  wereldwijde veranderinG van waarden – Meer seculier, Meer Gericht op 
zelfexpressie

Factoranalyse van waardeopvattingen van verschillende generaties in verschillende regio’s

StatLink http://dx.doi.org/10.1787/404674051553

Let op: De grafiek is het resultaat van een factoranalyse waarin met behulp van een aantal onderling gevarieerde 

variabelen een onderliggende factor wordt weergegeven, in dit geval seculiere rationele waarden en waarden van 

zelfexpressie

Bron: World Values Survey, overgenomen van presentatie door Welzel (www.worldvaluesurvey.org).

De World Values Survey heeft specifieke en wereldwijde trends in waarden in kaart gebracht. 
De recent geboren generaties vinden seculier-rationele waarden en zelfexpressiewaarden 
belangrijker dan degenen die langer geleden geboren zijn, maar daarbij bestaan duidelijke 
verschillen tussen groepen landen. De meest recent geboren leeftijdscategorie (na 1980) 
volgt de trend niet altijd, maar dat kan eerder een uitdrukking van jeugdig gedrag zijn dan 
dat het wijst op een permanente wijziging van de langetermijntrend. Sterkere rationeel-
seculiere waarden worden geassocieerd met de afname van religieuze betrokkenheid en 
ook andere verschijnselen hebben daar veel mee te maken: minder respect voor autoriteit, 
grotere tolerantie ten opzichte van echtscheiding, abortus, euthanasie en zelfmoord en 
minder nationalisme. Meer zelfexpressie betekent minder nadruk op economische en fysieke 
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veiligheid en meer nadruk op subjectief welzijn en kwaliteit van leven. Andere gerelateerde 
verschijnselen in het onderwijs zijn minder nadruk op respect en hard werken en meer 
nadruk op fantasie en tolerantie. 

De waardeoriëntaties in verschillende werelddelen blijven intact, ondanks de gedeelde  
toegenomen welvaart en een reeks gedeelde wereldwijde invloeden. De Noord-Europese  
en Oosterse landen delen de hoogste seculier-rationele waardeoriëntaties, waarbij de  
Europeanen zelfexpressie duidelijk belangrijker vinden. De Noord-Europese en Angelsaksische 
landen zijn het meest georiënteerd op zelfexpressie, maar daarbij vinden de Angelsaksische 
landen seculier-rationele waarden duidelijk minder belangrijk. 

De wens tot ‘meer respect voor autoriteit’ kan een indicatie zijn voor een traditionele 
opvatting, of voor onzekerheid in de context van snelle veranderingen. De landen met de 
minste behoefte aan meer autoriteit zijn de landen die het hoogst scoren op het seculier-
rationele vlak in de eerste grafiek: de Scandinavische landen en Korea en Japan. Er is een 
grote verscheidenheid in de wens tot meer respect voor autoriteit – van zeventig procent in 
de Verenigde Staten tot minder dan vijf procent in Japan. Interessant zijn de verscheidene 
landen waar het overzicht een afname van de wens tot autoriteit laat zien in de jaren ’90, 
gevolgd door een opwaartse beweging rond 2000. 

Afbeelding 8.6  de wens tot Meer respect voor autoriteit: 1981-2000
Ondervraagden die ‘ja’ antwoordden op de vraag of meer respect voor autoriteit een goede zaak is in 

geselecteerde OECD-landen

StatLink http://dx.doi.org/10.1787/404704152621

Let op: De geselecteerde gegevens gelden voor de landen waarover informatie beschikbaar is in de World Values 

Survey.

Bron: World Values Survey.
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en het onderwijs?

• Als jongere generaties leerlingen en leraren autoriteit minder belangrijk vinden, wat zijn dan 

de gevolgen voor de sociale dynamiek in het klaslokaal, en – nog fundamenteler – voor de rol 

van leraren en de autoriteit van schoolkennis? 

• Als zelfexpressie over het algemeen meer gewaardeerd wordt, moeten scholen dan meer doen 

om het vermogen tot zelfexpressie te ontwikkelen? Of moeten ze zich in plaats daarvan meer 

richten op sociale doelstellingen die elders wellicht minder worden aangemoedigd? 

• De wereldwijde diversiteit aan waarden lijkt een blijvend fenomeen. Dit betekent dat studenten 

in een globaliserende wereld moeten kunnen omgaan met mensen die uiteenlopende waarden 

koesteren. Wat moeten scholen doen om een bijdrage te leveren aan respect voor andere 

waarden? 
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meer informatie

Geraadpleegde OECD-publicaties
OECD (2006), •	 Society at a Glance, 2006 Edition, OECD Publishing, Parijs.

Andere geraadpleegde publicaties
Welzel, C. (2006), ‘A Human Development Vies on Value Change Trends (1981-2006)’, •	

presentatie beschikbaar op: www.worldvaluesurvey.org.

Websites
World Values Survey: •	 www.worldvaluesurvey.org.
The Clearing House on International Developments in Child, Youth and Family Policies •	

at Columbia University: www.childpolicyintl.org/.

Overige literatuur
Inglehart, R. en C. Welzel (2005), •	 Modernization, Cultural Change and Democracy,  
Cambridge University Press. 
Inglehart, R. en W. Baker (2000), ‘Modernization, Cultural Change and the Persistence •	

of Traditional Values’, American Sociological Review, Vol. 65.
Inglehart, R. (2000), ‘Globalization and Post-Modern Values’, •	 The Washington Quarterly, 
Winter, pp. 215-228.
OECD (2001), •	 Well-being of Nations, OECD Publishing, Parijs.
OECD (2001), •	 What Schools for the Future?, OECD Publishing, Parijs.
Putnam, R.D. (2000), •	 Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, 
Simon and Schuster, New York. 

Definities en metingen
Eenoudergezinnen•	 : Families waarin alleenstaande ouders met hun afhankelijke kinderen 
samenleven. Afhankelijke kinderen zijn alle kinderen jonger dan 16 en economisch 
inactieve jongeren van 16 tot 24 die in een gezin leven met ten minste één van hun 
ouders. Samenlevende stellen met kinderen, een ander steeds vaker voorkomend  
familietype, worden in de meeste landen niet langer als alleenstaande ouders 
beschouwd.
Lidmaatschap van vrijwilligersorganisatie•	 : Deze gegevens zijn gebaseerd op de World 
Values Surveys van 1981, 1990 en 1999. Het overzicht bevat een lijst vrijwilligers-
organisaties, zoals liefdadigheidsinstellingen, religieuze organisaties, educatieve en 
artistieke groepen, mensenrechtengroeperingen, sportclubs (met sommige wijzigingen 
in de loop der tijd) en de vraag: ‘Behoort u tot een van deze groepen en zo ja, welke?’
Traditioneel/Seculier-rationeel en Overlevings/Zelfexpressiewaarden•	 : Deze twee dimensies 
verklaren meer dan zeventig procent van de variatie over landen heen in een factor-
analyse van tien indicatoren en elke van deze dimensies sluit nauw aan bij andere 
belangrijke oriëntaties (World Values Survey). 
Traditionele/Seculier-rationele waardedimensie: •	 Weerspiegelt het contrast tussen  
samenlevingen waarin religie zeer belangrijk is en samenlevingen waarin dat niet het 
geval is. Een lange reeks andere oriëntaties is nauw verbonden met deze dimensie.  
De traditionelere samenlevingen benadrukken het belang van ouder-kindrelaties en 
respect voor autoriteit, absolute normen en traditionele familiewaarden en verwerpen 
echtscheiding, abortus, euthanasie en zelfmoord. Deze samenlevingen kennen een hoog 
niveau van nationale trots en nationalistische opvattingen.  
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Samenlevingen met seculier-rationele waarden hebben tegenovergestelde voorkeuren 
op al deze vlakken.
Waardedimensies van Overleving/Zelfexpressie•	 : Weerspiegelt de mate waarin prioriteiten 
verschoven zijn van een overweldigende nadruk op economische en fysieke veiligheid 
naar een toenemende nadruk op subjectief welzijn, zelfexpressie en levenskwaliteit. Bij 
zelfexpressiewaarden zijn milieubescherming, tolerantie in een context van diversiteit 
en de toenemende eis van participatie bij economische en politieke besluitvorming 
belangrijke prioriteiten.
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hoofdstuk 9

duurzame welvaart?

• groeiende welvaart, toenemende energieconsumptie

• stijgende ongelijkheid

• Leefstijlen met gezondheidsrisico’s

Bijna alle OECD-landen hebben in de 20ste eeuw een welvaartsgroei doorgemaakt, vooral sinds de 

Tweede Wereldoorlog. Verbeterde materiële omstandigheden hebben veel positieve gevolgen, maar 

ook andere consequenties. 

Een daarvan is de stijgende energieconsumptie, met gerelateerde problemen als uitgeputte, beperkte 

energiebronnen en vervuiling. Daarbij hebben, hoewel de algemene welvaart is gestegen, sommigen 

daar veel meer van geprofiteerd dan anderen. Hoge consumptie en verschillende leefstijlen hebben 

nieuwe gezondheidsrisico’s met zich meegebracht, inclusief obesitas. 

De kwesties die in dit hoofdstuk aan de orde zullen komen: 

• Groeiende welvaart en stijgende energieconsumptie.

• Ongelijkheid en aanhoudende armoede.

• Leefstijlgerelateerde gezondheidsrisico’s.
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groeiende welvaart, stijgende energieconsumptie

Economische groei heeft in alle OECD-landen geleid tot verbeterde leefomstandigheden voor 
de meeste burgers. In veel ontwikkelingslanden in vooral Azië en in mindere mate  
Zuid-Amerika zijn de levensomstandigheden verbeterd, hoewel wat dat betreft zeer grote 
verschillen bestaan tussen en binnen landen. Welvaart en toenemende consumptie gaan hand 
in hand en roepen aldus de vraag op hoe duurzaam onze huidige collectieve gewoontes en 
onze leefstijlen zijn – hoeveel we consumeren. Welvaart betekent ook middelen om het 
onderwijs te bekostigen, maar tegelijkertijd een mogelijke tendens het onderwijs als een 
privéaangelegenheid te beschouwen in plaats van een algemeen goed. 

Afbeelding 9.1  Groeiende welvaart

GDP per persoon in groepen OECD-landen 1970-2005 (in USD, actuele prijzen en PPP’s)

StatLink http://dx.doi.org/10.1787/404707262872

Bron: OECD (2007), OECD Factbook.

Er is sprake van groeiende welvaart in al rijke landen binnen de OECD (uitgedrukt in GDP 
per capita). De Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland, landen binnen de 
Europese Unie (EU 15) en Japan laten een duidelijk parallelle welvaartsgroei zien in de 
afgelopen 35 jaar. Korea is relatief gezien bezig aan een snelle inhaalslag, (in 1970 was 
de EU 15 4,5 keer rijker dan Korea: dat is gereduceerd tot slechts 1,5 keer in 2005). De 
welvaart in de voormalige communistische OECD-landen (CEE: Hongarije, Polen, Tsjechië en 
Slowakije) is de afgelopen 10 jaar meer dan verdubbeld. 

Stijgende welvaartsniveaus hebben grote invloed gehad op gewoontes, waarden en  
houdingen. Sommigen verwijzen hiernaar met de term ‘postmaterialisme’, wat betekent  
dat mensen zich meer richten op persoonlijke ontwikkeling en vrijheid zodra ze bevrijd zijn 
van de druk aan hun meest primaire materialistische behoeftes te voldoen. In het eerdere 
hoofdstuk over sociale verandering is het grotere belang die mensen tegenwoordig hechten 
aan zelfexpressiewaarden al ter sprake gekomen.

De enorme stijging in het energieverbruik van de afgelopen drie decennia of meer wordt 
hieronder in kaart gebracht. De wereldwijde productie van slechts 5500 TWh in 1971 is 
meer dan verdriedubbeld tot 17.450 TWh in 2004. Volgens recente voorspellingen van de 
International Energy Agency (Internationaal Energieagentschap) zal dit cijfer bijna  
verdubbeld zijn in 2030, tot 33.750 TWh. De welvaart lijkt te hebben geleid tot een  
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onstilbare honger naar meer, wat vragen oproept omtrent duurzaamheid in een wereld met 
een beperkte hoeveelheid hulpbronnen en groeiende bevolkingen.

Een oplossing waarvoor geen drastische beperking van energieverbruik nodig is, is de 
overstap naar duurzame energiebronnen. Hydro-elektriciteit is in absolute termen gegroeid, 
maar gedaald als aandeel van het totale energieverbruik van 23 procent in 1971 tot 16 
procent in 2004 en van andere alternatieve energiebronnen wordt nog slechts marginaal 
gebruik gemaakt (hoewel het gebruik ervan is toegenomen van 0,7 procent tot 2,1  
procent). Steenkool, de meest vervuilende vorm van energieopwekking, wordt nog steeds 
het meest gebruikt en blijft in de periode 1971-2001 continu rond de 40 procent van het 
totaalgebruik. 

Afbeelding 9.2  stijGende enerGieconsuMptie (elektriciteit), steenkoolproductie noG steeds 
Meest GanGbaar

Hoeveelheid met behulp van brandstof opgewekte elektriciteit in terrawatturen (TWh)

StatLink http://dx.doi.org/10.1787/404710520510

Let op: Een terrawattuur staat gelijk aan 1 miljard (1000 miljoen) kilowatturen (het kilowattuur is de maat die 

elektriciteitsbedrijven gebruiken om privéconsumptie van energie in rekening te brengen).

Bron: OECD (2007), OECD Factbook.

en het onderwijs?

• Hoe goed lukt het jonge mensen hun leven als leerling in balans te brengen met hun leven als 

consument? Consumptie biedt vaak directe voldoening: hoe beïnvloedt groeiend consumentisme 

het leren, aangezien de voordelen van onderwijs vaak indirect zijn en pas in de toekomst 

duidelijk worden? 

• Verandert de houding ten opzichte van het onderwijs door de groeiende welvaart? Beschouwen 

mensen het eerder als een consumentenproduct dan als een publieke dienst in vergelijking met 

het verleden? 

• Wat is de rol van scholen bij het creëren van verantwoordelijke burgers met burgerwaarden en 

duurzame consumentengewoonten? Is dit überhaupt een verantwoordelijkheid van scholen en 

leraren? 
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stijgende ongelijkheid

Niet iedereen profiteert op een gelijke manier van economische voorspoed. Het aandeel GDP 
dat naar mensen gaat in de vorm van salarissen is gedaald, terwijl winsten explosief zijn 
gestegen. Dit creëert omstandigheden waarin de ongelijkheid zelfs binnen de welvarende 
OECD-landen stijgt, aangezien de positie van laaggeschoolden steeds kwetsbaarder wordt 
terwijl de grootverdieners ervan profiteren. De algemene trend sinds halverwege de jaren ‘80 
is een groeiende ongelijkheid, hoewel dat niet overal het geval is. De trend met betrekking 
tot de positie van grootverdieners van voor 1914 tot nu is een omkering van het patroon van 
toenemende gelijkheid dat zich voordeed tot de jaren ‘70. Sociaal-economische ongelijkheid 
is een belangrijk kenmerk van de bredere omgeving waarin scholen opereren, aangezien de 
persoonlijke achtergrond van leerlingen zo sterk gerelateerd is aan onderwijsprestaties. 

Afbeelding 9.3  inkoMensonGelijkheid neiGt tot toenaMe

Gini-coëfficiënten voor OECD-landen halverwege de jaren ‘80 en in 2000

StatLink http://dx.doi.org/10.1787/404727386160

Bron: OECD (2007), OECD Factbook.   

Er was in de 15 jaar voorafgaand aan het jaar 2000 in de meeste OECD-landen een  
toenemende ongelijkheid te zien. Gini-coëfficiënten bieden een samenvattende maatstaf 
van ongelijkheid (uitgedrukt als 0 aan de ene kant van het spectrum in het geval van  
absolute gelijkheid. Toenemende gelijkheid wordt dan uitgedrukt op een schaal van 1 tot 
100). Van de 20 landen die met elkaar vergeleken kunnen worden, is de ongelijkheid in  
16 landen toegenomen. Noord-Europese landen zijn sterk vertegenwoordigd onder de 
landen met de meeste gelijkheid. Mexico, Turkije, de Verenigde Staten en Italië zijn daar-
onder het minst sterk vertegenwoordigd. 

Andere vergelijkingen geven een scherper beeld van de ongelijkheid. De volgende  
afbeelding toont langetermijntrends in het aandeel totale inkomens van de rijkste  
1 op 1000 van de bevolking. Voor de Tweede Wereldoorlog verdiende de rijkste 1 op 1000 
mensen 4 tot 8 procent van het totale inkomen (met andere woorden: hun aandeel van het 
totale inkomen was 40 tot 80 keer zo groot als hun aandeel van de bevolking). Dit aandeel 
daalde scherp na de Tweede Wereldoorlog en bereikte in de jaren ’60 en 70 niveaus van 
rond de 2 procent van de inkomens. 
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In de jaren ’80 begon het aandeel van de inkomens in de top van de rijkste 1 op de 1000 
verdieners opnieuw te stijgen in Canada, het Verenigd Koninkrijk en vooral de Verenigde 
Staten: hun voordeel is verhoudingsgewijs weer terug op het niveau van de jaren ’20 en ’30 
van de vorige eeuw. Niet alle landen vertonen dezelfde stijging: Frankrijk en Japan staan 
nog steeds op 2 procent. 

Het is duidelijk dat veel meer mensen te maken hebben met armoedeniveaus dan met 
de privileges aan de andere kant van de inkomensschaal, die door slechts 1 op de 1000 
genoten worden.  Desondanks is de situatie met betrekking tot de elite belangrijk voor de 
vorming van de algemene houding en cultuur, evenals de voorrang die gegeven wordt aan 
de brede doelstellingen van gelijkheid en rechtvaardigheid. 

Afbeelding 9.4  de zeer rijken worden rijker

Inkomensaandeel van de top 0,1 procent inkomens in 5 landen

StatLink http://dx.doi.org/10.1/8//404/48/28/82

Bron: OECD (2007), OECD Employment Outlook.

en het onderwijs?

• Onderwijs kan sociale mobiliteit stimuleren door kansen te bieden, maar draagt ook bij aan de 

reproductie van ongelijkheid wanneer de al welvarende mensen betere toegang hebben tot 

onderwijs. Kan iedereen baat hebben bij onderwijs, zo dat het de ongelijkheid niet versterkt? 

• Is ongelijkheid een onvermijdelijk of zelfs wenselijk onderdeel van de samenleving? Hoe kan 

gerechtigheid in balans worden gebracht met het legitieme recht van ouders om de beste keuze 

te maken voor hun kind?

• Bevoordeelt een persoonlijker benadering van het onderwijs onvermijdelijk degenen met meer 

middelen?
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Leefstijlen met gezondheidsrisico’s

De groeiende welvaart heeft over het algemeen een positieve invloed gehad op de gezond-
heidssituatie in de OECD-landen. Mensen leven langer dan ooit tevoren en zijn overwegend 
gezonder, dankzij factoren als een hogere levensstandaard, betere hygiëne en toegang tot 
vaccinaties en antibiotica. Maar welvaart brengt ook gezondheidsrisico’s met zich mee die 
grotendeels gerelateerd zijn aan menselijk gedrag en gewoontes. Drie leefgewoontes met 
belangrijke gevolgen voor de gezondheid die hier onder de loep genomen worden zijn  
alcoholconsumptie, roken en ongezonde eetgewoontes. Het beeld is een mix van positieve en 
negatieve verschijnselen. Onderzoek heeft uitgewezen dat onderwijsprestaties gerelateerd zijn 
aan gezond gedrag, hoewel het om een complex verband gaat, terwijl ongezonde leefstijlen 
nieuwe uitdagingen bieden voor het onderwijs. 

Afbeelding 9.5  converGerende alcoholconsuMptie in verschillende landen

StatLink http://dx.doi.org/10.1787/404751531680

Bron: OECD (2005), Health at a Glance.

De alcoholconsumptie is in veel OECD-landen geleidelijk gedaald gedurende de afgelopen 
twee decennia, hoewel de daling de laatste jaren bescheiden is. De grootste daling vond 
plaats in Zuid-Europese landen, waar eerder het meeste gedronken werd. Een significante 
daling deed zich ook voor in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.  
De alcoholconsumptie is niet in alle landen afgenomen – zo gaan de Scandinavische landen 
(behalve Denemarken), Ierland en het Verenigd Koninkrijk tegen de algemene trend in, 
hoewel alcoholconsumptie in de Scandinavische regio nog altijd lager is dan in de andere 
groepen landen. 

Het aantal rokers neemt ook af, hoewel hierin grote verschillen bestaan en roken nog steeds 
het grootste onnodige gezondheidsrisico vormt in OECD-landen. Achter de gemiddelden doen 
zich zorgelijke trends voor onder bepaalde bevolkingsgroepen, inclusief degenen dichtbij  
de wereld van het onderwijs. Het aantal jonge rokende vrouwen stijgt nog steeds en 
regelmatige alcoholconsumptie door vijftienjarigen is de afgelopen tien jaar in veel landen 
flink toegenomen, vooral onder meisjes. 
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Obesitas bij kinderen en volwassenen groeit in veel OECD-landen snel uit tot een enorm  
en zorgelijk gezondheidsprobleem. Dit vormt een zeer groot risico op aandoeningen als  
verhoogde bloeddruk, diabetes, hart- en vaatziekten, astma, reuma en sommige vormen 
van kanker. Terwijl we gemiddeld allemaal dikker zijn dan twintig jaar geleden, zijn er  
duidelijke verschillen tussen landen: meer dan 1 op de 5 heeft een body-mass index (BMI) 
van meer dan 30 in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië en  
Nieuw-Zeeland, terwijl 1 op de 10 of minder een BMI boven de 30 heeft in Nederland, 
Zweden, Denemarken, Frankrijk, Oostenrijk en Noorwegen, met verwaarloosbare aantallen 
in Japan.

Obesitas op grote schaal suggereert een significante onbalans tussen eetgewoontes en 
fysieke activiteit. Wanneer gekeken wordt naar de OECD-landen als geheel, is de geschatte 
dagelijkse inname van calorieën de laatste drie decennia van de 20ste eeuw gestegen met 
450 calorieën per persoon, terwijl de suikerconsumptie met bijna 25 procent gestegen is 
sinds het begin van de jaren ‘60. 

Afbeelding 9.6   stijGend aantal obesitasGevallen

Percentage mensen met een BMI hoger dan 30

StatLink 2 http://dx.doi.org/10.1787/404785003144

Let op: Schattingen van het aantal gevallen van overgewicht en obesitas zijn in de meeste landen gebaseerd op 

zelfgerapporteerde gegevens, maar niet in Australië, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde 

Staten, waar de cijfers gebaseerd zijn op feitelijke metingen. 

Bron: OECD (2005), Health at a Glance. 
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en het onderwijs?

• Is de balans in het onderwijs correct als het gaat om het garanderen van de fysieke, emotionele 

en cognitieve ontwikkeling van studenten? Concurreren deze doelstellingen met elkaar of 

vullen ze elkaar aan in de zin van ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’?

• Serveren scholen voedzame maaltijden en bieden ze voldoende mogelijkheden aan op het 

gebied van sport? Wat kan nog meer gedaan worden om de gezondheid te verbeteren zonder 

scholen te belasten met steeds meer leerstof? 

• Hoewel roken en alcoholgebruik over het algemeen afnemen, blijven dit belangrijke maatschap-

pelijke problemen, vooral onder jonge mensen. Welke verantwoordelijkheden hebben scholen 

bij het aanpakken van deze kwesties, buiten families en ouders om?
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meer informatie

Geraadpleegde OECD-publicaties
OECD (2005), •	 Health at a Glance, 2005 Edition, OECD Publishing, Parijs.
OECD (2007), •	 OECD Factbook, OECD Publishing, Parijs.
OECD (2007), •	 Employment Outlook, 2007 Edition, OECD Publishing, Parijs. 

Geraadpleegde websites
WHO Core Health Indicators on-line database:  •	

www.who.int/whosis/database/core/core_select.cfm.

Gerelateerde CERI-projecten
Social Outcomes of Learning: •	 www.oecd.org/edu/socialoutcomes.

Definities en metingen
Gini-coëfficiënt•	 : Een algemene maatstaf die varieert van 0 in het geval van ‘perfecte 
gelijkheid’ (elk deel van de bevolking krijgt hetzelfde aandeel van het totaalinkomen) 
tot 100 in het geval van ‘perfecte ongelijkheid’ (al het inkomen gaat naar het deel van 
de bevolking met het grootste inkomen). Het gezinsinkomen wordt aangepast aan de 
gezinsomvang.
Alcoholconsumptie•	 : Gedefinieerd als de jaarlijkse verkoop van liters pure alcohol per 
persoon in de leeftijd van 15 jaar en ouder. Deze methodologie, waarbij alcoholische 
dranken worden omgerekend naar pure alcohol, kan door verschillende landen  
verschillend worden toegepast. 
Obesitas•	 : Gebaseerd op het body-mass index (BMI), een cijfer dat het gewicht van een 
individu relateert aan zijn of haar lengte (gewicht/lengte2, gewicht in kg en lengte in 
meters). Volgens de huidige classificatie van de WHO worden individuen een BMI tussen 
de 25 en de 30 gedefinieerd als zwaarlijvig en degenen met een BMI boven de 30 als 
obees.
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