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Executive summary 

 

Het onderwijssysteem werd na 1945 in veel landen uitgebreid en de onderwijsdeelname 

nam toe. Dat werd algemeen gezien als voorwaarde voor economische groei, volwaardig 

burgerschap en als teken van ontwikkeling. De wijze waarop de veronderstelde resultaten 

bereikt zouden worden, kreeg pas geleidelijk meer aandacht. Latour noemde de 

aanvankelijk beleden opvattingen de ‘education-economic growth black box’. Bij de 

pogingen om die zwarte doos te openen zijn veel van de oorspronkelijke 

vanzelfsprekendheden verdwenen. De mechanismen die onderwijs en economische groei, 

of meer algemeen ontwikkeling, met elkaar verbinden zijn ook nu nog niet opgehelderd. De 

interesse erin is de laatste tijd, met name na de afkondiging van de Millenniumdoelen voor 

ontwikkeling, weer gegroeid. Verhoging van onderwijsdeelname en daarmee verbetering 

van het onderwijssysteem maken daar deel van uit. 

 

In deze notitie worden allereerst de begrippen onderwijs en ontwikkeling uiteengelegd om 

daarna de mogelijk in het geding zijnde verbanden nader aan te duiden. Onderwijs wordt 

onderscheiden in delen met name gericht op (a) de verwerving van kwalificaties ten dienste 

van arbeidsmarktposities  en (b) de toerusting voor burgerschap. Er is hier niet sprake van 

uitsluitende categorieën, maar wel van een verschil in nadruk. Ontwikkeling wordt 

onderscheiden in (c) economische ontwikkeling in engere zin (aangeduid door BNP per 

capita) en (d) ontwikkeling in brede zin waarbij behalve economische aspecten ook sociale 

en politieke in aanmerking worden genomen. 

 

Wordt bij de oorspronkelijke black box met name een mechanisme verondersteld dat 

verbeteringen van (a) omzet in groei van (c), men kan zich de doos ook heel wel als rijker 

gevuld voorstellen. Er is eveneens mogelijk sprake van verbetering in (b) en omzetting in 

(d). De literatuur suggereert daarnaast nog een omgekeerde relatie tussen (a) en (c). 

Economische groei maakt dan uitbreiding van het onderwijs mogelijk. Tenslotte moet nog 

worden gerekend met mogelijke afhankelijkheden tussen de componenten van onderwijs (a) 

en (b) onderling en eveneens tussen de componenten van ontwikkeling (c) en (d). 

 

Vervolgens wordt op drie invalshoeken ingegaan die bij de bestudering van het verband 

tussen onderwijs en ontwikkeling steeds weer opduiken: onderwijs als kapitaalvorming, 

onderwijs als collectief dan wel privaat goed, onderwijs als voorbereiding voor arbeid. Met 

behulp van onderwijs worden human en social capital gevormd. De meeste aandacht is tot 

nu toe naar human capital (eigen kennis, competenties en vaardigheden) uitgegaan. Maar 

social capital (het vermogen effectief in sociale netwerken deel te nemen en problemen die 

collectieve actie vergen te helpen oplossen) lijkt bij de groeiende flexibiliteit van het 

arbeidsbestel van groeiend belang. Het is echter moeilijker grijpbaar. De vorming van 

social capital is tevens een belangrijk onderdeel van een verbeterde toerusting tot 

burgerschap. Hier treedt tussen bovenvermelde aspecten (a) en (b) een beduidende overlap 

op. Onderwijs zorgt voor collectieve en particuliere baten. Dat levert enige vingerwijzing 

voor een gewenste wijze van financiering op. Deze verschilt voor de verschillende 

onderwijsvormen en niveaus. Een al te rigoureuze particuliere financiering brengt echter 

steeds het gevaar van vergaande segmentatie op basis van welstand in het onderwijs met 

zich mee. Private financiering wordt steeds meer als optie gezien naarmate het gaat om 

hogere niveaus van onderwijs. Echter, in ontwikkelingslanden is private financiering ook in 

het elementair onderwijs, aan de orde van de dag. De vertaling van genoten onderwijs in 
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arbeidskwalificaties loopt veelal via diploma’s. Bij de waarde van diploma’s worden wel 

vraagtekens gezet. De al te gedetailleerde inrichting van het onderwijs met het oog op de in 

de nabije toekomst benodigde arbeidskwalificaties loopt veelal stuk op de veranderlijkheid 

van de arbeidsmarkt door de wijzigingen in het lot van ondernemingen, de dynamiek van de 

interne organisatie van taken en de mobiliteit van de arbeidskracht. 

 

Tenslotte beschouwt de notitie het onderwijsgebouw in zijn verscheidenheid van 

uiteenlopende niveaus en soorten. De vormgeving van dat gebouw en de interne 

doorstroming beïnvloeden economische groei en meer algemene ontwikkeling. De 

onderlinge afhankelijkheden binnen elk onderwijsgebouw zijn aanzienlijk. Dit resulteert in 

effecten voor vele onderdelen als in een enkel onderdeel verandering optreedt. 

Onderwijsstelsels zijn zeer ingewikkelde historische constructies die alleen met grote 

moeite in een gewenste richting kunnen worden gebogen en waarbij ingezette operaties 

steeds weer voor onverwachte uitkomsten zorgen. Het is meer in het algemeen nog niet erg 

duidelijk in welke onderwijsgebouwen welke investeringen welke effecten op economische 

groei en ontwikkeling in bredere zin teweeg brengen. 
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1. Een zwarte doos vol complexe relaties 

 

Terugkijkend op de maatschappelijke interesse in en de kennisontwikkeling omtrent 

onderwijssystemen zijn de jaren 1950 en 1960 wel getypeerd als de ‘gouden tijd’ (Cohen 

2006, 196). Dat valt niet toevallig goeddeels samen met de ‘trente glorieuses’ zoals in 

Frankrijk de naoorlogse jaren worden aangeduid waarin de uitbouw van de verzorgingsstaat 

zijn beslag kreeg. De uitbreiding van het onderwijssysteem werd gezien als onderdeel van 

het verzorgingsarrangement en tegelijk als opstap naar verdere economische groei. Latour 

(1987) noemde de redenering later de education-economic growth black box. Een 

wereldwijd netwerk van internationale deskundigheid en organisatie werd op de been 

gebracht om een en ander over de hele wereld in gang te zetten. Een indrukwekkend 

statistisch apparaat werd internationaal geconstrueerd om de beloofde groeipaden 

beleidsmatig te stimuleren. Met hun boek hadden Harbison & Myers (1964) net na de 

massale dekolonisatie in voorgaande jaren de begripsmatige basis voor de uitbreiding van 

dit project over de ontwikkelingslanden gelegd. 
 

Later werd de verdere uitbreiding van de verzorgingsstaat verhinderd en het elan rond de 

black box nam af. Maar met de nieuwe nadruk op de kenniseconomie en de programmering 

van het ontwikkelingsbeleid rond de Millenniumdoelen met onderwijsuitbreiding in den 

brede als een van de centrale doelstellingen, is de education- economic growth black box 

opnieuw als intrigerend thema actueel. 

 

In de Jomtien-declaration 1990: ‘Education for all’ (het begin van een UNESCO campagne 

over dat onderwerp), werden de argumenten zowel gezocht in het ontwikkelen van ‘human 

capital’ als in de sociale cohesie die kan uitgaan van een breed gespreid primair onderwijs 

(Robertson 2007 hst 3). De Jomtien bijeenkomst was overigens in meer algemene zin een 

belangrijk keerpunt doordat sindsdien de belangrijkste internationale instituties op gebied 

van ontwikkelingssamenwerking qua opvatting en beleid meer naar elkaar zijn toegegroeid. 

Tot dan toe waren er enerzijds de ‘Bretton Woods guys’, IMF en World Bank, die slechts 

oog hadden voor enge groeicijfers van het GNP, anderzijds UN, Unesco en ILO, die een 

meer sociale en maatschappelijke benadering voorstonden. 
 

Dat de World Bank tegenwoordig ‘Inclusive Growth’ predikt (zie Tilak, 2007) maakt 

duidelijk dat men daar een flink stuk is opgeschoven in de richting van UN c.s, waar dat 

begrip onder andere benamingen al gangbaar was, zoals ‘growth with a human face’. Het 

ligt voor de hand dat voor het bereiken van ‘Inclusive Growth’ het bevorderen van 

onderwijs in alle echelons hoog op de agenda staat, maar wij hebben in de literatuur nog 

geen aanwijzingen gevonden wat er inhoudelijk (curriculum, lesinhoud) zou moeten 

veranderen om dit te bereiken. 

 

Onderwijs en ontwikkeling hebben vast iets met elkaar van doen, maar wat dat is, valt niet 

in twee woorden te zeggen. Een eerste redenering. Heel in het algemeen vergt economische 

groei vermeerdering van kennis, competenties en vaardigheden. Het onderwijs helpt deze 

produceren bij de opeenvolgende generaties die de arbeidsmarkt betreden. Dit komt 

bovenop - mogelijk minstens voor een deel in plaats van - de inspanningen van het 

onderwijssysteem, nodig om het onderwijsniveau (en daarmee de economische productie) 

op peil te houden: ouderen verdwijnen, jongeren treden aan. Extra kennis leidt tot 

productieverhoging en bij een constante bevolking tot productiviteitsverhoging. In die 

gedachtegang stijgt de arbeidsproductiviteit dus met het onderwijsniveau en resulteert 
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economische groei. De verhoogde arbeidsproductiviteit vloeit voort uit een toegenomen 

vermogen ingewikkelder productieprocessen toe te passen en uit een groter innovatief 

vermogen. 

 

Een tweede redenering verbindt onderwijs niet zozeer met kennis, vaardigheden en 

competenties, maar vooral met karaktervorming en waardenoriëntaties. Bepaalde 

karaktertrekken en waardenoriëntaties, bijv. een bepaalde mate van risicogeneigdheid en 

zelfvertrouwen plus ondernemingszin en spaarzaamheid in de persoonlijke levenssfeer, zijn 

nodig om het economisch proces op gang te houden. Schoolopleidingen moedigen 

dergelijke karaktertrekken al dan niet aan en zij brengen (zeker niet als enige) de benodigde 

waardenoriëntaties aan bij hun leerlingenpopulaties. Alweer kan men dit bezien als een 

voorraad die door onderwijs op het voor stabiele productie benodigde niveau wordt 

gehouden. Maar karaktertrekken en waardenoriëntaties kunnen ook als zodanig groei 

ondersteunen en dit kan dus door groei van de schoolbijdrage verder aan kracht winnen. 
 

Kortom, de school als voorname werkplaats voor productie, onderhoud en herstel van 

kennis, vaardigheden, competenties, waarden en karaktervorming levert in deze zienswijzen 

een relevante bijdrage aan economische groei en daarmee aan ontwikkeling. 

We kunnen echter de redenering nog in minstens twee richtingen verder uitbreiden. 

Ontwikkeling zelf wordt natuurlijk in de regel breder opgevat dan strikt als economische 

groei. En ook die andere aspecten van ontwikkeling kunnen in verband met onderwijs 

worden gebracht. Een tweede uitbreiding betreft de richting van het verband. Waar we tot 

hier toe onderwijs zien als een bijdrage aan verdere ontwikkeling (breed of smal), kunnen 

we onderwijs ook zien als een maatschappelijke institutie die door ontwikkeling gedragen 

wordt. Alleen bij een bepaald economisch niveau of ontwikkelingsniveau in het algemeen 

zijn bepaalde niveaus van onderwijs mogelijk. Bij al deze verbindingen tussen ontwikkeling 

en onderwijs duikt tenslotte de neiging op onderwijs te zien als een teken, een onderdeel 

van ontwikkeling. Een goed voorbeeld daarvan geeft Paul Krugman (2009) waar hij de 

recente, relatieve terugval van de participatie in tertiair onderwijs in de Verenigde Staten 

leest als een teken van algemeen achterblijvende ontwikkeling van het land. 
 

Het onderwijs is zonder twijfel in algemene zin een belangrijke maatschappelijke institutie. 

Instituties worden door economen opnieuw meer en meer gezien als gewichtige, maar vaak 

nog raadselachtige condities voor voortgaande economische groei. Zulke overwegingen 

brachten ons er indertijd toe onderwijs te kiezen als discussiepunt. Steeds weer blijkt dat 

onderwijsstelsels historisch geworteld zijn en dus niet dan met uitzonderlijke inspanning 

(denk aan de communistische ingrepen ter zake) naar eigen voorkeur van het moment 

kunnen worden ingericht.  

 

Bij het beschrijven van de onderwijssituatie in diverse landen wijzen auteurs vaak op de 

invloed van oude cultuur of voorgeschiedenis. Zo is het eeuwenoude erfgoed van 

Confucius, waarin het vergaren van kennis als een grote deugd en levensvervulling wordt 

gezien zeker bevorderlijk geweest voor de hoge participatiegraad in het Chinese onderwijs. 

De missie en zending hebben er het stelsel geïntroduceerd van 6 jaar basis en 3 jaar 

voortgezet onderwijs. In India zijn er grote verschillen tussen de verschillende staten. Zo 

kent Kerala, vanouds een vrij zelfstandig prinsdom, een hoog opleidingsniveau, dat mede is 

terug te voeren op de christelijke achtergrond van de bevolking en de Engelse missionering. 

Een soortgelijke situatie doet zich voor in Bengalen. Overigens vertaalt deze voorsprong in 

opleidingsniveau zich nog niet in een beter welvaartsniveau dan in overig India (maar wel 
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in relatief hoge posities van Keralites in andere delen van India). 
 

Een andere verworvenheid uit het verleden hangt samen met het koloniale tijdperk, waar 

met name in gebieden onder Engels (en Nederlands?) bewind de bevolking werd 

ingeschakeld in het ambtenarencorps. Daartoe werd in die landen het concept van primair 

en voortgezet onderwijs althans voor een deel van de bevolking geïntroduceerd. 

Bijvoorbeeld in Kenia heeft de overheid sinds de onafhankelijkheid in 1963 succesvol 

voortgebouwd op die basis (Oketch in Green, 2007). 

 

 

2. Onderwijs en ontwikkeling verder uiteengelegd. 

 

De relatie tussen onderwijs en ontwikkeling is dus complex. Allereerst zijn de twee 

basisbegrippen niet eenduidig. Het onderwijsgebouw kent vele kamers en verdiepingen. Die 

komen verderop nog nader aan de orde. Daarnaast is het begrip ‘ontwikkeling’ maar zeer 

ten dele aangeduid door economische groei, en met name als onderwijs in het geding is, 

gaat dat tellen. We maken hier alvast een onderscheid tussen economische en sociale 

ontwikkeling. De samenhang tussen onderdelen van het onderwijssysteem en verschillende 

typen ontwikkeling is vaak tweezijdig, heeft repercussies op andere samenhangen, verschilt 

tussen de onderdelen van onderwijs en ontwikkeling en wordt in de regel pas na verloop 

van tijd zichtbaar. 
 

Laten we deze gecompliceerde relatie, allereerst toegespitst op het verband van onderwijs 

en economische groei, nog iets nader uiteenleggen. Een zeker onderwijsniveau is nodig om 

een bepaald niveau van goederenproductie, dienstverlening en distributie te bewerkstel-

ligen. Verbetering van onderwijsniveau moet dus in de pas lopen met productieverhoging. 

Zo gezien beïnvloedt de stand van scholing, het product van onderwijs dus het economisch 

niveau van een samenleving. Vanwege de algemene acceptatie van deze stelling wordt erop 

vooruit gegrepen door investeringen in het onderwijs te plegen, die human capital opleveren 

in de verwachting dat zij economische groei zullen genereren. Dit laat echter onverlet dat er 

tal van substitutiemogelijkheden voor de inzet van kennis en kundes bestaan die het 

verband verwateren en dat kennis en kunde ook niet de enige bepalende factoren zijn voor 

de bepaling van het economisch resultaat. 
 

Deze gedachte gang heeft veel steun, maar wordt lang niet altijd door de feitelijke gang van 

zaken gedekt. Bonal (2006) geeft een analyse van het falen van veel projecten die op deze 

gedachte waren geïnspireerd, waarbij met name Zuid Amerika zijn terrein van onderzoek is. 

Een en ander tegen de achtergrond van de constatering dat ondanks grote investeringen en 

gerealiseerde verbeteringen in het onderwijs de armoede in die regio nog steeds toeneemt. 

Zo is er gewerkt aan selectie van dorpen, steden, regio’s waar de achterstand het grootst 

was en is er geëxperimenteerd met diverse bestedingsrichtingen van de beschikbare 

middelen zoals verbetering van lesmateriaal of van niveau van het docentencorps, maar ook 

het rechtstreeks financieel belonen van de families waarin die kinderen primair onderwijs of 

vervolgonderwijs daadwerkelijk voltooien. Bonal tracht aan te tonen dat de beleidsmakers 

die armoede met onderwijs willen bestrijden veelal te weinig oog hebben voor de 

omgekeerde relatie: de invloed van armoede op het onderwijs. Ook al is de human capital 

gedachte op zichzelf juist, dat wil nog niet zeggen dat mensen die op of onder het 

bestaansminimum leven effectief in staat zijn de investeringen in onderwijs te doen die 
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nodig zijn om daarvan te profiteren. Dit leidt dan tot de aanbeveling het onderwijs niet te 

centraal te stellen in het beleid, maar de sociale cohesie en gelijkheid in welvaartsniveau 

langs andere wegen te bevorderen, onderwijs volgt dan wel. 

 

Andersom is de relatie minstens zo sterk: onderwijs is duur en bepaalde voorzieningen-

niveaus kunnen pas worden gefinancierd bij een bepaald niveau van economische 
ontwikkeling. Elke stap verder op een economisch groeipad opent nieuwe mogelijkheden 

voor extra onderwijs. Maar ook dit verband is verre van eenduidig. Onderwijs strijdt met 
andere voorkeuren, groei van onderwijsuitgaven moet verdeeld worden over alle 

onderdelen van het onderwijsgebouw. En het is verre van zeker dat alle verschillende 
soorten mogelijkheden om onderwijs te financieren in dezelfde mate of zelfs in enigermate 

zullen renderen. Met andere woorden: het is goed mogelijk dat verdere onderwijsgroei geen 
bijdrage levert aan een hoger economisch niveau en dus een eens ingezet proces van 

cumulatieve causatie (Myrdal 1957) tot stilstand komt. 

 

In beide richtingen, waarin het verband kan gaan, geldt de tijdfactor als complicatie. Het 

duurt een tijd voor een opleiding is voltooid en dan mogelijk nog een tijd voordat 

jaargangen met voltooide opleidingen de arbeidsmarkt diepgaand beïnvloeden. Omgekeerd: 

het duurt een tijd voordat gerealiseerde economische groei zich vertaalt in functionerende 

extra onderwijscapaciteit. Bij gelegenheid worden al deze verbanden natuurlijk geheel 

terzijde geschoven door de ontwikkelaars van Apple, de stichters van Microsoft, de 

uitvinders van Google en hun soortgenoten. 
 

Het lijkt er intussen op dat de remmende werking van een stagnerende economische 

ontwikkeling op het onderwijs gemakkelijker valt aan te tonen dan een positieve invloed 

van onderwijs op economische groei. Zo heeft in veel ontwikkelingslanden de beknotting 

van de overheidsfinanciën en toenemende armoede in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw 

aanwijsbaar nadelig effect gehad op onderwijsparticipatie en op de kwaliteit van het 

onderwijs. Door de armoede kon de jeugd niet worden gemist op het land en in de 

werkplaats en door de slinkende overheidsbudgetten was er geen ruimte om naast de 

salarissen voor de docenten te investeren in docentenopleidingen en schoolboeken en ander 

studiemateriaal (Robertson 2007 hst 2). Daar tegenover staat het beeld van de spectaculaire 

groei in landen als India, Taiwan en China die mede gedragen wordt door een hoog niveau 

van beroepsgericht onderwijs (in India beperkt de participatie zich overigens tot een beperkt 

deel van de jeugd uit de elite en de hogere middenklasse). Dat het ontstaan en handhaven 

van dit kwaliteitsniveau mede dankzij economische voorspoed mogelijk is ligt voor de 

hand, maar daaruit valt nog niet te concluderen dat het ook de oorzaak is van economische 

groei. 
 

Een groot probleem bij de bepaling van al deze mogelijke samenhangen tussen scholing, 

arbeid en economische groei is de onzekerheid over de kwaliteit van het onderwijs. De 

inhoudelijke niveaus van kennis waarvoor diploma’s staan, zijn onzeker. De precisie van de 

algemene kennis daaromtrent is niet bijster groot. Pas de laatste jaren begint wat 

internationale vergelijkende kennis te ontstaan bijv. over de wiskundeniveaus in een groot 

aantal landen (PISA-onderzoeken). In alle soorten onderwijs bestaan wijd uiteenlopende 

situaties die tot nominaal hetzelfde diploma leiden. In de plattelandsgebieden van 

ontwikkelingslanden speelt het elementaire onderwijs zich niet zelden af in meerdere shifts 

per dag door slecht opgeleide, slecht betaalde, niet steeds aanwezige, nauwelijks 

gecontroleerde onderwijzers/essen, zonder deugdelijk materiaal. De resultaten zijn uiteraard 
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geheel anders dan die in de middenklassewijken van de hoofdstad. Maar dit probleem doet 

zich weliswaar minder pertinent op alle niveaus voor. De verhouding tussen diploma’s en 

feitelijk verworven kennis, competenties en vaardigheden is instabiel (zie de langlopende 

Nederlandse discussie daaromtrent ingezet door Dronkers, 1998). 
 

Met het oog op de stuurbaarheid van het onderwijssysteem als instrument voor 

economische verbetering rijst hier bijvoorbeeld de vraag of investeringen in onderwijs zich 

moeten vertalen in capaciteitsuitbreiding met behoud van kwaliteit (verbreding) of in 

kwaliteitsverhoging van de bestaande capaciteit en of een en ander te zijner tijd correct 

gereflecteerd wordt in de uitgereikte diploma’s. Het ziet er eigenlijk naar uit dat op beide 

punten geen zekerheid kan worden geboden. Wel is het zo dat in statistische exercities vaak 

eenvoudigweg gebruik gemaakt wordt van ‘jaren gevolgd onderwijs’ als aanwijzing voor 

het scholingsniveau van een bevolking en dat hiermee toch zinvolle uitkomsten in studies 

over de verhouding tussen onderwijs en economische groei worden geboekt. Dat duidt erop 

dat ondanks alle mogelijke verfijningen er toch een algemene onderliggende samenhang 

bestaat tussen hoeveelheid gevolgd onderwijs dan wel de hierop gebaseerde diverse 

diplomareputaties en economisch niveau. 
 

Onderwijs heeft naast collectieve ook individuele effecten. Onderwijskwalificaties helpen 

de maatschappelijke stratificatie bepalen. Naarmate de economische ontwikkeling doorzet, 

wordt deze rol van het onderwijs sterker. Als de toegankelijkheid van de verschillende 

onderwijsvormen dan ook nog steeds sterker wordt bepaald door aanleg en eigen 

inspanning ontstaat een meritocratische maatschappij (Young, 1958). Volgens sociologen 

(Ganzeboom & Ultee, 1996) gaat het in landen als Nederland steeds meer die kant op. 
 

We richten ons hier gewoontegetrouw in de eerste plaats op het verband van onderwijs en 

economische groei. Maar het is speciaal bij dit onderwerp onvermijdelijk niet alleen 

economische groei ruim op te vatten maar om ook aspecten van maatschappelijke 

ontwikkeling niet geheel te verwaarlozen. Dat is allereerst nuttig omdat in de inrichting van 

het onderwijs altijd ook opvattingen met betrekking tot maatschappelijke ontwikkeling 

besloten liggen. Die opvattingen bepalen mede de vorm die de onderwijsinstitutie krijgt. 

Denk aan de rol van de humaniora, aan het onderwijs in aardrijkskunde en geschiedenis, de 

traditionele beoordelingen van gedrag en vlijt, maar ook aan de invloed van 

onderwijskwalificaties en onderwijsinrichting op inhoud en verbreiding van burgerschap 

(Bovens & Wille, 2009, van de Werfhorst, 2007, Tonkens, 2008). Afwegingen rond 

onderwijs zijn daarom nooit uitsluitend bepaald door overwegingen rond economische 

groei. 
 

Maar ook als we zulke overwegingen buiten beschouwing laten, is nog sprake van indirecte 

effecten van onderwijs op economische groei. Onderwijssituaties kunnen erupties van 

ongenoegen genereren die op hun beurt een buitengewoon negatieve invloed op verdere 

economische ontwikkeling met zich meebrengen. De ‘youth bulge’ hypothese stelt het 

verband aan de orde tussen een excessieve groei van het leeftijdscohort in de potentieel 

schoolgaande leeftijd en het optreden van grootscheepse geweldsuitbraken. 

Een heel belangrijke factor hierbij is het achterblijven van voldoende uitbreiding van 
onderwijscapaciteit om de betreffende jongeren op te vangen en daarna een tekort 

schietende arbeidsmarkt om ze aan werk en een inkomen te helpen. De betreffende 

geweldsuitbarstingen hebben een zeer negatieve invloed op economische groei Het 

verschijnsel is bestudeerd in Afrika (zie Collier, 2003). Een variant betreft een overaanbod 
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aan gediplomeerden door meer toelatingen zonder uitzicht op een arbeidsplaats met 

soortgelijke gevolgen (dit effect is al eerder voor de Arabische wereld opgemerkt). In het 

algemeen is de door de tijd heen veranderende omvang en ruimtelijke verdeling van de 

leeftijdsgroepen waaraan onderwijs wordt aangeboden een lastig beheersbare factor bij het 

op peil houden en verbeteren van het onderwijssysteem. En dit laat op zijn beurt sporen na 

in de resultaten. 

 

 

3. Onderwijs en kapitaalvorming 

 

Keren we nu terug naar het rechtstreekse verband tussen economische groei en onderwijs, 

dan is het nuttig de resultaten van onderwijs te beschouwen als bijdragen aan de kapitaal-

vorming. We introduceren daarbij vier soorten kapitaal. Allereerst human capital (HC: 

kennis en vaardigheden die direct voor productie nodig zijn), vervolgens het klassieke 

begrip materieel kapitaal (MC: machines, gebouwen, land, infrastructuur), financieel 

kapitaal (FC: geld, aandelen, obligaties, e.d.) en social capital (SC: waarmee vooral het 

hebben van communicatieve en cognitieve vaardigheden in het algemeen wordt bedoeld, 

die indirect een belangrijke bijdrage aan economische productie leveren). Human capital en 

social capital worden ook wel ‘software capital’ genoemd. Zij worden door vele vormen 

van informatieoverdracht verworven. Het formele onderwijsstelsel speelt daarbij een 

cruciale rol. 

 

Er zijn, als gezegd, behalve economische ook maatschappelijke doelen voor onderwijs. In 

de regel zijn de metingen van de effecten van onderwijs gericht op de economische doelen. 

Voor de maatschappelijke doelen ontbreekt het aan een algemeen aanvaarde en gemakkelijk 

beschikbare doelvariabele, zoals die bij de economische doelen in de vorm van het BNP en 

de arbeidsproductiviteit beschikbaar is. Toch is de laatste jaren ook in onderzoek steeds 

meer aandacht ontstaan voor effecten van onderwijs op allerlei participatievormen en 

politieke activiteiten die aan burgerschap gekoppeld zijn. Veelal moeten gegevens 

daaromtrent door speciale surveys worden verzameld, maar steeds meer datasets komen 

voor secundaire analyse beschikbaar. Daarnaast zijn de effecten van onderwijskwalificaties 

op sociale mobiliteit en stratificatie goed meetbaar via beroeps- en inkomensdata.  Intussen 

is in economenkring (Stiglitz, 2009) de discussie rond het BNP als algemene aanduiding 

van het economisch niveau opnieuw opgelaaid en is in VN- kring met de Human 

Development Index een maat voor een nog algemener notie dan de reeds genoemde 

geïntroduceerd. 
 

Mensen volgen onderwijs waardoor hun vaardigheden, kennis en hun competenties 

toenemen. Overigens kan dit resultaat ook in bedrijven en instellingen worden bereikt 

(ervaring, learning by doing). De toename komt tot uitdrukking in zowel ‘human capital’ 

als ‘social capital’. Naarmate de industriële maatschappij met vastomlijnde grootschalige 

arbeidsorganisaties (‘Fordisme’) steeds verder overgaat naar meer flexibele vormen, zal – 

zo mag men aannemen – het belang van sociaal kapitaal verder toenemen. Het zou echter 

veel te ver gaan dit als een continu voortgaand proces te zien, waarbij human capital een 

steeds geringere rol gaat spelen. De voortgaande vraag naar vakmanschap duidt op een 

blijvende behoefte aan een stevige hoeveelheid human capital. Ook is het in dit verband 

goed in herinnering te brengen dat de nadruk op human capital niet altijd heeft gegolden. 

Pas met de grootscheepse modernisering van de economie in de laatste eeuwen is een  
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gedifferentieerde en steeds omvangrijker hoeveelheid human capital een onmisbaar element 

voor verdere economische groei geworden. Voordien was in de onderlinge verhouding 

social capital naar zich liet aanzien de belangrijkste component van de twee. De toename 

van kapitaal wordt veroorzaakt door investeringen, een term die vroeger alleen op fysiek 

kapitaal sloeg. Investeringen (in geld, maar ook in moeite gemeten) leiden tot economische 

groei met ‘time lags’ van uiteenlopende lengte. Dat geldt ook voor ‘human’ en ‘social 

capital’. 
 

‘Human capital’ wordt gemeten door het aantal geschoolden van een bepaald niveau met de 

potentiële beroepsbevolking (PB) te vergelijken, bijvoorbeeld het aantal primair 

geschoolden of het aantal met een hogere technische opleiding als percentage van de PB, of 

ook de tertiair opgeleiden als, bijvoorbeeld, 30% van PB. Dit is nog te verfijnen door het 

percentage economisch en technisch opgeleiden te nemen, bijvoorbeeld 13% van PB. In 

Nederland is het percentage van de voltooiers van primair onderwijs hoog, vermoedelijk 

rond 90%. In veel ontwikkelingslanden is dit echter meestal niet hoger dan 50/ 60%, zeker 

bij meisjes. Aan dergelijke metingen ontbreekt een aanduiding van de kwaliteit van het zo 

beschreven kapitaal (de kwaliteit van het onderwijs is, als eerder aangegeven, in diploma’s 

of scholingsjaren maar gebrekkig tot uiting gebracht, maar ook de via leerprocessen in de 

praktijk opgedane kennis ontbreekt eraan). Ook is de inzetbaarheid van dit kapitaal niet 

zonder meer duidelijk (met name via het zich onttrekken aan de arbeidsmarkt). De 

groeiende deelname van meisjes aan het onderwijs en het ook ten opzichte van de jongens 

verhoogde niveau van de genoten opleidingen hebben aanzienlijke effecten voor de 

samenstelling van het arbeidsaanbod nog afgezien van alle andere effecten (zoals verlaging 

van de vruchtbaarheid) die vrouwelijke onderwijsparticipatie met zich meebrengt. 
 

De via onderwijsdeelname gemeten voorraad human capital is het resultaat van 

investeringen over een langere termijn. Het is daarnaast van belang inzicht te krijgen in de 

directe opbrengst van onderwijsinvesteringen voor de vorming van human capital door 

uitgereikte diploma’s van verschillende niveaus van jaar tot jaar te koppelen aan de 

betreffende jaarklassen in de bevolking. 
 

‘Social capital’ is moeilijker te meten. Dat ligt aan de omstredenheid van de definitie (zie 

verder), maar ook omdat het vooral om relationele gegevens gaat, minder om attributen van 

actoren. Metingen daarover zijn altijd lastiger. Het begrip kan in ieder geval goed gebruikt 

worden in kwalitatieve zin voor zowel de structurele aspecten (‘een groep met sociaal 

kapitaal’) als voor individuen (‘personen met sociaal kapitaal’). Het begrip komt uit de 

sociologie en duidt vooral op de algemene competenties voor leren en produceren, 

maar ook op die voor samenwerken/ sociaal netwerken. Het begrip is door de bedenkers 

ervan duidelijk verbonden met economische activiteiten. Het wordt onder meer gebruikt om 

bij de Italiaanse ‘Industrial districts’ (economische clusters met kleinere bedrijven die veel 

samenwerken) het succes ervan te verklaren. Hierna volgen enkele citaten die de aard van 

deze soort kapitaal kunnen verduidelijken. We beginnen met Coleman, die een sleutelrol 

heeft gespeeld bij de ontwikkeling van het begrip in het economische domein. Daarnaast is 

Granovetter een belangrijke auteur vanwege zijn bijdrage over de functionaliteit van 

verschillende typen netwerken. 
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Coleman (1988: S98) stelde: ‘Social capital is a resource for persons. It can be perceived as 

an input to acquire socially required benefits’. Hij stelde echter ook: ‘Unlike other forms of 

capital, social capital inheres in the structure of relations between actors and among actors. 

Hence, social capital is typically a relational asset’. Coleman stelde dat relaties niet alleen 

belangrijk zijn tussen personen onderling, maar ook: ‘between ‘purposive organizations’, 

like firms and universities’ (1988: S98). 

 

Ostrom and Ahn (2008: 4) stellen dat: ‘All forms of capital involve the creation of assets 

that generate a potential flow of benefits over a future time horizon. Capital in its most 

basic sense is a set of assets capable of generating future benefits for at least some 

individuals’. Ostrom and Ahn (2008: 5) stellen voorts: ‘We view social capital as an 

attribute of individuals and of their relationships that enhance their ability to solve 

collective-action problems’. Sonnemans, van Dijk en van Winden (2005) stellen dat de 

ontwikkeling van affectieve relaties en vertrouwen hiermee samenhangen: ‘The 

embeddedness of economic behavior in networks of social ties seems to have a profound 

impact on the outcome of economic processes’. Verscheidene auteurs stellen evenwel dat 

de ontwikkeling van ‘social ties’ en social capital tot afgeschermde en uitsluitende 

eenheden kan leiden, zoals bij politieke en religieuze structuren en daarmee afbreuk kan 

doen aan het gemak waarmee bindingen met personen van buiten die kring kunnen worden 

aangegaan. 
 

Er zijn verscheidene pogingen gedaan om deze paradox op te lossen bijv. door een 

onderscheid te maken in de bindingen die bijdragen aan ‘bonding’ dan wel ‘bridging’ en 

waarbij het erom gaat de goede mix te bewerkstelligen. Granovetter vestigde zijn reputatie 

met een artikel over de kracht van zwakke bindingen (The strength of weak ties (1973)). 

Vertaald naar het ontwikkelingsvraagstuk zou dat kunnen betekenen: het meeste profijt 

voor verdere ontwikkeling is te verwachten van zwakke bindingen die zich buiten de 

primaire groepen bevinden. 
 

De verwerving van sociaal kapitaal, vooral het doen van gerichte investeringen, verloopt 

voor een niet onbelangrijk deel eveneens via het onderwijs. Daar wordt onder veel meer 

geleerd hoe je samenwerkt en er wordt een van de bases gelegd voor de netwerken die er 

later toe blijken te doen. Ander netwerk vernuft stamt uit de eigen familie en de ervaring uit 

de vriendenkringen waarin men in de loop der tijd verkeert. Met andere woorden, sociaal 

kapitaal genereert voor dat deel zijn eigen groei, maar wij weten weinig over de groeivoet 

en wij weten ook niet veel over de afwijkingen van de regel. Als we sociaal kapitaal 

inderdaad op een vergelijkbare manier met andere vormen van kapitaal benaderen, moet op 

de een of andere manier ook sprake zijn van investeringen in en voorraden van dit type. Op 

het gebied van de meting van investeringen in sociaal kapitaal, de resulterende voorraad en 

het effect op economische groei is nog een wereld te winnen. Dat kan er ook toe bijdragen 

de gegroeide meetconventies bij deze zelfde trits rond human capital opnieuw te bezien, 

want van overlappingen is kennelijk sprake. 
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4. Onderwijs als collectief of privaat goed. 

 

De bijdrage van onderwijs aan de vorming van software-kapitaal (human en social) heeft 

maatschappelijke en particuliere opbrengsten. Daarom rijst steeds weer de vraag: moet het 

collectief of privaat gefinancierd worden? Vingerwijzingen voor de beantwoording van die 

vraag zijn te ontlenen aan de ontvangers van de opbrengsten van deze investering: de 

samenleving als geheel en het individu plus zijn directe leefeenheid. Men zou zich ook nog 

kunnen afvragen om welke samenleving als geheel het hier gaat, welk collectief het dan 

eventueel zou moeten bekostigen, maar die vraag komt in Nederland door de nationale 

regelgeving over onderwijs zelden aan de orde. Dat is bijv. in de Verenigde Staten met de 

instelling van aparte schooldistricten een punt dat wel degelijk de aandacht heeft. 
 

De Groot en Maassen van der Brink hebben recent de opbrengsten van onderwijs nog eens 

aan de orde gesteld (Financieel Dagblad, 24 oktober 2009): ‘Onderzoek toont aan dat het 

maatschappelijk rendement van onderwijs hoog is. Daarmee bedoelen we de 

productiviteitsgroei van een jaar onderwijs. De Oeso schat het maatschappelijk rendement 

van hoger onderwijs op ruim 5%, andere onderzoeken geven aan dat het rendement van een 

jaar onderwijs 6 tot 8% bedraagt. Het maatschappelijk rendement van onderwijs is van 

dezelfde orde van grootte als het individueel rendement: 6-8%. Dit geeft aan dat individu en 

samenleving als geheel in gelijke mate profiteren van investeringen in onderwijs’. Als we 

de vraag over welke maatschappelijke eenheid het hier gaat nu verder buiten beschouwing 

laten, valt hieruit af te leiden dat voor het onderwijs als geheel zowel een collectieve als een 

individuele bijdrage gevraagd mag worden. 
 

Overigens is ook nog een open vraag hoe via onderwijs verworven arbeidskwalificaties 

collectief en op dynamische arbeidsmarkten neerslaan in inkomensverhoudingen. Uit 

onderzoek in Zuid Amerika (Bonal, 2006) is gebleken dat, als het goed gaat, met betere 

scholing economische groei weliswaar wordt bevorderd, maar veelal ook de 

inkomensverschillen eerder toe- dan afnemen. Dit laatste wordt wel aangeduid met het 

‘composition effect’: een groter aandeel van de bevolking is beter opgeleid en zou dus een 

hoger inkomen kunnen verwerven. Verbetering van de kwaliteit aan de aanbodzijde van de 

arbeidsmarkt hoeft echter niet gepaard te gaan met evenredige toeneming van de vraag op 

alle niveaus. Dit kan dan leiden tot het ‘wage-compression effect’, waarbij het 

inkomensniveau voor geschoolde arbeid onder druk komt te staan, hetgeen weer leidt tot 

vermindering van de inkomensverschillen (maar op een lager niveau). Hoe die twee 

genoemde effecten samen uitwerken op het totale inkomensniveau en de verdeling daarvan 

hangt van de concrete situatie af en is zeker niet bij uitsluiting gerelateerd aan het onderwijs 

vraagstuk. Onderwijsontwikkeling aan de basis draagt slechts bij aan een redelijk gespreide 

welvaartsverbetering in een scenario waarin ook uit anderen hoofde sprake is van 

substantiële groei. 
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In lijn met de idealen die wel als ‘Washington Consensus’ worden aangeduid is het sinds 

eind jaren 70 vrij algemeen aanvaard dat het zwaartepunt van overheidsbemoeienis en – 

financiering op onderwijsgebied dient te liggen bij het primair en secundair onderwijs. 

Niettemin is er in vele landen nog sprake van ‘privaat gefinancierde scholen, soms eigenlijk 

verwarrend ‘public schools’ genaamd omdat ze de nationale en niet de lokale gemeenschap 

dienen als alternatief voor het door de overheid bekostigde basisonderwijs. Gevreesd wordt 

dat hiervan een dubbel schadelijk effect uit gaat op het welzijn en het sociale evenwicht in 

een land omdat enerzijds de gegoede burgerij hiermee haar voorsprong kan behouden en 

vergroten en anderzijds onvoldoende prikkels bij de overheid terecht komen om het basis 

onderwijs op niveau te brengen. India en Kenia zijn voorbeelden van die situatie, in 

Botswana lijkt het gratis primair en secundair basisonderwijs redelijk op orde. Op de 

primaire school wordt ook warm eten verstrekt, een voorziening die door diverse auteurs 

wordt aangeprezen om participatie van de arme bevolking te bevorderen. 
 

Voor het private deel van de financiering pleit de overweging dat onderwijs particulier 

voordeel oplevert. Dat is des te sterker het geval naarmate de opleiding meer te verwachten 

extra inkomen met zich meebrengt. Dit geldt in de regel meer naarmate men zich hoger in 

het onderwijsgebouw bevindt. Aan de andere kant heeft onderwijs positieve collectieve 

effecten om de al eerder vermelde redenen (in hun bijdragen aan economische dan wel 

sociale ontwikkeling). Toegankelijkheid is bij onderwijs een belangrijke waarde en kan 

door collectieve bekostiging gemakkelijker worden verwezenlijkt. Niettemin kunnen bijv. 

via persoonlijke leningen de nadelen van (minstens gedeeltelijke) private financiering voor 

de toegankelijkheid worden bestreden. Ook aan de onderkant van het onderwijsgebouw in 

ontwikkelingslanden wordt zoals gezegd nu wel voor eigen bijdragen gepleit. Dit is in een 

situatie waar staten niet bij machte zijn voldoende belastinginkomsten te verwerven om 

minimale collectieve voorzieningen te bekostigen en onderwijsconsumenten via eigen 

bijdragen, hoe gering ook, ervan doordrongen worden dat met de bijdrage de voorziening 

onder andere ook in hun handen terecht komt. In meer ontwikkelde landen zijn steeds meer 

hybride constructies ontstaan van collectieve bekostiging (nu tot de schoolboeken op 

scholen voor voortgezet onderwijs aan toe) vergezeld van stijgende eigen bijdragen die zich 

uitstrekken van extra’s voor het onderwijs zelf tot leerzame uitjes en tegemoetkomingen 

voor het onderhoud van gebouwen die niet uit de bekostiging gefinancierd kunnen worden. 
 

Het overlaten van de hogere echelons in het onderwijs aan marktwerking en 

commercialisering lijkt intussen op voorhand de bestaande welvaartsverschillen binnen de 

bevolking van een land of regio nog te versterken. Dit is dan ook een van de factoren in het 

echec van de ‘Washington Consensus’ in de jaren 80 van de vorige eeuw. Men tracht dit 

effect te mitigeren door een stelsel van beurzen of studiefinanciering. China biedt hiervan 

een sprekend voorbeeld waarbij het verstrekken van beurzen en studiefinanciering mede als 

beleidsinstrument wordt gebruikt om studenten richting technische studies te sturen. 

Niettemin merkt Vickers in Green (2006) nog op dat in de studentenpopulaties aan de 

prestigieuze universiteiten van Beijing en Shanghai de gegoede kringen van de bevolking 

duidelijk oververtegenwoordigd zijn. 
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Enkele belangrijke criteria voor de keuze tussen private en collectieve bekostiging kunnen 

zijn de ontwikkelingsfase van de economie, maar ook de soort opleiding en de 

inkomenspositie van de ouders. In een laag ontwikkelde economie zal het volgen van 

primair onderwijs al een belangrijke stap zijn, terwijl bij hoger ontwikkelde structuren de 

volgende fasen van onderwijs essentieel zijn, waarbij nog een onderscheid kan worden 

gemaakt tussen (technische) vakopleidingen en meer algemeen onderwijs. Bepaalde 

vakgebieden, zoals wiskunde en maatschappelijke vakgebieden, blijven ook bij verdere 

ontwikkeling relevant, naast de toegepaste technische vakken. Bepaalde landen vertonen 

stelselmatige tekorten in het wiskundeonderwijs, een feit waarop The Economist (October, 

2009) recentelijk nog wees voor het geval van de Arabische wereld. In zulke gevallen met 

duidelijke deficiënties kan de overheid aanleiding zien om voor speciale programma’s wel 

collectieve bekostiging te bepleiten. Hetzelfde geldt dan bijvoorbeeld voor 

bewegingsonderwijs waar te weinig bewogen wordt en wat betreft overgewicht ernstige 

problemen bestaan. 

 

 

5. Onderwijs en arbeidskwalificaties 

 

Ontwikkeling houdt in dat er een steeds grotere variatie van (economische) activiteiten 

ontstaat, waarbij werkende individuen verwikkeld zijn in gedurig veranderende 

relatiepatronen. Steeds minder voldoet daarom de beschrijving ‘bedrijfstak’ en ‘sector’ om 

iemands arbeidssituatie te typeren. Omdat de statistiek nu eenmaal sectoren, en soms sub-

sectoren, telt, moeten we het er in de regel toch mee doen, vooral bij internationale 

vergelijkingen. Behalve sectoren is er sprake van ‘commodity chains’, dat zijn ketens van 

samenhangende bedrijven in de bedrijfskolom: van zand tot klant. Ook zijn er talloze 

‘laterale’ relaties, zoals van accountants met allerlei fasen in de bedrijfskolom. Een 

computer wordt door meer dan 10 andere producenten ‘toegeleverd’; dat is ook bij auto’s 

het geval. In feite gaat het bij een economische analyse steeds meer om ‘taken’ en 

‘competenties’, die in elke ‘sector’ en in veel soorten van bedrijvigheid kunnen worden 

toegepast. Behalve human capital is daar steeds meer social capital voor nodig. Men kan 

denken aan computertechnici, die zowel bij de overheid, in een ziekenhuis alsook bij de 

auto-industrie kunnen werken. Andere taken zijn meer specifiek zoals medische 

specialisten, maar zelfs die vindt men in de industrie, ziekenhuizen en departementen (en in 

een enkel geval als manager van een vliegveld). Naast de noodzaak over sociaal kapitaal te 

beschikken in tal van technische beroepen, zijn de sociale competenties nodig voor 

ondernemers, detailhandel, werkers in het onderwijs, de zorg en andere diensten. 

In de tijd van de massaproductie ging het vooral om gestroomlijnde taken die steeds 

moesten worden herhaald. Tegenwoordig wisselt de taak vaker en er is eveneens 

voortdurende bijscholing nodig. 

 

In het bijzonder bij grotere ontwikkelingslanden zal er voor beter begrip van de wijze 

waarop het onderwijsstelsel op de arbeidsmarkt voorbereidt, ook een onderscheid moeten 

worden gemaakt naar de fase van ontwikkeling en de interregionale verschillen. Het 
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onderwijsstelsel mag dan nationaal zijn, de situatie kan sterk verschillen tussen Shanghai en 

Mumbai en de regio’s daar omheen. Juist de beter opgeleiden trekken vaak naar de steden 

of naar het buitenland. De effecten van hoger onderwijs komen dan niet altijd eenduidig ten 

goede aan de bevolkingen, waaruit de studenten stammen. Maar de verder ontwikkelde 

landen, zoals China en Malaysia houden meer vast van hun HC dan tal van Afrikaanse 

landen. Het verschil tussen de landen geldt voor alle vier vormen van kapitaal, maar 

misschien is social capital wat gelijker verdeeld. De verwerving ervan is mogelijk wat 

minder exclusief aan het onderwijsstelsel gebonden. 

 

 

6. Onderwijsniveaus en onderwijssoorten 

 

Voorzover de zucht naar economische groei de onderwijsvraag drijft, is de volgende 

veronderstelling plausibel. Per fase van economische groei verschilt de behoefte aan 

onderwijs. In elke volgende fase wordt de kwantitatieve behoefte aan langere 

onderwijscarrières groter en de behoefte aan diversiteit stijgt. Die diversiteit betreft 

waarschijnlijk de directe kennis en vaardigheden component (human capital), maar ook de 

verhouding tussen indirecte en directe competenties. De behoefte aan social capital zou 

daarbij op den duur relatief zwaarder gaan wegen. 
 

De implicatie is dat er een optimaal groeipad voor de onderwijssector zou moeten zijn. Het 

zou achtereenvolgende relatieve nadruk in nieuwe onderwijsuitgaven te zien moeten geven 

van laag naar hoog in het onderwijsgebouw met verlegging van de nadruk naar steeds 

nieuwe opleidingen en naar onderwijsvormen gericht op algemene competenties. Harbison 

& Myers (1964) hadden zoiets voor ogen, hun aanbevelingen hebben betrekking op groepen 

landen geordend naar inkomensniveaus. Maar heel nauwkeurig waren die aanbevelingen 

niet. Dat komt in de eerste plaats omdat landen in de loop van de tijd niet een erg eenduidig 

groeipad volgen. De groei verloopt niet strikt in de fasen die volgens de heersende 

orthodoxie van Rostow rond 1960 verwacht werd. Dit werd in hun data gemaskeerd doordat 

landen werden getypeerd naar inkomensniveau zonder oog voor het traject dat zij op weg 

daarheen hadden afgelegd. 
 

Maar de inrichting van het onderwijssysteem wordt ook niet alleen of zelfs maar in de 

eerste plaats gedicteerd door vereisten voortvloeiend uit het verlangen naar economische 

groei. Er zijn veel andere overwegingen. En bovendien is onderwijs in deze niet alles 

bepalend. De GI-Bill, die ‘hoger onderwijs voor velen’ beoogde, werd na 1945 niet in de 

VS geïntroduceerd met economische groei na de massale instroom in het hoger onderwijs 

als doel; het ging vooral om overwegingen van sociale rechtvaardigheid en vergroting van 

de kansen op sociale mobiliteit. India bleef niet achter met haar investeringen in het primair 

onderwijs uit overwegingen van economische groei maar vanwege de traditie van 

statusverschillen. De voortdurende strijd om het optimale differentiatiemoment in het 

secundair onderwijs (bijv. in Nederland) wordt gestreden met een kluwen aan argumenten 

waarvan het veronderstelde effect van de verschillende varianten op economische groei 

maar een ondergeschikt element vormt. Bij de Millennium Development Goals is de
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gewenste universele voltooiing van primair onderwijs maar zwak gefundeerd in relaties met 

economische groei. Harbison & Myers zelf constateerden dat de opbouw van nieuwe 

staatsapparaten, los van de mogelijk heilzame uitwerking ervan op economische groei een 

zelfstandige beleidsbepalende overweging was bij de planning van onderwijsinvesteringen. 

Daarom moesten ook de armste landen ieder hun eigen universiteit stichten. Zo konden 

koloniale hoge ambtenaren zo snel mogelijk vervangen worden. In veel gevallen is voor 

zulke universiteiten geen adequate financiering voorhanden, maar ook missen zij in het 

geval van kleine landen het noodzakelijke bevolkingsdraagvlak voor een dergelijke 

voorziening. Tenslotte, de uitzonderlijke prestaties van communistische regimes op het 

gebied van onderwijsinvesteringen op alle niveaus waren met name ingegeven door 

overwegingen van economische groei maar dat mocht op den duur niet baten. 
 

De deelname op de verschillende verdiepingen van het onderwijsgebied hangt uiteraard ook 

onderling samen. Zij kan moeilijk met de verdieping groeien. Een belangrijk aspect is 

daarom de mate van participatie in het primaire onderwijs. Hier gaat het uiteraard om een 

veel breder belang dan economische groei en zijn ook de “algemene beschavings- en 

burgerschapsidealen” aan de orde waarvan hiervoor reeds sprake was. Zo wordt het 

functioneren van een democratisch staatsbestel bevorderd als de bevolking tenminste kan 

lezen en schrijven. Het traditionele vormingsideaal was hiervan altijd de verwoording. 

Het is dan ook niet te verwonderen dat bevordering van primair onderwijs voor allen en 

overal een van de millenniumdoelstellingen is (MDG2). 
 

Maar er zijn ook aanwijzingen dat beroepsgericht vervolgonderwijs beter van de grond 

komt in een omgeving van ‘literacy’. Daarnaast zullen ouders die zelf onderwijs hebben 

genoten hun kinderen eerder stimuleren tot voortgezet onderwijs dan ongeletterde ouders. 

Daarbij spelen moeders een grotere rol dan vaders, ergo onderwijs participatie van meisjes 

is ook hier van groot belang. Dit belang werd ook onderkend bij het formuleren van de 

milleniumdoelstellingen (MDG3). Helaas zijn de verwachtingen dat beide doelstellingen 

binnen de gestelde termijn (2015) ook worden gerealiseerd niet positief (Robertson 2007 

hst 6). Zo wijst Tilak (Tilak, 2007) er op dat ondanks aan deze doelstelling bewezen 

lippendienst de overheid in India nog altijd niet in staat blijkt adequate voorwaarden te 

scheppen voor algemene participatie (enrollment) in het primair onderwijs en nog minder 

voor het opvoeren van het slagingspercentage (62% drop out). 
 

Een andere demonstratie van de samenhang tussen de verschillende echelons vinden wij in 

China. Vickers (2006) ziet in de culturele revolutie een ‘blessing in disguise’: hoewel het 

onderwijs compleet werd geruïneerd, het bestaande onderwijzerscorps tot landarbeid 

gedwongen en het ‘kapitalistische’ lesmateriaal vernietigd, werd 100% onderwijs-

participatie afgedwongen van de bevolking. Met het onderwijs in de partijleer werd de 

bevolking vaardigheid in lezen en schrijven bijgebracht, waarop na de dood van Mao kon 

worden voortgebouwd met meer bruikbaar lesmateriaal. China kent nog altijd nagenoeg 

100% participatie in primair onderwijs en dat blijkt een stevige basis voor het 

beroepsgericht en universitair onderwijs die een belangrijke rol spelen in de opzienbarende 

economische ontwikkeling die het land in onze dagen doormaakt. 
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Er is misschien nog een ander aspect verbonden met de gedachte van een optimaal groeipad 

voor de onderwijssector dat de aandacht verdient. Tot hier toe ging het vooral om een 

vermoed effect van geproduceerde onderwijskwalificaties op economische groei via de 

resulterende arbeidsmarktkwalificaties. Waar met name tertiair onderwijs gepaard gaat met 

onderzoek binnen dezelfde instelling, ontstaan ook effecten richting nieuwe 

ondernemingsactiviteiten via nieuwe ondernemers en/of nieuwe producten. De uitstraling 

van zogenaamde research-universiteiten op hun omgeving is een veel besproken 

onderwerp sinds hun ontstaan tegen het eind van de 19
e 
eeuw. Over de effecten op 

nabijgelegen clusters van nieuwe productieactiviteiten, over de impact op nationale 

economieën en over de omvang en het blijvend effect van nieuwe ondernemers die op 

grond van hun universitaire ervaringen elders en contacten in hun thuisland met name daar 

investeren, maar hun contacten met hun alma mater levend houden in globale netwerken 

(men vergelijke het boek van Saxenian: ‘The New Argonauts’), bestaat bij lange na geen 

algemene kennis. Scepsis (bijv. Florax) wisselt af met genuanceerde oordelen en ronduit 

enthousiasme (Hall & Castells, Saxenian, 2006). 
 

Saxenian (2006) concentreert zich op de spectaculaire ontwikkelingen op ‘high tech’-

gebied in Israel, Taiwan, India en China. Het boek beschrijft in detail hoe het succesvolle 

‘Silicon Valley’ al jarenlang jonge mensen aantrekt uit de gehele wereld en hoe velen in de 

afgelopen decennia weer zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst als ondernemers in 

‘high tech industry’ met behoud van het netwerk dat zij in de USA hadden opgebouwd. 

Hoewel dit verschijnsel op het eerste gezicht kan gelden als triomf van de vrije 

onderneming valt toch op welke belangrijke rol overheden hier hebben gespeeld. 
 

Om te beginnen is daar de facilitering door de staat Californië en de stad San Francisco bij 

het tot stand komen en instant houden van Silicon Valley als ‘High Tech Industriegebied’ 

en het – vooral voor 9/11 - ruimhartige toegangs- en vestigingsbeleid in de USA, met name 

voor jong talent. Maar ook in de remigratielanden, zoals Taiwan en India, werd al vroeg een 

gunstig ondernemersklimaat geschapen voor dit soort vernieuwende bedrijvigheid. Ook het 

op technologie gerichte beleid van China levert voor deze ‘New Argonauts’ van Chinese 

komaf gunstige voorwaarden op. Daarbij kan in het midden blijven of ‘brain reflux’ de 

aanjager van nieuw economisch elan was dan wel dat het opkomend economisch elan in het 

thuisland juist de drijfveer was om terug te keren. Opmerkelijk is in elk geval, dat er ook 

veel landen zijn die nagenoeg verstoken zijn gebleven van brain reflux ondanks het feit dat 

er ook uit die landen vele jonge mensen naar USA en UK trekken om te studeren of zich 

anderszins te bekwamen. Nadere studie zou moeten uitwijzen hoe dit te verklaren valt. Naar 

verluidt vervult Australia op bescheiden schaal een soortgelijke rol in de regio. 
 

De vraag kan nog gesteld worden of Nederland, respectievelijk Continentaal Europa, in 

deze ontwikkeling niet een veel te bescheiden rol speelt. Met name de laatste decennia 

worden in de nasleep van de asielproblematiek jegens buitenlanders veel maatregelen 

getroffen die niet bepaald uitnodigend overkomen op jong talent dat een plek zoekt om zich 

verder te ontwikkelen. Daarmee behouden landen als de USA en UK hun voorsprong, die 

uiteraard ook al op de Engelse taal als landstaal is gebaseerd. 
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Er dient hoe dan ook mee gerekend te worden dat human en social capital niet zonder meer 

plaatsgebonden zijn en daarmee investeringen in deze typen niet automatisch daar ten 

goede komen waar initiatiefnemers van die investeringen ze voor ogen hadden. Dit geldt 

natuurlijk het meest nadrukkelijk voor de veelbesproken ‘brain drain’ van gegradueerden in 

het tertiair onderwijs, maar er kan wel een algemene regel van worden gemaakt. Meer 

onderwijs verruimt in het algemeen de horizon en vergroot daarmee de kansen op 

mobiliteit. ‘Expats’ zijn voorbeelden van hooggeschoolden die minstens tijdelijk uit hun 

gebied van herkomst zijn vertrokken, maar zij komen mogelijk op den duur met extra 

expertise terug. Onder de deelnemers aan trekarbeid en arbeidsmigratie van mensen met in 

het algemeen lagere scholingsniveaus treffen we vaak velen die in de plaats van herkomst 

tot degenen met de meeste scholing behoorden. In theorie gaat de horizonverbreding die 

met scholing gepaard zou gaan misschien niet op voor extreem specialistisch 

gekwalificeerde personen die binnen een instelling worden opgeleid en slechts daar met hun 

expertise tewerk kunnen worden gesteld. Het valt echter niet mee zulke situaties in concreto 

in grote aantallen te benoemen. 
 

Het onvermogen van nationale overheden om onderwijsstelsel en arbeidsmarkt beter op 

elkaar aan te sluiten wordt nog verder in de hand gewerkt door internationalisering en 

marktwerking, speciaal in het hoger onderwijs. Mede dank zij dat beleid kunnen 

ontwikkelingslanden ook profiteren van al dan niet commercieel gericht onderwijs van 

meer ontwikkelde landen. Met name de Angelsaksische landen spelen hier een rol, mede 

door de behoefte in ontvangende landen aan het Engels als internationale taal. Allerlei 

vormen doen zich voor: satelliet-vestigingen van universiteiten in andere landen, 

gastdocenten, projectgewijze assistentie bij het opbouwen van onderwijsfaciliteiten, maar 

ook het aantrekken en subsidiëren van buitenlandse studenten aan de eigen instelling. 

USA was op dit gebied 2
e 
helft van de vorige eeuw het meest invloedrijk, maar ook landen 

als Australië en Nieuw Zeeland zijn actief (Robertson, 2007 hst 8). Hoewel er 
weinig over bekend is mag worden aangenomen dat ook China langs deze weg zijn invloed 

uitoefent in landen die daarvoor open staan. Ook in WTO verband is een heftige discussie 

gaande of GATS (General Agreement on Trade in Services) mede het onderwijs zou 

moeten bestrijken. Veel landen zijn daar terughoudend in. 

 

Bij de opbouw van het onderwijsgebouw gaat het niet alleen over verdiepingen maar ook 

over de differentiatie op elke verdieping. De vraag naar specialisaties gericht op de 

arbeidsmarkt in het zogenaamde beroepsonderwijs is bij de inrichting van het onderwijs 

steeds weer aan de orde. Het moet zijn plaats vinden in de verdieping boven het elementair 

funderend onderwijs al dan niet geheel afgescheiden van voortgezet algemeen vormend 

onderwijs. De stichting van de HBS in moderniserend Nederland is er al als vorm van te 

zien, de huidige strijd om vmbo en mbo is de meest recente uiting. 
 

Juist hier is ook steeds aan de orde hoe afgescheiden de schoolsituatie moet blijven van de 

wereld van de beroepsarbeid. Er zijn tal van verschillende overgangen geprobeerd van echte 

scholen met een praktijkstage als kop van de opleiding tot gecombineerde leerwerktra-

jecten van begin tot eind tot bedrijfsopleidingen binnen het kader van de onderneming. 
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In de literatuur lijken de pure beroepsopleidingen in scholen, zeker direct volgend op het 

elementair funderend onderwijs, om verschillende redenen omstreden. Dat is opmerkelijk in 

het licht van de sterke aandrang die geregeld in de Nederlandse discussie over 

onderwijsinrichting aan de orde komt om ‘de aloude ambachtsschool’ nieuw leven in te 

blazen. Ook wordt frequent verwezen naar het heilzaam effect van het landbouwonderwijs 

bij de realisering van de modernisering van deze bedrijfstak in Noordwest Europa 

(Nederland, Denemarken) in het laatste deel van de 19
e 
en het eerste deel van de 20

e 
eeuw. 

 

In de situatie van veel ontwikkelingslanden worden dergelijke opleidingen echter 

beschreven als te duur. De vereiste investeringen in de nodige gereedschappen en 

technische installaties komen niet gemakkelijk ter beschikking. In verder ontwikkelde 

landen wordt gewezen op de gegroeide omvang van het pakket benodigdheden om in de 

betreffende maatschappijen in het algemeen te functioneren. Dit leidt tot een noodzakelijke 

verlenging van het algemeen vormend onderwijs. Bovendien leiden snelle veranderingen in 

de benodigde arbeidskwalificaties tot een grotere nadruk op het ‘leren leren’ en op 

maatschappelijk functioneren (tezamen het opbouwen van sociaal kapitaal), competenties 

die ook vooral in het algemeen vormend onderwijs opgedaan moeten worden. Daar staat 

tegenover dat er een grote en aanhoudende roep is om gerichte beroepsopleidingen omdat 

een grote categorie jongeren daarvoor nu eenmaal het meest geschikt zou zijn en er ook een 

grote maatschappelijke vraag naar dit soort kwalificaties is en zal blijven ondanks alle net 

gememoreerde veranderlijkheid. 
 

Tot hier toe hebben we in deze paragraaf de ontwikkeling van het onderwijsgebouw bezien 

als functioneel vereiste voor economische groei, waarbij de opvattingen daaromtrent de 

plannen sturen. Vervolgens kijken we nu naar het onderwijsgebouw vanuit de omgekeerde 

relatie, dus van economisch niveau naar onderwijs. Hierbij opent het economisch niveau de 

mogelijkheden om wensen op onderwijsgebied te vervullen. Het gaat daarbij vaak om 

individuele wensen, waarbij de school geen kwalificaties levert met het oog op verdere 

collectieve groei maar voor persoonlijk gewin of welbevinden. Bij een hoger economisch 

niveau kunnen meer wensen ook op scholingsgebied worden bevredigd. Het is de vraag of 

de vervulling van die wensen steeds bijdraagt aan verdere economische groei. 

 

Staatsorganen kunnen al dan niet onder het mom van een bijdrage aan economische groei 

onderwijsinvesteringen ondernemen, die in feite op het betreffende economische niveau 

geen bijdrage aan groei blijken te leveren. Vaak zijn daarbij prestigeoverwegingen in het 

geding, of de overtuiging dat een te stichten onderwijsvoorziening er nu eenmaal bij hoort. 

Dat levert dan bijv. de al genoemde universiteiten op met de bedoeling om de 

onafhankelijkheid te onderstrepen, maar zulke initiatieven kunnen worden genomen voor 

onderwijsvoorzieningen op elk niveau. Het gevolg is dan al kort na opening een 

afbladderende façade waarachter een treurig onderhouden onderwijsgebouw schuilgaat. 

Helaas lijkt dat de situatie in veel ontwikkelingslanden. 
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Maar het gaat hier vooral om individuele keuzes voor opleidingen waarbij de toekomstige 

arbeidsmarktpositie niet de belangrijkste overweging is. Andere overwegingen zijn interesse, 

familietraditie, prestigieuze status verbonden aan het diploma. In veel gevallen 

- het gaat hier niet slechts om de spreekwoordelijke opleidingen kunstgeschiedenis of filosofie – 

is het rendement van het gegenereerde human capital onbepaalbaar of nul. Als de zo 

wegvallende bronnen van vorming van human capital niet elders gecompenseerd worden en 

droog vallen, vervalt een van de onderdelen van de ‘virtuous circle’ die de economische groei in 

samenhang met onderwijs op gang houdt. Weliswaar leidt economische groei tot nieuwe 

mogelijkheden om via extra onderwijs nieuwe groei te genereren, maar die mogelijkheden 

worden niet gebruikt. 

 

Is dat echter een juiste redenering? We hebben al gezien dat onderwijs mits uiteraard goed 

opgebouwd, in stand gehouden en steeds weer bij de tijd gebracht op verscheidene manieren aan 

economische groei kan bijdragen: via de opbouw niet alleen van human maar ook van social 

capital, door daarmee bij te dragen aan een sociale stratificatie die functioneel is voor 

economische groei, door de kans op sociale erupties die groei kunnen vertragen of onderbreken, 

te voorkomen. Ook als bepaalde opleidingen niet in betekenende mate human capital helpen 

opbouwen, kunnen ze helpen bij de groei van sociaal kapitaal dat mogelijk bij de verdere sociale 

ontwikkeling steeds belangrijker wordt op de arbeidsmarkt en ook een rol spelen bij het 

voorkomen van sociale erupties. Als dit allemaal werkt, krijgt onderwijs een wat gewijzigde rol 

in het economisch ontwikkelingsproces, maar de weerkerende samenhang tussen onderwijs en 

economische groei zou toch in stand kunnen blijven. 
 

Er is ook een alternatieve uitkomst denkbaar. Veronderstel dat de vraag naar bepaalde typen 

onderwijs steeds ‘co-evolutionair’ samenhangt met de economische ontwikkeling, maar voorbij 

een bepaald niveau van economische ontwikkeling, te bereiken op een bepaald moment, wordt 

de onderwijsbijdrage eraan geringer. Als het effect van onderwijs op economische groei vooral 

gelegen is in de rol van het onderwijs bij de vorming van human capital, dan brokkelt die rol af 

wanneer gerealiseerde onderwijspreferenties steeds minder georiënteerd raken op 

arbeidsmarktoverwegingen. Wanneer een dergelijke situatie meer frequent optreedt op hogere 

economische niveaus, dan vermindert daar de nauwe interrelatie tussen onderwijs en 

economische groei. Voor het onderwijs blijven ook dan overigens nog belangrijke positieve 

functies over: de verbreiding van beschaving en een goede onderlinge verstandhouding, dus 

burgerschap als essentieel onderdeel van sociale ontwikkeling. Daarnaast blijft natuurlijk het 

voordeel in stand dat ieder persoonlijk zijn eigen keuze kan maken richting een diploma dat naar 

eigen inzicht het beste past.
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7. Black box met lichtjes 

 

De black box van onderwijs en economische ontwikkeling die Latour lang geleden ontwaarde, 

staat van tijd tot tijd weer midden op het toneel en is nog lang niet hel verlicht van binnen zodat 

we de inhoud zonder moeite kunnen inspecteren. Met de Millenniumdoelen voor ogen is van 

allerlei kanten opnieuw een poging gedaan er de aandacht op te vestigen en tegelijk de black box 

verder te openen. In het voorgaande is aan dat laatste een kleine bijdrage geleverd. Van een 

helverlichte, overzichtelijke situatie is echter nog geen sprake. Hopelijk zijn er een paar lichtjes 

aangestoken. 

 

Wij vatten de voorgaande beschouwingen ten slotte in vier punten samen, elk daarvan voorzien 

van een enkele beleidsrelevante overweging. 

 

(1) Hoe belangrijk de bijdrage van het onderwijs aan economische ontwikkeling ook mag zijn, 

het onderwijs kan nooit alleen met het oog daarop worden ingericht. Onderwijs heeft ook 

nog andere functies. In hoeverre die strijdig, irrelevant of juist ondersteunend zijn bij de 

onderwijsbijdragen aan economische ontwikkeling is een belangrijk punt bij de 

verheldering van het verband tussen onderwijs en economische ontwikkeling. Ook uit een 

oogpunt van de gewenste bijdragen aan de economische vooruitgang die men met het 

onderwijs wil bereiken, is daarom aandacht voor de vormende aspecten van het onderwijs 

van belang. Dit heeft zowel consequenties voor de onderwijsinhoud (het curriculum met 

vakken als kunstgeschiedenis, filosofie en maatschappijleer) als voor de didactische 

vormgeving. 

 

(2) Onderwijs levert bijdragen aan de vorming van human en van social capital. Het 

begripsmatig onderscheid en de meting van beide concepten afzonderlijk verdient nog de 

nodige aandacht. De veranderende balans tussen die benodigde kapitaalsoorten naarmate de 

economische ontwikkeling vordert, is een belangrijk nog onvoldoende opgehelderd punt. 

Voor de verwezenlijking van een meer gelijk speelveld bij het opbouwen van sociaal 

kapitaal is het van belang dat scholen een gemengde sociale samenstelling hebben. Het is 

echter tevens duidelijk dat voor de opbouw van een grote voorraad sociaal kapitaal bij 

weinigen een sociaal selectief en meritocratisch gesegmenteerd onderwijs verre de voorkeur 

verdient (Oxford/ Cambridge, ENA). Dat heeft het karakter van een dilemma. Intussen 

dient benadrukt dat sociaal kapitaal niet alleen gevormd wordt door de samenstelling van de 

schoolbevolking maar eveneens door inhoud van het onderwijs en werkwijze in de school. 
 

(3) De beste prioriteitsstelling bij nieuwe onderwijsuitgaven in de verschillende verdiepingen 

van het onderwijsgebouw en in meer en minder beroepsgerichte opleidingen op die 

verschillende verdiepingen en in de gewenste eigen bijdragen van gebruikers, dit alles uit 

het oogpunt van maximering van de bijdrage aan economische ontwikkeling, is nog een 

onuitgemaakte zaak. De Millenniumdoelstelling op het gebied van onderwijs met sterke 

nadruk op universele deelname aan basisonderwijs berust niet op een afweging ten opzichte 

van andere onderwijsmaatregelen over de daarmee te bereiken gevolgen voor economische 

groei en ontwikkeling meer in het algemeen. De huidige roep om een kennissamenleving in 

eigen land die voor voortgezette welvaart moet zorgen, doet in zijn ongespecificeerde 

aanduiding van het gewenste geen recht aan de gecompliceerde inhoud van de zwarte doos 

waarin onderwijs en ontwikkeling met elkaar verbonden zijn. 
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(4) Minstens zozeer als economische ontwikkeling in de hand wordt gewerkt door de feitelijke 

groei van het onderwijsstelsel, wordt de ontwikkeling van de onderwijsuitgaven bepaald 

door de gerealiseerde economische groei. Dit is natuurlijk geen deterministische relatie. We 

zouden meer moeten weten van de manier waarop de vrijheid in deze door overheden wordt 

benut. Dit zou uiteindelijk moeten leiden tot meer afgewogen beslissingen over het openen 

van nieuwe studiemogelijkheden of het ongelimiteerd toelaten van toestroom van nieuwe 

studenten. Aan de ene kant valt daarbij te denken aan marktwerking met de daarbij 

behorende kosten voor het volgen van een opleiding, maar maatschappelijke doelstellingen 

raken zo licht in de verdrukking. Aan de andere kant valt te overwegen dat nieuwe 

studierichtingen of uitbreidingen van bestaande wenselijk zijn voor de functies van het 

onderwijs: bevordering van economische groei en bevorderen van meer ontwikkeling meer 

in het algemeen. Was de black box open dan zou het zicht op de inhoud grond bieden voor 

een gezaghebbende beslissing terzake. Dit alles wordt de komende tijd zichtbaar in de 

komende discussies over het hoger onderwijs: private bekostiging van master studies, de 

toelating van nieuwe master programma’s en de al dan niet in te stellen numerus fixus-

maatregelen. 
 

Tenslotte volgt hieruit dat de zwarte doos verder open moet om beter te weten op welke 

bijdragen valt te rekenen. Als het proces van cumulatieve ontwikkeling tussen onderwijs-

participatie en economische groei ongestoord verliep, zouden we de black box rustig dicht 

kunnen laten. Onderwijs droeg dan zijn vaste steentje bij aan economische groei en die groei 

genereerde nieuwe mogelijkheden voor onderwijsuitgaven en zo verder. Nieuwe kennis en 

nieuwe soorten producten en diensten werden ontwikkeld met bijbehorende opleidingsprofielen. 

Het onderwijs pikte dat op, de afgezette producten leverden nieuw inkomen, de opleidingen 

konden worden gefinancierd etc. Het proces werkt echter niet zo wrijvingsloos. Allerlei 

verstoringen treden op. Daarom moet de black box verder open. Behalve de al genoemde 

verstoringen, telt ook nog de betrekkelijkheid van wat het onderwijs kan bieden. Niet alle 

relevante eigenschappen van de opgeleiden zijn het resultaat van onderwijs alleen. Zo zal men 

‘creativiteit’ niet zo maar kunnen ‘meekrijgen’ bij het onderwijs als men daar niet een bepaalde 

aanleg voor heeft. En naast het onderwijs zijn er nog andere instituten die hun noodzakelijke 

inbreng bij de menselijke vorming hebben.
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