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I

Inleiding en samenvatting

Het Federaal Planbureau (FPB) kreeg in het kader van een onderzoekscontract
met de federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden (DWTC) de opdracht een studie te maken getiteld: “Transitie naar
de informatiemaatschappij: perspectieven en uitdagingen voor België”. Eén luik
van dat onderzoek slaat op de impact van die transitie op armoede en dualisering
in België. Het FPB heeft dat onderzoeksluik opgedeeld in twee fasen en publicaties. In een eerste fase hebben Jean-Maurice Frère en Christophe Joyeux (2000) in
het rapport ‘ICT en dualisering: een inleidende studie’ de termen armoede, sociale
uitsluiting en dualisering conceptueel verklaard.
In een eerste working paper die in het kader van dit project werd geschreven,
werd zowel theoretisch als empirisch verband gelegd tussen multidimensionele
armoede en het bezit van verschillende ICT-goederen (Dekkers, 2002). Er werd op
basis van een empirische analyse geconcludeerd dat ouderen en armen achterlopen wat betreft het bezit van ICT-goederen. Dat bleek onder meer samen te
hangen met het lagere gemiddelde opleidingsniveau en de kleinere arbeidsmarktintegratie van arme huishoudens.
De bevindingen uit de eerste working paper vragen niet alleen om een nadere
verklaring, maar ook om suggesties om die problematische ontwikkeling tegen te
gaan. Beide aspecten zullen in deze working paper aan bod komen. In het eerste
deel zal dieper worden ingegaan op de relatie tussen het opleidings- of kwalificatieniveau van een persoon en zijn of haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt.
De analyse vertrekt van de observatie dat de opbrengst van opleiding (uitgedrukt
in termen van inkomen of werkgelegenheid) in ons land is gestegen. Is die toegenomen vraag van werkgevers naar opgeleide werknemers een ontwikkeling die
toevallig samenloopt met de ontwikkelingen op het gebied van ICT, of is er sprake
van een causaal verband? Er zal worden geargumenteerd dat dit laatste het geval
is. De gestegen opbrengst van opleiding kan verklaard worden door technologische veranderingen in het productieproces. Dit heeft tot gevolg dat de positie van
lagergekwalificeerde personen op de arbeidsmarkt danig is verslechterd. De vicieuse cirkel is dus rond: ICT verandert het productieproces zó dat de vraag van
werkgevers naar laagopgeleide werknemers afneemt. Hierdoor neemt zowel het
gemiddelde inkomen als de arbeidsmarktintegratie van die personen af, waardoor zij minder toegang hebben tot ICT-goederen, en minder ervaring kunnen
opdoen met technologie, zodat hun positie op de arbeidsmarkt nog verder
verzwakt.
Het is van het grootste belang dat die cirkel wordt doorbroken. In het tweede deel
zal dan ook worden nagegaan of onderwijs hierin een rol kan spelen, meer bepaald als het gaat over het aanleren van technologische vaardigheden (ICT en
computers) aan kinderen en laagopgeleide volwassenen. Ten slotte zal een aantal
beleidsaanbevelingen worden geformuleerd.
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II

Deel I: Opleiding en arbeidsmarkt: een
paradox en twee hypothesen

A. Inleiding: de paradox
In de meeste ontwikkelde landen gaat een belangrijke stijging in het opleidingsniveau van werknemers (dat wil zeggen, een verhoudingsgewijze stijging in het
aanbod van hoger opgeleide arbeid) gepaard met een sterke verbetering van de
positie van hogeropgeleide werknemers. Dit eerste deel begint met een uitgebreidere beschrijving van die ogenschijnlijk tegenstrijdige ontwikkeling.

1. Ontwikkelingen in het onderwijsniveau
Gedurende de laatste twee decennia is het opleidingsniveau van de Belgische bevolking gestegen. Tabel 1 bevat het aantal personen dat een bepaald
opleidingsniveau succesvol heeft afgerond, als een percentage van de
beroepsbevolking.

TABEL 1 -

Beroepsbevolking naar opleidingscategorie: proporties
1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

I. Hooguit lagere school

23,7

21,5

21,1

19,5

17,4

16,2

16,4

15,6

II. Lager middelbaar onderwijs

31,9

32,7

31,4

32,1

31,5

29,2

26,9

25,5

III. Hoger middelbaar onderwijs

25,0

25,8

25,6

26,4

27,9

29,7

31,4

32,2

IV. Hoger niet-universitair onderwijs

13,6

14,0

15,4

15,1

15,7

16,9

17,7

18,5

5,8

6,0

6,5

6,9

7,5

8,1

7,7

8,3

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Gemiddelde

I. Hooguit lagere school

15,4

14,4

14,1

13,3

11,6

10,4

10,2

16,0

II Lager middelbaar onderwijs

24,3

23,6

21,9

21,1

21,4

21,3

20,1

26,2

III. Hoger middelbaar onderwijs

32,8

34,4

34,9

35,4

36,5

36,0

36,5

31,5

IV. Hoger niet-universitair onderwijs

18,7

15,2

16,0

20,4

20,7

21,5

22,3

17,5

8,7

12,5

13,1

9,7

9,8

10,8

10,8

8,9

V. (post-)universitair onderwijs

V. (post-)universitair onderwijs

Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS), enquête beroepsbevolking. Data beschikbaar gesteld door het NIS, eigen berekeningen.

3

Working Paper 15-02

Uit die tabel blijkt dat de proportionele grootten van de laagste opleidingsniveaus (I en II) zijn afgenomen. Dat is het meest opvallend voor het aantal personen met hooguit een diploma van de lagere school. De proportionele grootte
van de overige opleidingscategorieën is toegenomen en die stijging is zelf weer
gerelateerd aan het opleidingsniveau1.

2. Opleidings- en verloningsverschillen
Uit de vorige tabel blijkt dat het aanbod van hogeropgeleide personen op de arbeidsmarkt tijdens de jaren 80 en 90 sterk is gestegen. Is dat gepaard gegaan met
een verhoudingsgewijze afname van de verloning van deze werknemers? Tabel
2 bevat de brutomaandlonen naar opleidingsniveau en geslacht, afkomstig uit de
“Structure of Earnings Survey” voor de jaren 1995 en 1999.

TABEL 2 -

Procentueel verschil van het gemiddelde bruto maandelijks inkomen tussen opeenvolgende opleidingsniveaus, mannen en vrouwen, 1995 en 1999
1995
vrouwen

1999

Verschil tussen beide
jaren

Mannen minus vrouwen

Gemiddelde

mannen

vrouwen

mannen

vrouwen

mannen

1995

1999

1,20

0,63

0,21

1,59

-0,99

0,96

-0,57

1,38

0,91

III. (relatief tot II)

18,69

17,40

11,25

7,68

-7,44

-9,72

-1,29

-3,57

13,75

IV. (relatief tot II)

8,79

8,33

14,04

13,30

5,25

4,98

-0,47

-0,74

11,12

V. (relatief tot III)

12,63

18,20

17,43

30,15

4,80

11,95

5,57

12,71

19,60

VI.

28,68

38,95

29,29

38,90

0,61

-0,05

10,27

9,61

33,95

VII.

17,87

24,68

22,72

26,61

4,85

1,94

6,81

3,90

22,97

I.
II.

Bron:

NIS, Structure of Earnings Survey, 1995, 1999.
I. hooguit lager onderwijs, II: hooguit lager middelbaar onderwijs, III. Hoger middelbaar onderwijs (algemeen), IV: idem (technisch), V. Hoger niet-universitair onderwijs (korte type), VI: idem (lange type)+universitair, VII: postgraduaat.

Uit die cijfers blijkt zoals verwacht een sterk positief verband tussen opleiding en
het brutomaandloon. Opvallend is echter dat ook het verloningsverschil toeneemt met de opleiding. De eerste vier kolommen bevatten het verloningseffect
van opleiding voor mannen en vrouwen en de twee bevragingsjaren afzonderlijk.
Het gemiddelde verloningsverschil voor zowel mannen als vrouwen in beide jaren, staat in de negende kolom vermeld2. Er is nauwelijks verschil tussen de
verloning van diegenen met geen of lager onderwijs en diegenen met een diploma lager secundair onderwijs. Het verloningsverschil tussen deze laatste groep
en de werknemers met algemeen vormend of technisch secundair onderwijs is
gemiddeld bijna 14 en 11 procent. Het verschil tussen werknemers met (algemeen) hoger secundair onderwijs en diegenen met een diploma hoger, nietuniversitair onderwijs van het korte type, is 20 procent en het verschil tussen deze
laatste groep en diegenen met een diploma hoger niet-universitair onderwijs van
het lange type en diegenen met een universitair diploma, bedraagt 34 procent. De

1.

2.

4

De gemiddelde groeivoet van de relatieve opleidingsgroep over de hele periode is 2,8 procent
voor hoger middelbaar onderwijs, 4 procent voor het hoger niet-universitair onderwijs en 5,5
procent voor universiteit.
Deze cijfers zijn rechtstreeks uit de andere kolommen afgeleid; verschillen in de grootte van de
groepen zijn hier dus niet opgenomen.
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enige uitzondering op de algemene regel dat het toeneemt met het opleidingsniveau, is het verschil tussen diegenen met een universitair diploma en diegenen
met een postuniversitair diploma (zoals een doctoraat); dit bedraagt ‘slechts’ 23
procent.
De vijfde en zesde kolom van tabel 2 bevatten het verschil tussen de twee tijdstippen van het verloningseffect van opleiding. Uit die kolommen blijkt dat het
verloningseffect van het diploma algemeen middelbaar onderwijs is afgenomen,
terwijl het verloningseffect van het diploma technisch middelbaar onderwijs en
het hoger onderwijs van het korte type, is toegenomen. Dat is zowel voor mannen
als vrouwen het geval. Toch zijn vrouwen aan een inhaalbeweging bezig wat betreft het verloningseffect van een lagere opleiding. Uit kolom 7 blijkt dat dit voor
1995 duidelijk het geval is, voor 1999 is dat enkel nog van toepassing voor het effect van een algemeen middelbare opleiding. Voor beide jaren blijkt echter dat het
verloningseffect van een hogere opleiding (vanaf hoger onderwijs van het korte
type) hoger is voor mannen dan voor vrouwen.
De centrale vraag is nu of de toename van het gemiddelde opleidingsniveau van
de beroepsbevolking gepaard ging met een verhoudingsgewijze afname van de
opbrengst van opleiding.
Uit tabel 2 blijkt duidelijk dat dit niet het geval is. Eenzelfde patroon komt naar
voren in de gegevens van de opeenvolgende bevragingen van het Belgisch SocioEconomische Panel (SEP). Die gegevens staan in onderstaande tabel 3

TABEL 3 -

Gemiddeld individueel netto arbeidsinkomen naar opleidingsniveau
Opleidingsniveau

Verschil in procent

1985

1988

1992

1997

I. Hooguit lagere school

823,97

832,12

957,64

1011,22

II. Middelbaar onderwijs

873,54

907,27

1035,43

1067,35

III. Hoger onderwijs

952,09

973,80

1201,79

1227,61

1303,71

1298,53

1541,65

1618,84

II-I

6,02

9,03

8,12

5,55

III-II

8,99

7,33

16,07

15,01

IV-III

36,93

33,35

28,28

31,87

IV-I

58,22

56,05

60,98

60,09

IV. Universiteit

Bron:

Socio-Economic Panel (SEP, Centrum voor Sociaal Beleid, Universiteit Antwerpen). Netto inkomen per maand in euro. Eigen
berekeningen; nulinkomens zijn uitgesloten en de data zijn niet gecorrigeerd voor deeltijdarbeid.

Opnieuw blijkt hieruit een sterk positief verband tussen inkomen en het opleidingsniveau. Ten tweede blijkt het verloningseffect te stijgen met het
opleidingsniveau. Ten derde is het effect van een diploma hoger onderwijs in de
jaren 90 sterk gestegen ten opzichte van de jaren 80. Voor de eerste drie bevragingsjaren blijkt het verloningseffect van het universitair diploma af te nemen,
maar ook die trend lijkt tussen 1992 en 1997 doorbroken te zijn.
Andere onderzoekers komen tot gelijkaardige conclusies. Volgens Berman et al.
(1997, p. 1245) is de verloning van jonge mannen met een lage opleiding in de Verenigde Staten met 26 procent afgenomen tussen 1979 en 1993, “and have not
recovered since”. Acemoglu (1998) stelt dat universitairen (“college graduates”) in de
Verendigde Staten gedurende de jaren 70 55 procent meer verdienden dan diegenen met een diploma van de middelbare school (“high school graduates”). Die

5
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premie nam af tot 41 procent in 1980, en steeg daarna weer tot 62 procent in 1995.
De algemene conclusie dat de verloning voor een hoger diploma gedurende de
laatste jaren is toegenomen, lijkt hierdoor te worden bevestigd.

3. Opleidings- en werkgelegenheidsverschillen
Tabel 4 omvat de ontwikkeling van de werkloosheidspercentages naar opleidingsniveau tussen 1986 en 2000.

TABEL 4 -

Werkloosheidspercentages
1986

1987

1988

1989

Iedereen

11,12

11,17

10,03

8,18

I. Hooguit lager onderwijs

16,46

17,70

17,47

II. Lager middelb. onderwijs

12,17

12,61

11,71

III. Hoger middelb. onderwijs

9,64

9,26

IV. Hoger onderwijs

5,25

V. Universiteit+postgraduaat

1991

1992

1993

7,04

6,80

6,89

8,21

14,01

11,64

11,76

11,08

13,79

10,04

8,82

8,50

9,01

10,51

7,44

6,25

5,64

5,88

6,08

7,31

4,48

3,62

2,98

3,23

2,72

3,00

4,13

3,59

3,73

3,19

1,73

2,05

2,67

2,87

3,26

1994

1995

1996

1997

1999

2000

Gemiddelde

9,75

9,31

9,63

8,90

9,05

9,49

7,56

8,88

I. Hooguit lager onderwijs

16,25

15,47

17,08

16,72

16,83

20,19

15,80

15,5

II. Lager middelb. onderwijs

12,63

12,41

12,85

12,30

13,13

13,45

10,77

11,4

Iedereen

1990

1998

III. Hoger middelb. onderwijs

8,90

9,03

9,17

8,40

8,76

8,69

7,23

7,8

IV. Hoger onderwijs

4,59

3,90

4,10

3,79

3,62

4,16

3,38

3,8

V. Universiteit+postgraduaat

4,5

3,7

4,3

3,4

3,4

4,6

3,6

3,4

Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS), enquête beroepsbevolking, verschillende jaren. Eigen berekeningen.

De laatste kolom van deze tabel bevat de gemiddelde werkloosheidspercentages
op basis van de cijfers in de andere kolommen. Hieruit blijkt dat de werkloosheid
afneemt met het opleidingsniveau. Die afname is gemeten in procentpunt ongeveer even sterk voor de eerste drie opleidingsniveaus. Enkel het verschil tussen
hoger niet-universitair onderwijs en universitair onderwijs is beperkt. Uit die
tabel kunnen ruwweg twee perioden worden afgeleid. Van 1988 tot en met 1992
was de daling van de werkloosheidspercentages vooral opvallend bij de lagere
opleidingsniveaus (lager onderwijs of lager secundair onderwijs). De werkloosheidspercentages van lage en hogere opleidingsniveaus (hoger niet-universitair
onderwijs of universiteit) convergeerden enigszins1. Vanaf 1992 begonnen de
werkloosheidspercentages te divergeren. Er was vooral een afname in de werkloosheidspercentages van diegenen met een diploma hoger niet-universitair
onderwijs en universiteit, terwijl de werkloosheidspercentages van diegenen met
1.

6

Met convergeren of divergeren wordt bedoeld dat de verschillen tussen werkloosheidspercentages van de verschillende groepen, in afwijking van hun gemiddelde over de hele periode, kleiner, resp. groter worden. Hierbij wordt geen rekening gehouden met een ‘structurele’ afwijking
(verschil van het gemiddelde werkloosheidspercentage over de hele periode) tussen de opleidingsniveaus, aangezien voornoemde begrippen dynamisch zijn, terwijl dit structurele verschil
statisch is.
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een lager onderwijsniveau gelijk bleven of zelfs toenamen. Op basis van Europese data kunnen gelijkaardige conclusies worden getrokken (cf. EC, 2001, figuur 74,
p. 46).

4. De paradox
Uit voorgaande tabellen blijkt dat een verhoudingsgewijze toename in het aanbod van hogeropgeleide werknemers gepaard ging met een stijging van het
verloningseffect van onderwijs, en een afname van de werkloosheid onder hogeropgeleide personen. Een mogelijke verklaring voor die paradoxale ontwikkeling
is dat de vraag van werkgevers naar hogeropgeleide personen sterker is toegenomen dan het aanbod. In dat opzicht zou België zeker geen uitzondering zijn. In
een recente publicatie over de Europese arbeidsmarkt, stelt de Europese Commissie dat het overgrote deel van de creatie van werkgelegenheid gerelateerd is aan
informatie- en communicatietechnologie ( ICT): “In the period 1995-2000, net job creation amounted to almost 10 million. The sectors with the strongest employment growth
at EU level actually are either high-technology and ICT-related jobs [...] or characterised by
high knowledge intensity as reflected in the high educational levels of the workforce [...],
or both. In 2000 alone, these sectors created 1.6 million net jobs in the EU (EC, 2001, p.
29). De conclusie is dus dat “as in previous years, employment growth generally continued to be the strongest in the service sector and in high-skilled non-manual
occupational groups” (idem).
De studie van Berman et al. (Berman et al., 1997, tabel 2, p. 1275) levert verdere
aanwijzingen voor de toegenomen vraag van werkgevers naar hoger opgeleide
werknemers. Die studie maakt de verandering in de vraag naar opleiding zichtbaar door voor tien landen, waaronder België, de relatieve werkgelegenheid van
productiewerkers en niet-productiewerkers 1 na te gaan. Nadat er in de jaren 70
een afname was, steeg het verloningsverschil tussen beide typen werknemers tijdens de jaren 80 gemiddeld met 4 procent. Zowel tijdens de jaren 70 als 80 nam
de werkgelegenheid bij bedienden toe in vergelijking met arbeiders, hoewel die
toename tijdens de jaren 80 minder sterk was dan tijdens de jaren 70. De auteurs
besluiten dat “in seven of the ten countries, positive “within” industry terms indicate
that industries substituted nonproduction for production workers despite increasing relative wages” (op. cit., p. 1258).
Een voorspellingsonderzoek van de Europese Commissie laat het verwachte effect van het opleidingsniveau op de werkgelegenheid zien.

1.

Deze termen zijn rechtstreeks vertaald van “production workers” en “non production workers” en
kan respectievelijk worden geïnterpreteerd als “arbeiders” en “bedienden”. De auteurs gebruiken dit als benadering van “skilled” en “unskilled workers” (op.cit., 1255).
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TABEL 5 -

Voorspelde trends ivm. de vraag naar kwalificaties in de industrie
“Skilled” werknemers

“Unskilled” werknemers

+

constant

-

?

+

constant

-

?

B

36

41

20

3

3

27

46

24

Dk

14

59

26

1

11

39

49

1

D

27

55

13

5

5

41

41

13

El

28

28

39

5

15

22

33

30

E

39

41

9

11

15

34

31

19

F

30

46

20

3

14

50

32

4

Irl

43

43

8

7

23

44

14

20

It

15

40

44

1

5

55

38

2

Lux

23

55

22

0

13

29

58

0

NL*

54

37

3

5

0

0

0

0

A

30

54

12

4

8

60

28

5

P

22

43

21

14

7

37

26

30

Fin

38

43

15

4

2

24

51

23

S

36

47

16

1

9

51

38

2

Uk

21

59

18

1

12

49

37

2

Eu

27

49

20

4

9

45

36

8

* gecorrigeerd verschil in de som.

TABEL 6 -

Voorspelde trends ivm de vraag naar kwalificaties in de dienstensector
“Skilled” werknemers

B
Dk

“Unskilled” werknemers

+

constant

-

?

+

constant

-

?

55

28

5

12

13

38

16

33

-

-

-

-

-

-

-

-

D

36

45

14

5

4

37

13

46

El

39

15

7

39

16

19

7

58

E

27

57

1

15

7

76

1

16

F

28

58

9

4

19

59

14

8

Irl

22

44

3

31

11

33

1

55

It

63

11

26

0

54

15

31

0

Lux

-

-

-

-

-

-

-

-

NL

-

-

-

-

-

-

-

-

A

43

45

10

2

11

73

11

6

P

22

32

7

39

11

27

3

59

Fin

80

11

1

8

14

21

50

15

S

77

15

7

1

20

56

20

4

Uk

22

66

3

9

6

71

3

20

Eu

39

43

11

7

17

47

15

22

Bron:

EC,

2001, Employment in Europe 2001 - Recent Trends and Prospects, p. 48.
Employment and Social Affairs, Unit A.1. Employment Analysis, tables 10 and 11, p. 48.
De enige aanpassing is dat bepaalde (*) data voor Nederland zijn gecorrigeerd omdat de som in de originele data niet gelijk was
aan 100.
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Tabellen 5 en 6 bevatten de resultaten van een bevraging van werkgevers in de
industrie en dienstensector. Er wordt gepeild naar de verwachte ontwikkeling
van hun vraag naar hoog- en laagopgeleide werknemers. De meerderheid van de
werkgevers in beide sectoren verwacht dat de vraag naar hoogopgeleide werknemers zal toenemen, vooral in de dienstensector is dat duidelijk. Voor
laagopgeleide werknemers is het patroon minder uitgesproken: in de industrie
zal de vraag naar deze mensen afnemen, terwijl ze min of meer gelijk zou blijven
in de dienstensector.
Voornoemde ontwikkelingen hebben in de meeste ontwikkelde landen, waaronder België, geleid tot een verslechtering van de positie van de lageropgeleide
werknemer of werkzoekende, terwijl het aanbod van hogeropgeleide werknemers in dezelfde periode fors is toegenomen (cf. Goldin en Katz, 1999, voor een
uitgebreide bespreking van de verloning van kwalificaties in de 20ste eeuw). De
stijging van de vraag naar hogeropgeleide werknemers was sterker dan de stijging van het aanbod, wat de verbeterde positie van deze werknemers verklaart.
Gelet op de verwachtingen van Europese ondernemers zal aan die ontwikkeling
niet snel een einde komen. Hoe kan deze stijging van de vraag naar hoger opgeleide werknemers worden verklaard? Hierop zal in de komende paragrafen
dieper worden ingegaan.

B. Wat veroorzaakt die paradox? Hecksher-Ohlin (HO)-effecten, of
Skill-Biased-Technical Change (SBTC)
De kerngedachte achter het bekende Heckscher-Ohlin-model van internationale
handel is dat landen zich specialiseren in datgene waarvoor zij in termen van productiefactoren een relatief voordeel hebben. Met behulp van dat model kan
worden geargumenteerd dat ontwikkelde landen, - waar een groot aanbod aan
hoogopgeleide arbeid is, maar waar lonen hoog zijn en natuurlijke hulpbronnen
schaars - zich specialiseren in producten en diensten die een sterke inzet van hoogopgeleide arbeid vereisen en de vraag naar natuurlijke hulpbronnen
minimaliseren. Ontwikkelingslanden - waar verhoudingsgewijs weinig hoogopgeleide werknemers zijn, maar waar lonen laag zijn en er geen gebrek is aan
natuurlijke hulpbronnen - zouden zich dan weer specialiseren in arbeids- en/of
grondstoffenintensieve productie. De intensivering van de internationale handel
en de grotere openstelling van de Europese en Amerikaanse markten voor goederen uit ontwikkelingslanden, zou dus de stijging van de verloning en de
tewerkstelling van hoogopgeleide werknemers - in vergelijking met die van de
laagopgeleide werknemers- in de ontwikkelde landen kunnen verklaren1 (Sanders en Ter Weel, 2000). Om de validiteit van die Heckscher-Ohlin ( HO)hypothese te testen, moet er in de productie van zowel de ontwikkelde als ontwikkelingslanden gezicht worden naar een ‘specialisatie-effect’, waarbij deze
eerste groep zich op de meer kennisintensieve productie zou richten.
Een alternatief voor de HO-hypothesis is de SBTC-hypothese (Skill-Biased Technical Change). Volgens die hypothese zijn nieuwe technologieën “by nature
complementary to skills” (Acemoglu, 1998, p. 1055). Door de invoering van technologie in het productieproces stijgt de productiviteit van hogeropgeleide
1.

De originele versie van het HO-model veronderstelt dat markten in evenwicht zijn, waardoor
volledige werkgelegenheid gegarandeerd is. Dat heeft echter geen gevolg voor de conclusies van
de verschillende onderzoeken, aangezien die verschillen tussen landen in ofwel loon- of werkgelegenheidsverschillen tot uiting komen. Cf. Sanders en Ter Weel (2000).
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werknemers tegenover die van lageropgeleide werknemers. Hoewel de ontwikkeling naar technologisch meer geavanceerde productietechnieken sneller zou
kunnen gaan in de ontwikkelde landen, zou de richting van de ontwikkeling in
de ontwikkelings- en ontwikkelde landen hetzelfde zijn, omdat beide groepen
landen (mogelijk met vertraging) met dezelfde technologie in aanraking komen.
Anders gezegd, volgens de SBTC-hypothese (en in tegenstelling tot de HO-hypothese) zou er geen specialisatie optreden: zowel in de ontwikkelingslanden als de
ontwikkelde landen zou er meer technologie in het productieproces worden ingeschakeld. Het gebruik van technisch meer geavanceerde machines en
productiemethoden zou hierom in beide groepen landen de relatieve vraag naar
hoogopgeleide arbeid moeten stimuleren.
Samengevat leiden beide hypothesen, de HO-hypothese en de SBTC-hypothese, tot
tegengestelde voorspellingen. De SBTC-hypothese wordt bevestigd indien een gelijkaardige beweging (hoewel verschillend in snelheid ) in zowel de ontwikkelde
- als de ontwikkelingslanden wordt gevonden. Indien een tegengestelde beweging in de ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden wordt gevonden,
bevestigt dit de HO-hypothese.
Die tegengestelde voorspellingen maken een empirische test van de hypothesen
mogelijk. Dat is wat de invloedrijke studie van Berman, Bound en Machin (1997)
doet. Uit figuur 1 (op. cit., figuur 4) blijkt dat er geen sterke correlatie is tussen het
bnp per capita en de verandering van de relatieve loonvoet van de niet-productiewerkers (als benadering van de hogeropgeleide werknemers) in verhouding
tot de loonvoet van de productiewerkers (als benadering van de lageropgeleide
werknemers). De hypothese dat die correlatie niet bestaat, kan volgens voornoemde auteurs niet worden verworpen. Voor alle landen geldt dat de lonen van
de niet-productiewerkers verhoudingsgewijs zijn toegenomen, waardoor de HOhypothese verworpen zou moeten worden ten voordele van de SBTC-hypothese.
Verschillende studies (cf. Machin en Van Reenen, 1998, Chennells en Van Reenen,
2002, Sneessens, 2002) bevestigen die conclusie.

FIGUUR 1 -
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FIGUUR 2 -

Figuren 1 en 2 zijn met toestemming overgenomen van Berman, et al., Quarterly Journal of Economics, 1997, figuren 4 en 5.

Figuur 2 (op. cit., figuur 5) geeft de werkgelegenheid (“employment shares”) van
niet-productiewerkers in verhouding tot die van de productiewerkers weer
tegenover het bnp per capita. Uit die figuur blijkt dat de relatieve werkgelegenheid van niet-productiewerkers nergens is afgenomen, een conclusie die ingaat
tegen de voorspellingen van de HO-hypothese en consistent is met de SBTC-hypothese. Verder toont de figuur aan dat deze ontwikkeling tegelijk in vrijwel alle
ontwikkelde landen plaatsvindt (op. cit., 1997, tabellen 4 en 5, p. 1265). De uiteindelijke conclusie van Berman, Bound en Machin (1997) is dat de verklaring voor
de verhoudingsgewijs verbeterde arbeidsmarktpositie van (hogeropgeleide) productiewerkers vooral in de SBTC-hypothese moet worden gevonden (cf.
Chennells en van Reenen, 1999), zeker vanaf de jaren 80. Kahn en Lim (1998)
bevestigen de validiteit van die SBTC-hypothese. Zij stellen dat de hoogste groeivoeten van de productiviteit in de VS vanaf de jaren 70 plaatsvonden in de
sectoren die in hun productie het meest intensief een beroep deden op opleiding
en/of vaardigheden van werknemers. Daarbij vinden zij een statistisch significante relatie tussen de totale factorproductiviteit (TFP1) en de opleidingsintensiteit van de industrieën in de VS.
In de volgende paragrafen van dit eerste deel van deze working paper zal dieper
op de SBTC-hypothese worden ingegaan. Ten eerste zullen enkele mogelijke oorzaken voor SBTC worden gepresenteerd en besproken. Daarna zullen causale
relaties tussen SBTC en eerdergenoemde loon- en werkgelegenheidsverschillen
tussen hoog- en laagopgeleide werknemers nader worden bekeken.

1.

De totale factorproductiviteit TFP is een maatstaf die technologische verandering meet als de stijging in de productiviteit die niet aan de inputfactoren van de productiefunctie (meestal arbeid
en kapitaal) kan worden toegeschreven.
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C. Skill-biased technical change: oorzaken en gevolgen
1. Oorzaken van SBTC
Wat zijn de mogelijke oorzaken van SBTC? In de volgende paragrafen zullen enSBTC
en
loonen
kele
mogelijke
causale
relaties
tussen
werkgelegenheidsverschillen tussen hoog- en laaggekwalificeerde arbeid worden besproken. In paragraaf 3.2. zal de basisredenering worden gepresenteerd en
onderbouwd. De vraag naar gekwalificeerde arbeid wordt hierbij bepaald door
SBTC. In de daaropvolgende paragraaf 3.3. zullen, op basis van verschillende studies, enkele alternatieve causale verbanden worden gelegd.

2. De basisredenering
De meest bekende causale redenering is dat SBTC de vraag naar hooggekwalificeerde arbeid verhoudingsgewijs doet toenemen. De Europese Commissie
beschrijft het als “in a transition to a knowledge-based economy, structural change related to the introduction of new technologies leads to a rapid increase in the demand for
skilled workers” (EC, 2001, p. 29). Uit de veelheid aan studies die deze basisredenering ondersteunen, vermelden we slechts enkele.
Chennells en Van Reenen (1999) beschouwen meer dan 70 empirische studies die
een directe meting van de technologische verandering van individuele ondernemingen onder meer relateren aan enerzijds de relatieve werkgelegenheid van
gekwalificeerde werknemers (“skill upgrading”), en anderzijds de verloning van
die kwalificaties (dat wil zeggen, het loonverschil tussen gekwalificeerde en nietgekwalificeerde werknemers). Hieruit blijkt dat SBTC een effect heeft op “skill upgrading” in verschillende landen zoals Canada, Zweden en Duitsland (op. cit.,
1999, p. 26). De meeste van deze studies wijzen ook op een verband tussen technologische verandering en loonstijgingen (op. cit., p. 29; cf. Autor et al., 1997) bij
gekwalificeerde werknemers, maar de rol van vaardigheden of opleiding blijft
hierin onduidelijk. Zo stellen DiNardo en Pischke (1997) dat inderdaad een correlatie tussen lonen en het gebruik van computers bestaat, maar dat die ongeveer
even groot is als de correlatie tussen lonen en het gebruik van potloden. De vraag
is dus of deze basisredenering die een causaal verband legt van SBTC naar relatieve veranderingen van de lonen en werkgelegenheid, wel de juiste is. Hierop zal
in de volgende paragraaf worden ingegaan.
Wat het effect van SBTC op de relatieve werkgelegenheid van gekwalificeerde personen, betreft, kan er een verschil worden gemaakt tussen product- en
procesinnovaties. In de meeste studies wordt immers een positief verband gevonden tussen productinnovatie en werkgelegenheid (Chennells en Van Reenen,
1999, p. 32), maar voor procesinnovaties is dat verband veel minder duidelijk.
Een mogelijke verklaring is dat de productinnovaties passen in een expansieve en
offensieve strategie van de onderneming, terwijl procesinnovaties meer defensief
van aard zijn en zich richten op meer efficiëntie. Volgens Chennells en Van Reenen komt daarbij dat er meer methodologische problemen zijn bij het testen van
de relatie tussen SBTC en relatieve werkgelegenheid dan tussen SBTC en de relatieve lonen.
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Machin en Van Reenen (1998) analyseren het verband tussen R&D (Onderzoek en
Ontwikkeling – als benadering voor technologische verandering) en de vraag
naar gekwalificeerde arbeid in 7 landen van de OESO (VS, VK, Duitsland, Frankrijk,
Japan, Denemarken en Zweden). Hoewel zij niet expliciet een causaal verband
leggen, neemt hun model impliciet de bovengenoemde basisredenering aan. Hun
conclusie is dat de vraag naar arbeid verschoven is van laag- naar hooggekwalificeerde arbeid. Een nadeel aan dit onderzoek is dat bij gebrek aan data arbeiders
en bedienden1 als benadering van laag- en hooggekwalificeerde arbeiders worden gebruikt. Hollanders en Ter Weel (2000) maken deze aanname niet: zij
analyseren het effect van R&D op de relatieve werkgelegenheid van verschillende typen werknemers in 6 landen van de OESO ( V.S., V.K., Duitsland, Frankrijk,
Japan en Finland). Voor zowel arbeiders als bedienden wordt een onderscheid
naar kwalificatie gemaakt. Hun conclusies zijn evenzeer dat de R&D-intensiteit
een significant effect heeft op de relatieve werkgelegenheid van hooggekwalificeerde arbeid, zowel bij productie- als niet-productiewerkers. Die conclusie
wordt voor verschillende landen bevestigd (Autor et al., 1997, Dunne et al., 2000,
Sanders en ter Weel, 2000, Kahn en Lim, 1998, Chennells en van Reenen, 1999).
Autor, Katz en Kruger (1997) stellen dat het effect van kwalificatie op de verloning tussen 1983 en 1993 is toegenomen en dat ongeveer 35 procent van die
toename te wijten is aan het intensievere gebruik van computers door hooggekwalificeerde werknemers. Verder stellen zij vast dat de stijging van de vraag
naar hooggekwalificeerde arbeid vooral sterk is in de sectoren waar de computerintensiteit het hoogst is. Hollanders en Ter Weel (2000) bevestigen die
conclusie.
Rubery en Grimshaw (2001) gaan verder dan enkel het onderscheid te maken tussen verlonings- en werkgelegenheidseffecten. Zij onderzoeken de effecten van
ICT op de kwaliteit van het werk. Zij concluderen dat het effect van ICT zich vooral
op drie gebieden afspeelt: ten eerste veranderingen van de organisatorische vorm
van ondernemingen, ten tweede gevolgen voor de autonomie van de werknemer
binnen de organisatie en de taakverdeling en, ten derde, veranderingen in vaardigheden, werkorganisatie en arbeidsvooruitzichten. Ook concluderen zij dat de
gevolgen voor de arbeidskwaliteit van lageropgeleide werknemers vermoedelijk
minder positief zullen zijn.
De meest gebruikte causale redenering is dat SBTC een verhoudingsgewijze stijging van de vraag naar hoger gekwalificeerde arbeid veroorzaakt, een stijging die
zich weerspiegelt in de verloning van die werknemers. In de volgende paragraaf
zullen enkele alternatieve redeneringen worden besproken.

3. Mogelijke alternatieve of complementaire relaties tussen SBTC en de
verloning van kwalificaties en vaardigheden
De basisredenering dat door SBTC kwalificaties en vaardigheden meer beloond
worden, kan niet verklaren waarom deze stijging van de opbrengst niet beperkt
blijft tot de werknemers die daadwerkelijk computers gebruiken, maar ook (en
soms zelfs juist) andere werknemers betreft (DiNardo en Pischke, 1997). In deze
paragraaf zullen een aantal alternatieven worden besproken.

1.

De auteurs hebben het over “production workers” en “non-production workers”.
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Het vertrekpunt van Acemoglu (1998(b)) voor een eerste alternatieve redenering
is een situatie met zeer weinig hooggekwalificeerde werknemers, waarbij de productiviteit van hoog- en laaggekwalificeerde werknemers niet veel verschilt. In
dat geval is het voor werkgevers optimaal om een ‘gemiddelde’ baan te creëren,
die voor beide typen werknemers toegankelijk is. Door een stijging van het gemiddelde opleidingsniveau van de bevolking kan het voor ondernemingen
interessant zijn om specifieke banen voor laag- en hogergeschoolde werknemers
te creëren. Hierdoor neemt de productiviteit van hogergeschoolde werknemers
toe (er is dus sprake van SBTC) en dit heeft tot gevolg dat de vraag naar deze werknemers sterker stijgt dan de initiële aanbodschok. Hierdoor neemt de verloning
van kwalificaties en vaardigheden toe. Die theorie verklaart niet alleen de simultane stijging van het aanbod aan hogergekwalificeerde arbeid en de stijging van
de verloning van kwalificaties, maar verschaft ook een aanvullende mogelijke
oorzaak van SBTC, namelijk de specialisatie van bedrijven. Het onderzoek van Aghion et al., (1999, p. 1651) bevestigt dat die ontwikkeling zich heeft voorgedaan.
In een andere studie vertrekt Acemoglu (1998) opnieuw van een exogene stijging
van het kwalificatieniveau van arbeid en stelt dat dit in eerste instantie inderdaad
aanleiding gaf tot een daling van de opbrengst van kwalificatie. Het toegenomen
aanbod aan kwalificaties maakte het voor ondernemers echter optimaal om in
SBTC -zoals computers- te investeren, omdat het rendement op die investeringen
hoger lag dan bij “skill-replacing technology”. Op de lange duur nam de productiviteit van hogergekwalificeerde werknemers hierdoor toe, met verlonings- en
werkgelegenheidsverschillen met lageropgeleide werknemers tot gevolg.
Beide studies van Acemoglu ondersteunen het argument dat de exogene stijging
van het opleidingsniveau van de beroepsbevolking zou hebben geleid tot een
stijging van de vraag naar hoger gekwalificeerde werknemers. Een consequentie
hiervan is dat de idee dat technologie op een natuurlijke manier complementair
aan kwalificaties en vaardigheden zou zijn, wordt vervangen door de idee dat
technologische ontwikkelingen bewust zó gestuurd zijn dat deze complementariteit maximaal is. Dat zou in overeenstemming zijn met een tweede alternatieve
redenering, namelijk die van de “skill-based organizational change” (cf. Caroli en
Van Reenen, 1999, Sanders en Ter Weel, 2000, Aguirregabiria en Alonso-Borrego,
2001), waarbij de introductie van technologie in een onderneming samengaat met
een fundamentele hervorming van de organisatie en de werkvloer, een hervorming die complementair is met hogergekwalificeerde werknemers1.
Muysken en Ter Weel (1999) concentreren zich op de positie van de werknemers
met lagere kwalificaties en/of vaardigheden. Volgens hen is het niet zozeer de
opbrengst van kwalificatie is die is gestegen, maar is het opbrengstverlies voor
diegenen die niét gekwalificeerd zijn, toegenomen. Terwijl de basisredenering
stelt dat de positie van de hogergekwalificeerde werknemer als gevolg van SBTC
verbeterd is, argumenteren zij in deze derde alternatieve redenering exact het
omgekeerde, namelijk dat de positie van de lagergekwalificeerde werknemer als
gevolg van SBTC verslechterd is. Deze redenering is consistent met de idee dat diploma’s een ‘signaleringseffect’ hebben. Volgens die gedachtegang is het enige
nut van een hogere kwalificatie dat het als een selectiecriterium voor (potentiële)
werkgevers dienst kan doen. Zodra men een baan heeft, valt dat voordeel weg (cf.

1.
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In de literatuur blijkt dat moderne organisatiemodellen, waarbij organisaties gekarakteriseerd
worden door een vlakke hiërarchische structuur, stimulerende in plaats van delegerende en
commanderende leidinggevenden enzovoort, voor een groot deel overeenkomen met die karakteristieken die een positieve attitude van werknemers tegenover computers en informatietechnologie stimuleren (Harris, 1999, Mahmood et al., 2000, Al-Ghanti en King, 1999).
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o.a. Sattinger, 1998). Een exogene stijging van het opleidingsniveau van de beroepsbevolking zou volgens deze redenering hebben geleid tot een overschot aan
hogergekwalificeerde personen. Deze personen solliciteerden dan voor banen die
voordien door lagergekwalificeerde werknemers werden uitgevoerd, waardoor
deze laatste groep uit de markt werd geduwd. Door dit “bumping down of skilled
labour” verslechterde de positie van de lagergekwalificeerde werknemer.
Een aantal onderzoekers suggereren dat de basisredenering, waarin SBTC een stijging van de opbrengst van kwalificaties tot gevolg heeft, zou moeten worden
omgedraaid. Dat is een vierde alternatieve redenering. Borghans en Ter Weel
(2000) stellen dat hogere lonen tot een daling van de kosten van technologische
verandering leiden, uitgedrukt in mogelijke productiviteitswinsten. Om die productiviteitswinsten te maximaliseren en de loonkosten dus zo laag mogelijk te
houden, is het voor werkgevers optimaal om die technologische ontwikkelingen
aan te passen aan de taken en werkzaamheden van de hoogstgekwalificeerde
werknemers (Chennells en Van Reenen, 1999, Doms et al., 1997).
Tot slot kunnen de bevindingen van Hollanders en Ter Weel (1999) als vijfde alternatieve redenering niet onvermeld blijven. Zij argumenteren dat de
hooggekwalificeerde werknemers die het meest gebaat zijn bij het introduceren
van SBTC (weergegeven door R&D-investereringen) in een onderneming, niet onderzoekers of computerspecialisten zijn, maar wel diegenen met vaardigheden
die complementair zijn aan technologie. Het gaat dan bijvoorbeeld om managers,
ontwerpers, enzovoort. Dat kan een verklaring vormen voor de verloning voor
het gebruik van potloden, zoals gevonden door DiNardo en Pischke (1997).

D. Samenvatting, conclusies en een pleidooi voor training
Het eerste deel van deze working paper bestond uit verschillende stappen. De
eerste stap was een beschrijving van de stijging van het gemiddelde opleidingsniveau in België. Die stijging ging gepaard met een verbetering van de positie van
de hogeropgeleide personen op de arbeidsmarkt, zowel in termen van verloning
als werkgelegenheid. Er zijn twee hypothesen voor die ontwikkeling, namelijk de
Heckscher-Ohlin of HO-hypothese en de hypothese van Skill-Biased Technical
Change (SBTC). In een tweede stap werden verschillende onderzoeken besproken
die deze hypothesen hebben getoetst. Hieruit werd geconcludeerd dat vooral de
SBTC-hypothese de toegenomen vraag naar opleiding en vaardigheden kan verklaren. In de derde stap werd ingegaan op de mogelijke causale relaties tussen
SBTC en de gestegen opbrengst van opleiding en vaardigheden. Eerst werd de basisredenering besproken waarin SBTC de vraag naar hogergekwalificeerde
werknemers doet stijgen. Daarna werden vijf alternatieve of complementaire
causale verbanden besproken.
De algemene conclusie die uit de vorige paragrafen getrokken kan worden, is dat
inderdaad samenhangt met een stijging van de vraag naar hogergekwalificeerde arbeid. Maar tegelijk is de positie van de lageropgeleide werknemers of
werkzoekenden snel aan het verslechteren, wat tot uiting komt in een relatieve
achteruitgang van de verloning en de werkgelegenheid van lageropgeleide personen. Er zijn twee redenen waarom het belangrijk is dat de overheid zich met het
probleem van de laag-gekwalificeerde werknemers bezig houdt. Ten eerste zorgt
de slechtere arbeidsmarktpositie van lagergekwalificeerde werknemers ervoor
dat de kans op armoede voor deze personen toeneemt (Dekkers, 2002, Heady,

SBTC
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1996). Ten tweede lijkt het aannemelijk dat opleiding en kwalificaties meer dan
alleen een signaleringsfunctie hebben. Sianesi en Van Reenen (2000, p. 27) vinden
“compelling evidence” dat opleiding en kwalificaties een positief effect hebben op
de productiviteit. Door de positie van laagopgeleiden te verbeteren, zouden er
voor ondernemingen dus productiviteitswinsten te behalen zijn. Vanuit het gezichtspunt van de overheid, zou dat een belangrijke stap zijn om de in de
inleiding beschreven vicieuze cirkel, die tot armoede leidt, te doorbreken.
Dat idee is natuurlijk niet nieuw en op verschillende beleidsniveaus in België
worden reeds belangrijke initiatieven ontwikkeld. De rest van deze bijdrage heeft
hierom als doel het belang van die problematiek nogmaals te benadrukken, zeker
in een periode van snelle technologische ontwikkelingen.
Een beleid dat erop gericht is de positie van laaggekwalificeerde personen te verbeteren, zou in eerste instantie een verbetering van de basisvaardigheden moeten
beogen (lees-, schrijf- en rekenvaardigheden; cf. McIntosh en Vignoles, 2000, Charette en Meng, 1998) en voorkomen dat vroegtijdige uitval uit het reguliere
onderwijs optreedt. Het effect van training op productiviteit is gebaseerd op de
basisvaardigheden van een werknemer (Harmon et al., 2000, Denny en Harmon,
2000). Door investeren in de basisvaardigheden van laaggekwalificeerde personen kan de overheid de potentiële productiviteitswinsten van ondernemers als
gevolg van training, opdrijven.
Alleen de basisvaardigheden bevordere is voor de overheid op zichzelf echter onvoldoende. Ook volstaat het niet om de arbeidsmarktpositie van lageropgeleide
personen te willen verbeteren via gesubsidieerde banen, zonder dat dit met een
trainings- of opleidingsinspanning gepaard gaat. Uit het onderzoek van Dustmann en Meghir (2001, p. 38) blijkt immers dat het effect van
arbeidsmarktervaring bij laaggekwalificeerde werknemers na hooguit drie jaar
weer verdwenen is, iets wat bij hogergekwalificeerde werknemers niet het geval
is. Indien de overheid dus geen initatieven voor de training van deze personen
ontwikkelt of bestaande initiatieven ondersteunt, zullen tewerkstellingsprogrammas te weinig bijdragen aan de postitie van laaggekwalificeerde personen
op de arbeidsmarkt. De bedoeling van training voor laaggekwalificeerde personen is hun waarde voor potentiële werkgevers te vergroten. Daarom zou de opzet
van die trainingsprogramma’s zo veel mogelijk in samenwerking met werkgevers moeten gebeuren. De Coninck et al. (2002, p. 227) verwijzen in dat kader naar
het NVQ-systeem (National Vocational Qualifications) in Groot-Brittanië. Hierbij
wordt via het opdoen van ervaring en (eventueel) aanvullende leermodules naar
een certificaat gewerkt. Ervaring en praktische kennis kunnen via een assessmentprocedure worden erkend en gecertificeerd.
Naast het verschaffen van bepaalde basisvaardigheden, zou een tweede luik van
opleiding kunnen bestaan uit training zoals door werkgevers, zowel binnen als
buiten de werkplek, wordt aangeboden. Het belang van training door ondernemingen kan niet genoeg benadrukt worden. Helaas lijkt het er op dat diegenen
die vandaag de dag het hoogst zijn opgeleid, ook de meeste training krijgen (cf.
Bartel en Sicherman, 1998, Vanweddingen, 2002)1. Daarnaast stellen Dearden et
al. (1999) dat ondernemingen de opbrengst van training onderschatten. Ten eerste omdat ze vooral investeren in training wanneer de vraag beperkt is, en de
kosten van het niet-produceren van werknemers dus beperkt zijn. Ten tweede
concentreren de meeste studies zich op het verloningseffect van training. Dat
leidt tot een onderschatting van het trainingseffect indien niet alle productivi-
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teitsopbrengsten van training naar de werknemer vloeien. Voor verschillende
sectoren van de Britse economie stellen de auteurs vast dat het effect van training
op de productiviteit ongeveer twee keer groter is dan het effect op de lonen. Ten
derde zijn er “externalities” die samenhangen met training, zoals een verbeterd
zelfbeeld van de cursist (dat tot uiting komt in een grotere mate zin voor initiatief
en verantwoordelijkheid), of de vorming van een band tussen de cursist, de onderneming en de andere cursisten.
Ondernemingen investeren bijna routinematig in de training van hogergekwalificeerde werknemers. Er zijn overtuigende aanwijzingen dat dit inderdaad een
positief effect heeft op de productiviteit en de lonen van die werknemers. Helaas
blijkt de situatie voor de lagergekwalificeerde werknemers minder positief. Bartel en Sicherman (1998) stellen echter vast dat de intensiteit van training in
ondernemingen oploopt met een hogere snelheid van technologische verandering. Bovendien concentreren ondernemingen in deze omstandigheden hun
trainingsinspanning verhoudingsgewijs op de lagergekwalificeerde werknemers. De veronderstelling hierbij is dat hogergekwalificeerde werknemers in
staat zijn op eigen kracht zich de nodige kennis eigen te maken. “Thus it appears
that technological change has acted to reduce the gap in the stocks of human capital accumulated by different education groups through formal company training” (op. cit., 1998,
p. 742).
Aangezien we nu in een situatie van snelle technologische verandering zijn, is dit
het ideale moment voor de overheid om de trainingsinspanningen van de werkgevers te stimuleren en te ondersteunen.

1.

Douterlungne en Wouters (2002, tabel 2, p. 25) bevestigen dit. Voor België als geheel en voor drie
opleidingscategorieën (laag-, midden- en hooggeschoold) bedraagt het percentage respondenten
dat in de laatste vier weken deelnam aan een opleiding of vorming 2,2, 6,5 en 11,9 % (waarbij
deze cijfers voor Vlaanderen steeds hoger liggen dan voor Wallonië). Voor de EU-15 zijn de corresponderende percentages 2,2, 9,3 en 15,4. Uit de Vlaamse Regionale Indicatoren (2001, tabel
25.4 en p. 381) blijkt dat 4 % van de groep die geen of lager onderwijs heeft genoten, in het laatste
jaar een opleiding, vorming of training volgde. Voor universitair geschoolden was dit 60 %.
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III

Deel II: ICT, armoede en leren

A. Inleiding
In het eerste deel van deze working paper is dieper ingegaan op de relatie tussen
ICT en de arbeidsmarkt. De gestegen vraag naar kennis en vaardigheden door
werkgevers kan verklaard worden door een toegenomen gebruik van meer geavanceerde technologieën in het productieproces. Door een verdergaande
ontwikkeling van de informatiemaatschappij zou de arbeidsmarktintegratie van
de laagstopgeleide werknemers in de toekomst verder kunnen verslechteren.
Hierdoor zou de positie van de arme huishoudens nog verder kunnen
verzwakken.
In deze context maakt Soete (2001, p. 152) een verschil tussen “codified and tacit
knowledge”. Het codificeren van kennis is een proces waarbij kennis wordt omgezet in informatie die zichtbaar wordt in nieuwe goederen of die kan worden
verhandeld. “Tacit knowledge” is kennis die niet makkelijk overdraagbaar is, omdat ze niet in expliciete vorm bestaat. Een goed voorbeeld hiervan zijn skills of
vaardigheden.
De belangrijkste impact van ICT is dat de grens tussen codified en tacit knowledge
verschuift. Bepaalde informatie die vroeger tacit was, kan nu worden gecodificeerd. Door die verschuiving wordt een groot deel van de routinetaken
gecodificeerd en dus vervangen door ICT. Het belang van de overgebleven tacitinformatie wordt hierdoor steeds groter. De positie van laagopgeleide werknemers die vaker routinetaken uitvoeren, zou door die verschuiving structureel
verslechteren. Daarbij bestaat er bij routinetaken slechts een beperkte leercurve:
de efficiëntiewinst door ervaring weegt dan niet op tegen de stijging van de kosten van een oudere werknemer, waardoor de arbeidsmarktpositie van die
werknemer in gevaar komt. Dat werd empirisch bevestigd door Dustmann en
Meghir (2001; cf. Walton, 2000).
Het is echter duidelijk dat het verband tussen het al dan niet kunnen omgaan met
het risico op armoede betrekking heeft op meer gebieden dan alleen de arbeidsmarkt (cf. Dekkers , 2002, figuur 1 voor een uitgebreide bespreking van de
theoretische verbanden tussen ICT en armoede). Het niet kunnen omgaan met ICT
kan onder meer aanleiding geven tot het gevoel ‘er niet meer bij te horen’, niet
meer met de maatschappij mee te kunnen (cf. Zeithaml en Gilly, 1987). Dat kan
tot een verminderd gevoel van eigenwaarde leiden. De OESO (1999, p. 23) verwoordt het als volgt: “Competence and confidence in the use of information and
communication technologies (ICT) represent a good example which spans the entire range
of purposes: vocational, social and personal. ICT skills are increasingly central to inclusion
in all aspects of contemporary life. Learning for such competence and confidence needs a
prominent place in combating social exclusion”.
ICT en
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Om al die redenen kan het niet of in mindere mate omgaan met ICT tot een economische en maatschappelijke ‘achterstand’ leiden. De kwetsbare groepen,
ouderen en laagopgeleiden, hebben wellicht niet de vaardigheden of mogelijkheden om die achterstand zonder hulp in te halen. Ardila et al. (2000) concluderen
echter dat de verschillen tussen leeftijdsgroepen in dat opzicht kleiner zijn dan
tussen opleidingsgroepen, waardoor het voor de hand ligt om het beleid in eerste
instantie op opleidingsverschillen te richten. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat
ouderen verwaarloosd moeten worden, maar wél dat ook binnen die groep de
mogelijke problemen zich vooral situeren bij de lageropgeleiden. Ook binnen de
groep ouderen zou dat de doelgroep moeten zijn1.
Het aanleren van ICT-vaardigheden om de kansen van personen op de arbeidsmarkt te vergroten, blijkt belangrijk te zijn. Hierin is een rol weggelegd voor
training en onderwijs. Dat is natuurlijk niet de enige functie van onderwijs. De invloedrijke onderwijsfilosoof Paulo Freire (cf. Stites, 1998, p. 54) ziet onderwijs als
een mogelijkheid om de bevolking te bevrijden. Hij pleit voor een onderwijs
waarbij naast het opdoen van concrete kennis ook ruimte is voor het bewustmaken van sociale ongelijkheden. Hierbij moeten cursisten worden gemotiveerd om
hun sociale positie te veranderen. Vooral bij het volwassenenonderwijs heeft die
‘empowerment’-gedachte vaste grond gevonden (Favennec-Héry, 1996). Het volgen van onderwijs moet de cursist ook in staat stellen ervaringen met
cursusgenoten te delen, mensen te leren kennen (en zo vereenzaming tegen te
gaan), in een groep te leren functioneren en om in het openbaar (dat wil zeggen,
in de groep) te leren spreken en discussiëren. Daarenboven is het de bedoeling
dat de nieuwverworven vaardigheden tot meer zelfrespect leiden, waardoor de
cursist minder moeilijkheden zal ondervinden om in de maatschappij te participeren. Atkinson et al. (2000, p. 130) vatten dit alles samen door te stellen dat
onderwijs “serves many functions, not only that of fitting people for the world of work
and enhancing their productivity, but also developing the capacity of individuals to lead
a full life, and transmitting societal norms and values”.
Samengevat is het nut van (ICT-)opleidingen tweeledig: ten eerste kan het de cursist als (potentiële) werknemer beter in staat stellen te voldoen aan de
veranderende vraag van de werkgever. Ten tweede kan het de ‘empowerment’ van
de cursist bevorderen. Hierdoor kunnen opleidingen een belangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede.
In het tweede deel van deze working paper zal worden ingegaan op de manieren
om via opleidingen of trainingen de positie van de meest kwetsbare groepen in
onze maatschappij te verbeteren. Ten eerste wordt de rol van ICT in het onderwijs
besproken en zal een verschil worden gemaakt tussen ICT als leeronderwerp en
als hulpmiddel bij het leren. Ten tweede wordt in dat kader een onderscheid gemaakt tussen het aanleren van ICT-vaardigheden bij kinderen en volwassenen.
Er moet nog worden opgemerkt dat de hierna volgende paragrafen zich uitsluitend richten op de lageropgeleide personen. Er kan niet worden ontkend dat de
nieuwe economie behoefte heeft aan hoogopgeleide werknemers. Deze hoofdstukken beschrijven niet de rol van de overheid, aangezien dit niet kadert in het
hier onderzochte verband tussen ICT en armoede. Verder is het niet de bedoeling
1.
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Voor een uitgebreide bespreking van de positie van ouderen in de digitale samenleving, zie van
Rijsselt en Weijers, 1997. De Koning Boudewijn Stichting maakt in haar studie ‘Belgie on line’
(KBS, 2002, p. 82), weliswaar een onderscheid tussen de schoolgaande jeugd, beroepsbevolking
en oudere niet-actieve bevolking. Zelf stelt zij eveneens dat “oudere mensen leren omgaan met
ICT niet het grootste probleem” is (idem, p. 83).
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om in deze paper een volledig overzicht te geven van de beleidsinitiatieven en
discussies die in België op dat vlak plaatsvinden, aangezien de gemeenschappen,
als gevolg van de staatshervorming, sinds 1 januari 1989 de onderwijsbevoegdheid hebben1. Die zaken zullen enkel naar voren worden gebracht wanneer het
in de context van deze working paper past.

B. De rol van ICT in het leren
Het ligt voor de overheid voor de hand om kwetsbare groepen in staat te stellen
om via het onderwijssysteem kennis te laten maken met ICT. Ginsburg (1998)
noemt vier benaderingen om technologie in onderwijs te ïntegreren, namelijk
technologie als leeronderwerp, als aanleveringsmechanisme, als complementair
trainingsinstrument en als educatief instrument. Die benaderingen zullen nu uitgebreider worden besproken.

a. Strategie 1: Technologie als leeronderwerp
Dit omvat het direct aanleren van technologie, bijvoorbeeld door computercursussen. Het is de meest voor de hand liggende manier om ICT-vaardigheden over
te brengen. Die manier van integreren is alleen maar effectief wanneer aan enkele
voorwaarden is voldaan. Ten eerste veronderstelt het een bepaald basisniveau
van lezen, schrijven en rekenen. Juist bij arme en laag-opgeleide personen is de
kans het grootst dat zij niet aan die voorwaarde voldoen. Ten tweede wordt verondersteld dat het doel van de cursus helder omschreven kan worden. Zo zijn de
doelen “de cursist leren omgaan met een bepaalde tekstverwerker” of “de cursist
inleiden in het gebruik van de computer” genoeg omlijnd om als leeronderwerp
te gebruiken. Bij een veelheid aan andere mogelijke doelen is dat minder van toepassing. Een derde voorwaarde is dat de doelgroepen het nut van ICTgerelateerde leerdoelen moeten inzien. Uit onderzoek blijkt immers dat het verwachte nut van een computer en de mate van ervaring met computers, de
attitude van personen tegenover computers bepalen (cf. Morris en Venkatesh,
2000). Waarom zou iemand zich de moeite willen getroosten om met een tekstverwerker te leren omgaan, indien hij of zij niet weet wat het nut van een
tekstverwerker in het dagelijks leven zou kunnen zijn?

b. Strategie 2: Technologie als aanleveringsmechanisme
Hierbij neemt technologie de rol over van de lesgever. Technologie individualiseert de snelheid waarmee de leerstof wordt aangeboden, door elke cursist taken
of leeropdrachten aan te bieden waar hij of zij klaar voor is. In tegenstelling tot de
eerste benadering is het onderwerp niet beperkt tot computers of technologie;
alle mogelijke leeronderwerpen kunnen worden toegepast. Een voordeel van die
methode is dat het niveau van de cursist continu getoetst wordt, zonder van tijd
tot tijd psychologisch belastende tests of examens. Daarbij wordt de leerstof individueel aangeboden. De snelle cursist hoeft dus niet te wachten en de langzamere
cursist hoeft zich niet te haasten. Een volgend voordeel is dat de cursist zelfstandig uit de door de software aangeboden mogelijkheden kan kiezen welk
onderwerp hij of zij in welke volgorde wil ontvangen en of hij of zij meer over be1.

Cf. Nicaise (2001), Douterlungne en Wouters (2002), Nicaise et al. (2000).
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paalde zaken wil weten. Anders gezegd kan de leerstof worden aangepast en
uitgebreid naargelang de belangstelling en capaciteiten van de cursist.
Er zijn ook enkele nadelen verbonden aan die methode. De voortgangsevaluatie
moet door de leerkracht moet gebeuren, wat erg tijdrovend is, óf de leerstof moet
beperkt blijven tot datgene wat met eenvoudige vragen (multiple-choice) getest
kan worden. Verder zijn de mogelijke leeronderwerpen enkel helder omschreven
vaardigheden. Integratie met andere leerstof of het aanhaken op eerdere ervaringen van de cursisten, is nauwelijks mogelijk. Uit een aantal studies (cf. Ginsburg,
1998, pp. 39) blijkt dat kennis die in zo’n begrensde omgeving is opgedaan, niet
makkelijk in andere situaties en omgevingen wordt toegepast.
Bij die methode wordt de leerstof volledig individueel aangeboden, maar een nadeel is dat interactie met de medecursisten of met de leerkracht niet voorkomt.
Sociale vaardigheden, zoals werken in groep en het spreken in het openbaar, komen niet aan bod. Een laatste nadeel is dat, hoewel veel tijd achter een computer
wordt doorgebracht, de computervaardigheden nauwelijks worden aangesproken en de winst in het leren omgaan met ICT minimaal is.

c. Strategie 3. Technologie als complementair trainingsinstituut
Deze strategie benadrukt vooral de rol van ICT in oefening en training. De leerkracht blijft de primaire bron van kennis, maar de cursisten kunnen zwakke
vaardigheden door oefening en herhaling bijwerken. Ook worden ze in staat gesteld om bepaalde gebieden verder uit te diepen. Dat heeft dezelfde voordelen
zoals vermeld bij de tweede toepassingsmogelijkheid: sterkere cursisten krijgen
de tijd om zaken die hen boeien verder uit te diepen, terwijl zwakkere cursisten
de kans krijgen om hun vaardigheden te verhogen.
Er zijn minder nadelen dan bij de tweede strategie. De leerkracht blijft de primaire bron van kennis en de mogelijkheden voor interactie blijven dus groot. Het
voordeel van de individuele toelevering van leerstof valt hier echter weg. Ook
zijn de leeronderwerpen die op de computer geoefend kunnen worden, beperkt.
Verder kan in dit geval de kennis enkel in een voorgeprogrammeerde en dus beperkte omgeving worden geoefend, iets wat latere toepassingen bemoeilijkt.

d. Strategie 4. Technologie als een educatief instrument
Hierbij wordt technologie ingeschakeld om cursisten andere dan ICT-vaardigheden aan te leren. “The primary goals [...] of instruction remain [...] improving literacy
and numeracy skills, [...] or functional skills. The development of technology-related skills
is a valued, but secondary, outcome” (Ginsburg, 1998, p. 41). In tegenstelling tot de
eerdere benaderingen heeft technologie dezelfde rol als het schoolbord, krijt en
leerboeken: ze wordt enkel gebruikt indien het nuttig is om de leerdoelen te bereiken. Zo kunnen tekstverwerkers worden gebruikt om teksten te schrijven of
om cursisten in staat te stellen elkaars teksten te bekijken of van commentaar te
voorzien. Ook kan het internet worden gebruikt om informatie voor presentaties
of scripties te zoeken. Het voordeel van die aanpak is dat de educatieve activiteiten kunnen worden verrijkt door het gebruik van technologie. Het nadeel is dat
de mate van gebruik van technologie afhankelijk is van de inzet van de individuele docent en de kennis die hij of zij over computers en internet heeft.
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C. Volwassenen
In de vorige paragraaf werden verschillende manieren besproken waarop ICT in
het leerproces kan worden verwerkt. Het ligt voor de hand dat de verschillen tussen jongeren en volwassenen een afzonderlijke analyse van die
toepassingsmogelijkheden noodzakelijk maakt. Deze paragraaf zal eerst de kenmerken van volwassenen in een leeromgeving bespreken. Daarna zal voor de
vier bovengenoemde strategieën worden nagegaan of ze toepasbaar zijn. Hierbij
wordt niet ingegaan op de uitgebreide literatuur over de effecten van on-the-jobtraining. De grootste trainingsinspanning van bedrijven gaat immers naar hogeropgeleide werknemers (Bartel en Sicherman, 1998, Bartel, 1995). In plaats
daarvan concenteren we ons op het (ICT-)onderwijs voor kansarmen.

1. Kenmerken
In navolging van Lindeman (1926; cf. Stites et al., 1998, p. 53, Stites, 1998, p. 3) beschrijft Stites de volgende kenmerken van volwassen cursisten:
1. De motivatie van volwassenen om te leren is gebaseerd op hun behoeften
en belangstellingen. Die kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het
vinden van een baan of het verhogen van de promotiekansen. Daarnaast
kan het leren ook zijn oorsprong vinden in de belangstelling van de cursist voor het onderwerp. Het organiseren van onderwijs voor volwassenen moet hiermee rekening houden. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat
de verschillende cursisten met min of meer dezelfde doelstellingen naar
de cursus komen. Verschillen in achtergrond zijn in die zin positief, dat
de cursisten in een aantal gevallen ook van elkaar kunnen leren, maar te
grote verschillen in gewenste leerdoelen gaan ten koste van de effectiviteit van de cursus.
2. De oriëntatie van volwassenen tegenover leren is “life-centered”. Dit wil
zeggen dat de leerstof opgebouwd moet zijn op basis van situaties uit het
werk of in het dagelijks leven en minder -zoals in het regulier onderwijsop basis van leeronderwerpen.
3. Ervaring is de rijkste informatiebron voor volwassenen. Een cruciaal kenmerk van onderwijs voor volwassenen is dat het moet aansluiten op eerdere ervaringen van de cursisten. Dat kan ook de vorm van groepsleren
aannemen, waarbij de cursisten onderling hun ervaringen delen, om zo
de oplossing voor een bepaald probleem te vinden.
4. Volwassenen hebben een sterk ontwikkelde behoefte om zaken zo veel
mogelijk onder controle te houden, ‘zelf-sturend’ te zijn. De docent moet
zich hieraan aanpassen. In plaats van kennis over te brengen en dan na te
gaan in hoeverre de cursisten het begrepen hebben, is de rol van de
docent in het volwassenenonderwijs veeleer begeleidend en coördinerend.
5. Individuele verschillen nemen toe met de leeftijd. Die verschillen kunnen
tot uiting komen in de ervaringen van de cursisten (cf. punt 3) en hun
leersnelheid. De cursusopzet moet zo veel mogelijk met die verschillen
rekening houden.
Op basis van die kenmerken concluderen Stites et al. (1998, p. 3) “that effective
adult learning should build on life experiences and should be structured to accommodate
learning differences. Also, to motivate and sustain adult learning, the experience must be
rewarding”.
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2. Strategieën van toepassing van ICT in scholing voor volwassenen
Gelet op de kenmerken die in de vorige paragraaf werden beschreven, en de doelgroep (laag opgeleide, vaak werkloze of niet-werkende volwassenen van alle
leeftijden, met weinig of geen ervaring met ICT) is het nu relevant om terug te keren naar de tweede paragraaf, waarin verschillende manieren werden
onderscheiden waarop ICT in het leerproces kan worden ingeschakeld. Deze manieren waren achtereenvolgens (1) technologie als leeronderwerp, (2) technologie
als toeleveringsmechanisme, (3) technologie als complementair aan het lesgeven
en (4) technologie als een educatief instrument.
Technologie als leeronderwerp, dat wil zeggen het direct aanleren van computervaardigheden, kan een probleem vormen in die zin dat de leermethode mogelijk
weinig aansluiting vindt bij de kenmerken van volwassen cursisten die bepaalde
basisvaardigheden onvoldoende beheersen, een laag opleidingsniveau hebben
en een zwakke arbeidsmarktintegratie kennen1. Die groepen maken immers minder gebruik van ICT, hebben minder ervaring met technologie en hebben hiermee
samenhangend een meer negatieve attitude tegenover ICT (voor het effect van ervaring op attitude, cf. Smither en Braun, 1994, Al-ghanti en King, 1999, Burgoyne
et al., 1992, Dickerson en Gentry, 1983, en, als indirect effect via anxiety, Harris,
1999). Verder blijkt uit de studie van Igbaria en Parasuaman (1991) dat de attitude
tegenover computers in afnemende volgorde van belangrijkheid bepaald wordt
door “perceived utility”, beperkte hardware- en softwarecapaciteit, gebruiksproblemen, de tijd die nodig is om met een computer te (leren) om gaan en, als
laatste, gebruiksvriendelijkheid. Overigens vinden deze onderzoekers wel een effect van leeftijd (ouderen hebben een meer negatieve attitude tegenover
computers dan jongeren), maar niet van geslacht.
Zhang en Espinoza (1998, 421) introduceren “self-efficacy” als de mate waarin personen het gevoel hebben dat zij (gebeurtenissen in) hun leven kunnen
beïnvloeden. Aangezien armoede in een eerder working paper (Dekkers, 2002)
was omschreven als een kloof met de maatschappij die door de armen niet te
overbruggen is, zal armoede vermoedelijk gepaard gaan met een lagere “self-efficacy”: men is onvrijwillig in armoede beland en men meent dat niets aan deze
situatie worden veranderd. Beide auteurs bevestigen dat meer negatieve attitudes ten opzichte van het nut van computers een belangrijke determinant is van
de wens om computervaardigheden te leren. Bovendien concluderen zij dat een
lagere “self-efficacy” demotiverend werkt en hierom leidt tot een kleinere wens om
computervaardigheden te leren. Uit verschillende studies blijkt inderdaad dat er
een lager zelfvertouwen bij langdurig werklozen is (Goldsmith, et.al, 1996, Goodwin, 1972, Hoff en Jehoel-Gijsbers, 1998, Baert et al., 2002, 212), een conclusie die
vermoedelijk ook voor armen zal opgaan2, gezien het verband tussen armoede,
arbeidsmarktintegratie en opleiding. Zhang en Espinoza (1998, 421) concluderen
daarom dat een “hands-on approach” van computers tot een positievere attitude kan leiden. Bovendien is en dat het met succes afhandelen van computertaken in de klas de meest
belangrijke determinant van computerattitudes.

1.
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Aangezien deze groep slechts een deel van de groep werklozen en niet-werkenden uitmaakt, is
dat niet in tegenspraak met de grote populariteit van ICT-cursussen bij werkzoekenden (zie voetnoot 14, infra).
Uit de Vlaamse regionale indicatoren blijkt dat de mate waarin men bereid is om buiten de werkuren een jobgerichte opleiding te volgen, sterk negatief samenhangt met het opleidingsniveau
(Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2001, tabel 25.17, p. 388), maar of dat een gevolg is
van moedeloosheid is onduidelijk.
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Samenvattend is de motivatie van personen om zich computervaardigheden
eigen te maken afhankelijk van het zelfvertrouwen van personen1 en van hun attitudes tegenover computers. Dit laatste hangt af van onder meer de ervaring in
het gebruik van computers en het verwachte nut en toepasbaarheid ervan. In die
kenmerken komt de achterstand van voornoemde risicogroepen tot uiting. Het
blijkt immers dat die groepen een lager zelfvertrouwen hebben. Verder hebben
zij, mede door het gebrek aan informatie en ondersteuning van collega’s, minder
inzicht in het nut en de toepasbaarheid van computers (cf. van Dijk et al., 2000).
Voor werklozen is dat overduidelijk omdat zij geen werkplek hebben, maar ook
voor werkenden kan dat het geval zijn. Het direct aanleren van ICT-vaardigheden
(het gebruik van technologie als leeronderwerp) aan mensen die bepaalde basisvaardigheden missen, ligt dus om bovengenoemde redenen minder voor de
hand. Vermoedelijk zijn er leeronderwerpen die voor deze personen zowel vanuit
hun standpunt als dat van potentiële werkgevers, van groter belang zijn.
Voor andere volwassenen, vooral zij die laag opgeleid zijn maar wel de basisvaardigheden op een acceptabel niveau beheersen en/of een baan hebben, hoeft die
conclusie niet steeds te gelden. Deze personen zien bij hun collega’s, die met ICT
werken, namelijk wél wat de mogelijkheden van computers en ICT zijn, en dat de
nodige vaardigheden tot een verbetering van de positie in het bedrijf kunnen leiden. Bij die personen kan dus een behoefte bestaan aan gerichte
computertrainingen. Het is in dat geval mogelijk om leeronderwerpen aan te passen aan de problemen en taken die mensen in een werkomgeving tegenkomen.
De hierbij opgedane vaardigheden kunnen gemakkelijk in andere omstandigheden worden toegepast. Verder biedt het een uitgelezen kans om te illusteren dat
computers en ICT bij een veelheid aan onderwerpen en vaardigheden, en niet alleen computervaardigheden, nuttig kan zijn.
Er kan moeilijk gesproken worden over het leren of gebruiken van ICT in onderwijs of training voor volwassenen, zonder kort op de rol van de werkgevers in te
gaan. Voor werklozen is het doel wellicht niet zozeer het aanleren van ICT-vaardigheden, maar het vergroten van hun mogelijkheden om een baan te vinden.
Daarom is de inbreng van werkgevers in de samenstelling en inhoud van dit
soort cursussen noodzakelijk. Ook komt het belang van de rol van de werkgevers
tot uiting in het positieve effect dat werknemers ervaren tegenover computers
wanneer het management het gebruik van computers ondersteunt (Igbaria en Parasuaman, 1991). Ook Mahmood et al. (2000) concluderen op basis van 45
empirische onderzoeken dat het effect van implementatie van ICT in bedrijven op
de motivatie en attitude van werknemers het meest positief is wanneer die implementatie met inspraak van de werknemers gebeurt, en met actieve stimulering en
ondersteuning door het management.
Ook is het een misverstand dat bedrijven niet in de training van laagopgeleide
personen zouden willen investeren. Weliswaar bevestigen Bartel en Sicherman
(1998) dat de hogeropgeleide werknemers meer training krijgen dan hun lageropgeleide collega’s, zoals eerder in deze nota werd gezegd2, maar indien de
1.

2.

Ook los van de rol van ICT noemen Baert et al. (2002, p. 212) een gebrek aan vertrouwen, een persoonlijke negatieve leerattitude, perceptie van een gebrek aan relevantie en een gebrek aan ‘locus
of control’ als de grootste belemmeringen voor leren. Verder blijkt uit de Vlaamse regionale
indictoren dat de mate waarin men bereid is om buiten de werkuren een jobgerichte opleiding te
volgen, sterk negatief samenhangt met het opleidingsniveau (Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, 2001, tabel 25.17, p. 388).
Voor Vlaanderen blijkt dit uit de regionale indicatoren (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 2001, tabel 25.4, 380).
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snelheid van technologische veranderingen hoog ligt, verzwakt het effect van opleiding op training. De algemene vaardigheden van hogeropgeleiden worden in
dat geval een substituut van training, en de trainingsinspanningen worden geconcentreerd op de lageropgeleiden. Dus, “although the more educated still
receive more training, technological change shifts the balance in favor of the less
educated. This happens because the general skills of the more educated facilitate
their adaptation to the new technologies” (op. cit., p. 748). Toch zijn verbeteringen
mogelijk, vooral omdat werkgevers de effecten van training lijken te onderschatten (Dearden et al., 2000).
In de tweede paragraaf werden verschillende manieren waarop ICT in het leerproces kan worden ingeschakeld, onderscheiden. De eerste manier is dat
technologie als leeronderwerp kan worden gebruikt, met andere woorden dat
specifieke computercursussen kunnen worden georganiseerd. Er werd geargumenteerd dat die manier van trainen voor personen die basisvaardigheden
missen, wellicht minder effectief zal zijn. Die personen hebben vermoedelijk een
minder positieve attitude tegenover computers en ICT, onder meer veroorzaakt
door een zeer beperkte ervaring met technologie, waardoor hun motivatie om
zich die vaardigheden eigen te maken, minder aanwezig zal zijn. Wie de nodige
basisvaardigheden heeft, en zeker wie een baan heeft, zal wellicht beter op de
hoogte zijn van het nut en de gebruiksmogelijkheden van ICT. In dat geval
zouden concrete computercursussen wel nuttig zijn1, zeker indien ze in samenspraak met de werkgevers tot stand zouden komen.
Naast het geven van cursussen die tot doel hebben rechtstreeks computervaardigheden aan te leren, zijn er nog andere mogelijkheden. Zo kan technologie niet
direct als leeronderwerp in het curriculum worden opgenomen, maar ze kan
worden gebruikt als toeleveringsmechanisme, als complementair bij het lesgeven
of als een educatief instrument. Voor volwassenen die voldoende basisvaardigheden bezitten, zijn al deze benaderingen zeer zinvol. Zo kan de cursist in een
veilige omgeving en met een docent in de buurt bezig zijn met computers. Hij of
zij kan dus ervaring met ICT opdoen en leren waarvoor dit gebruikt kan worden.
Die ervaring met ICT kan dan leiden tot een positievere attitude tegenover ICT.
Hierdoor kan de behoefte van die personen toenemen om via scholing ervaring
met ICT op te doen. Dat geldt echter niet voor de meest problematische groep namelijk de groep die enkele basisvaardigheden mist. Voordat zelfs maar over het
gebruik van een computer kan worden nagedacht, zal eerst aan die voorwaarde
(een minimaal niveau van lezen, schrijven en rekenen) moeten zijn voldaan. Indien die personen zomaar rechtstreeks scholing zouden krijgen over het omgaan
met ICT, dan zou dat niet alleen zeer ineffectief zijn, maar vermoedelijk ook het
gevoel van falen van de cursist en zijn of haar afkeer van computers versterken.
Het ligt het meest voor de hand om de vierde toepassingsstrategie te gebruiken,
dat wil zeggen om ict te gebruiken als “instructional tool” in het aanbieden van
scholing om de basisvaardigheden op een aanvaardbaar peil te krijgen. In dit geval zouden cursisten, naast het verbeteren van hun lees-, schrijf- of
rekenvaardigheid, ook passief kennismaken met ICT, waarbij er niet expliciet van
hen wordt verwacht dat ze zelf handelingen met ICT uitvoeren. Het nut van ICT
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Dit blijkt opnieuw uit de Vlaamse regionale indicatoren (2002, p. 382): informaticatoepassingen
en informatie zijn de meest populaire job- en toeppassingsgerichte opleidingen. Voor de niet-jobgerichte opleidingen staan informaticatoepassingen op de tweede plaats, na taalopleidingen.
Ook bij de niet-lerenden die graag een opleiding hadden gevolgd, zijn informatica en informaticatoepassingen bij de meest populaire opleidingen (p. 385).
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zou hiermee duidelijk worden, terwijl eventuele moeilijkheden bij het gebruik
voorkomen worden.
Nicol en Anderson (2000, 185) bespreken literatuur die de positieve effecten aantoont van “Computer Assisted Instruction” (CAI) bij het aanleren van numerieke
vaardigheden bij volwassenen. CAI kan hier worden opgevat als een combinatie
van de derde en vierde toepassingsmanieren van ICT: niet alleen maakt de docent
tijdens het lesgeven gebruik van allerlei toepassingen van ICT, maar ICT wordt indien mogelijk ook gebruikt om cursisten toe te laten de leerstof te oefenen. Hun
conclusie is dat dit positieve effect een aantal oorzaken heeft. Een eerste oorzaak
is dat computers herhaling en uitgebreide oefening mogelijk maken en dat iedere
cursist die oefeningen op zijn eigen tempo kan uitvoeren. Hierdoor kunnen de
basisvaardigheden geautomatiseerd worden, zodat ze weinig aandacht meer
vragen en een betere basis vormen voor meer geavanceerde taken. Ten tweede
komt er een terugkoppeling op de prestaties van de leerling. Ten derde kan CAI
door een goede toepassing van de softwaremogelijkheden motiverend werken.
Ook Day en Edwards (1996) wijzen op de positieve effecten van CAI. Het leren
omgaan met ICT leidt tot een grotere zelfwaarde en een daling van het gevoel van
anderen afhankelijk te zijn. Dat dit alles tot een grotere betrokkenheid en een grotere inspanning tot leren en functioneren leidt, is bevestigd door onder meer
Morris en Venkatesh (2000) en Zhang en Espinoza (1998).
In het geval van het aanleren van basisvaardigheden aan volwassenen met een
licht leerprobleem bleek het effect van CAI in de studie van Nicol en Anderson
(op. cit.) echter niet noemenswaardig te verschillen van dat van een ‘klassieke’
cursus. Toch zou het hier ook raadzaam zijn om CAI bij die cursisten toe te passen.
Hiervoor zijn twee redenen. Ten eerste rapporteren Nicol en Anderson dat het leren met behulp van de computer bij die studenten erg populair bleek te zijn. Het
gebruik van computers werkt duidelijk motiverend. Ten tweede stellen Strating
en Vermeer (1999/2000), weliswaar in een iets andere context (namelijk het taalonderwijs aan anderstalige leerlingen), dat veel ICT-materiaal “alleen maar een
gedigitaliseerde vorm van papieren methoden is” (op. cit., p. 152), dat over de
leerinhoud nog niet afdoende lijkt te zijn nagedacht en dat de mogelijkheden tot
differentiatie tussen snellere en langzamere leerlingen nauwelijks worden benut.
Tot slot vragen zij zich af of de interactiviteit tussen leerling en computer (de userinterface), gelet op de leerinhoud, optimaal is.
Uit deze kritieken kan worden geconcludeerd dat de mogelijkheden van ICT en
computers in het onderwijs voor het grootste deel nog onontgonnen zijn. Indien
die mogelijkheden zouden worden benut, dan zou de effectiviteit van CAI ook
voor die groep kunnen verbeteren.
Uit het voorgaande blijkt dat de invoering van ICT beperkt zou moeten blijven tot
CAI, wanneer het gaat om het aanleren van basisvaardigheden aan laag-opgeleide
volwassenen die geen werk hebben, die op hun werk niet met ICT in contact komen, of die geen ervaring met ICT hebben. Hierbij zou de docent de primaire bron
van kennis blijven, maar de cursisten zouden door middel van zeer overzichtelijke software die kennis kunnen herhalen, oefenen en in gestileerde omgevingen
toepassen. Ook hier zou de rol van computers echter beperkt moeten blijven, aangezien eerder al is gezegd dat ze het moeilijker maken om het geleerde in andere
omstandigheden toe te passen.
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D. Kinderen
De maatschappij kijkt op een paradoxale manier naar de rol van kinderen in de
informatiemaatschappij. Kinderen worden gezien “as both at the vanguard of the digital revolution ‘effortly grasping the tools’ of the new technologies, and at the read,
requiring educational policy interventions to ensure their acqusition of ‘key skills’ in ICT”
(Facer et al., 2001, p. 91). Hoewel iedereen dus meent dat kinderen de ICT-gebruikers van de toekomst zijn, worden kinderen evenzeer gezien als achterlopend op
de ontwikkelingen, die op ouderwetse manier enkel dié computervaardigheden
aangeleerd krijgen die volwassenen belangrijk vinden. Met de vaardigheden, belangstelling en ervaringen van de kinderen zelf wordt weinig rekening
gehouden. Het risico van die paradoxale benadering is dat kinderen niet voorbereid zullen zijn op de digitale toekomst, omdat ze mogelijk de verkeerde
vaardigheden aangeleerd hebben gekregen. Volgens Facer et al. (op. cit.) komt dat
bijvoorbeeld tot uiting in de negatieve houding van volwassenen tegenover computerspelletjes. De onderzoekers pleiten er dan ook voor om die activiteit niet als
irrelevant of zelfs gevaarlijk terzijde te schuiven, maar ze als een toepassing van
ICT naar waarde te schatten. Wellicht verschaft ze kinderen mee de vaardigheden
om in de toekomstige informatiemaatschappij te kunnen participeren.
Het is van het grootste belang dat kinderen zo vroeg mogelijk met ICT in aanraking komen (Docampo Rama, 2001). Een eerste doelstelling is dat de gemiddelde
leerling zo veel mogelijk ICT-vaardigheden en - ervaringen moet meekrijgen. Een
tweede en meer ambitieuze doelstelling is dat verschillen tussen leerlingen in
hun ICT-vaardigheden zo veel mogelijk moeten worden gelijkgetrokken. De
tweede doelstelling blijkt in de praktijk te hoog gegrepen: de verschillen tussen
arme en niet- arme leerlingen blijken groter te worden naarmate zij verder in hun
opleiding komen (Evans et al., 2000). Verder blijkt uit een omvangrijk Nederlands
onderzoek dat verschillen in digitale vaardigheden tussen leerlingen vooral bepaald worden door de aanwezigheid van computers in het huishouden (de Haan
en Huysmans, 2002, 158). De inspanning van de school om eventuele achterstanden weg te werken, heeft hierop nauwelijks effect. Positief is dan weer dat de ICTvaardigheid van kinderen volgens deze studie evenmin verklaard kan worden
door het opleidingsniveau van de ouders of hun ervaring met de pc. Dat alles
pleit ervoor om arme huishoudens te stimuleren een pc in huis te halen.
Het zou ook mogelijk kunnen zijn dat de belangstelling van kinderen voor school
wordt aangewakkerd door de computer. Morrisson et al. (1993) tonen empirisch
aan dat dit niet zo is. Zij doen verslag van een onderzoek waarin meer dan 235
leerlingen in negen scholen in Noord-Ierland gedurende één schooljaar een
draagbare computer tot hun beschikking kregen. Dat had geen effect op de houding van de leerlingen tegenover de school als geheel, noch tegenover vakken als
Engels, wiskunde en wetenschappen. Ook bleek er geen effect op de resultaten
voor die vakken (Gardner et al., 1993). Die conclusies worden door het onderzoek
van Fitz-Gibbon (2000) bevestigd. Dit is overigens niet noodzakelijk in tegenspraak met de conclusies van de Haan en Huysmans (2002). Verschillen in ICTbezit tussen huishoudens kunnen verschillen in ICT-vaardigheid verklaren, maar
hebben wellicht geen rechtstreeks effect op de resultaten van leerlingen voor andere vakken. Een mogelijke verklaring is dat leerlingen niet spontaan de
computer die zij thuis hebben staan, gebruiken bij het maken van hun huiswerk.
Hiervoor zou dan een actiever beleid van de school en de leerkrachten nodig zijn.
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Uit die resultaten kan worden geconcludeerd dat het ter beschikking stellen van
ICT aan leerlingen in de context van de school onvoldoende is wanneer de leerstof
of de leermethode niet wordt aangepast. Toch kan ook bij kinderen worden geconcludeerd dat een grotere ervaring met computers samengaat met een
positievere attitude tegenover computers (Comber et al., 1997).
In de vorige paragrafen werden verschillende strategieën voor de toepassing van
ICT in het onderwijs besproken. In grote lijnen ging het om het gebruik van ICT als
lesonderwerp of als ondersteuning bij het onderwijzen van andere lesonderwerpen. Wat ICT als lesonderwerp betreft, is het, in tegenstelling tot ouderen die
bepaalde basisvaardigheden niet bezitten, wel degelijk aangewezen om bij oudere kinderen computers of ICT direct als leeronderwerp op te nemen in het
curriculum. Hiervoor kan wellicht worden teruggegrepen naar de belangstelling
die jongeren vaak hebben voor computerspelletjes. Verder zou de inhoud van de
computerlessen moeten worden gecoördineerd met de inhoud van andere vakken. Zo zou bijvoorbeeld een inleiding tot het gebruik van het internet in de
‘computerklas’ kort daarna kunnen worden gebruikt voor een opdracht voor het
vak biologie of aardrijkskunde. Ook zou de opgedane kennis over (bijvoorbeeld)
een tekstverwerker kunnen worden toegepast in het maken van presentaties of
scripties. Dat dit helaas niet vanzelfsprekend is. Ondanks dat Nederland heel wat
inspanningen heeft geleverd, blijkt uit het rapport Inspectie Van Onderwijs (1999;
in de Haan en Huysmans (2002), 17) dat deze integratiedoelstelling nog lang niet
bereikt is. Kennis van (de toepassingsmogelijkheden van) ICT bij leerkrachten is
daarom van groot belang, een belang dat beleidsmakers steeds meer
onderkennen.
Een volgende toepassingsmogelijkheid van ICT is als ondersteuning bij het onderwijzen van andere lesonderwerpen. Dat staat bekend als “Computer Assisted
Instruction” (CAI). Een Amerikaans meta-onderzoek naar het effect van CAI op de
onderwijsprestaties van leerlingen toont emprisch aan dat CAI inderdaad tot betere prestaties leidde, maar dat dit effect over de tijd afneemt. Een mogelijke
verklaring hiervoor is dat computers vandaag de dag voor leerlingen minder
nieuw en bijzonder zijn (Christmann, et al., 1997; in Sociaal Economische Raad
(SER), 1998, p. 16). Het resultaat is desalniettemin hoopgevend, maar om te concluderen dat leraren in de toekomst niet meer nodig zullen zijn, zoals een
Nederlandse krant onlangs deed19, lijkt overdreven. Verder kan de investering in
ICT door scholen tot gevolg hebben dat middelen bij andere onderwijsdoeleinden
worden weggehaald, wat weer een negatief effect kan hebben op de schoolprestaties van leerlingen. Verder ziet de SER als mogelijk probleem dat “Fantasie en
creativiteit [...] door computers juist niet worden gestimuleerd. Leerlingen en studenten zouden de grenzen van de programma’s als een gegeven ervaring en
daarom binnen de (beperkte) mogelijkheden van het programma blijven” (SER,
1998, p. 17).
De conclusie is dat een onderwijsinstelling niet alleen computers aan leerlingen
ter beschikking moet stellen, maar ook het curriculum moet herbekijken, om na
te gaan waar de door ICT geboden mogelijkheden het best kunnen worden benut.
Dat kan gaan van het gebruik van ICT in aardrijkskunde, biologie of maatschappelijke vakken tot het maken van oefeningen of het gebruik van
simulatieprogramma’s in exacte vakken zoals wiskunde en natuurkunde. Vooral
de mogelijkheden van het internet kunnen voor bepaalde vakken een enorme
meerwaarde opleveren. Het op deze en andere manieren gebruiken van ICT in het
1.
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lessenpakket zou leerlingen genoeg inzicht moeten geven in het nut en vooral het
plezier dat het gebruik van ICT oplevert. Hierdoor zouden zij wellicht meer bereid
zijn om zich via zelfstudie of met behulp van vrienden de nodige kennis en vaardigheden eigen te maken.
Speciale aandacht moet hierbij overigens gaan naar verschillen in ervaring met
meisjes. Comber et al. (1997) en Whitley jr. (1997) concluderen immers dat mannen en jongens vergeleken met vrouwen en meisjes meer
ervaring hebben met – en een positievere attitude hebben tegenover- computers.
Ook nemen de verschillen tussen jongens en meisjes toe naarmate de leeftijd vordert. Oudere meisjes hebben, niet alleen in vergelijking met jongens, maar ook
met jongere meisjes een minder positieve attitude tegenover computers. Het is
dus mogelijk dat de belangstelling van meisjes voor computers afneemt naarmate
ze ouder worden bijvoorbeeld omdat ze zich conformeren aan de idee dat computers iets typisch mannelijks is (Whitley jr., 1997). Het is ook mogelijk (Comber
et al., 1997) dat er een cohort-effect bij meisjes is: dat het kleinere verschil tussen
jonge jongens en meisjes dan tussen oudere jongens en meisjes het gevolg is van
de inhaalbeweging die meisjes aan het maken zijn. Overtuigende aanwijzingen
voor één van beide hypothesen zijn nog niet gevonden, maar het staat buiten kijf
dat er bij de implementatie van ICT in zowel het curriculum als de leermethode,
zo veel mogelijk rekening moet worden gehouden met die verschillen.
ICT tussen jongens en

Twee strategieën voor het toepassen van ICT in het lesgeven aan kinderen zijn besproken. Een initiatief dat mogelijk inspiratie zou kunnen verschaffen voor een
derde strategie, beschrijft de mogelijkheden van ICT voor het zogenaamde “crossage tutoring”. Hierbij worden leerlingen van hogere jaren betrokken bij het aanleren van vaardigheden aan hun jongere medeleerlingen. Fitz-Gibbon (2000, p. 308)
pleit hiervoor door te stellen dat “in addition to the strong evidence in its favour, crossage tutoring has several other features that make it appropriate for use with pupils in danger of exclusion. It is not a ‘deficit model’ type of intervention implying that all-risk
students have a problem and need help. On the contrary, they and their classmates are asked to tutor, to help others, to be responsible. They find their classroom and day structured
to deliver a service to younger pupils. They are given real responsibilities and have a genuine chance to help others. And they are invited to talk rather than told to be quiet”. Er
zijn twee vormen van tutoring: “tutorial service projects” en “learning by tutoring”
In de eerste methode staat vooral de dienst centraal: oudere leerlingen leren jongere medeleerlingen iets aan, maar leren daar zelf weinig van. Het is wel effectief,
maar het lijkt wat op het afschuiven van het probleem van het lerarentekort op
jongeren. De tweede methode, “Learning by tutoring”, houdt in dat de oudere leerling lesgeeft over een onderwerp dat hij of zij zelf onder de knie moet krijgen.
Fitz-Gibbon geeft een aantal studies die positieve resultaten rapporteren voor de
leerling, maar meer nog voor de tutor. In de VS wordt deze techniek al regelmatig
toegepast, vooral voor het verbeteren van de leesvaardigheid. Er zijn echter drie
redenen waarom de toepassing van die methode nog niet wijdverspreid is. Ten
eerste is het effect buiten de VS statistisch nog niet duidelijk aangetoond. Ten
tweede vereist het een forse organisatorische inspanning, omdat coordinatie tussen leeronderwerpen (leerkrachten) en tussen schooljaren noodzakelijk is. Ten
derde moeten bepaalde toepassingen die vandaag wel gebruikt worden, geëvalueerd worden.
Stuhlmann en Taylor (1998) bespreken een concrete toepassing van tutoring. Bedoeling is het leraren in staat stellen een communicatienetwerk in het
lessenpakket te integreren. Het tweede doel was met behulp van telecommunica-
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tie een alternatieve leeromgeving voor studenten te creëren en de derde
doelstelling was leraren vertrouwd maken met techologische toepassingen. Onderzoekers van Louisiana State University ( LSU) ontwierpen een
multidisciplinair telecommunicatieproject, gebaseerd op een vis, Clovis Crayfish,
een figuurtje uit lokaal bekende kinderboeken dat in de laagste klassen tevoren
aan bod was gekomen. Met behulp van studenten van de LSU werd tussen drie
basisscholen een computernetwerk aangelegd. Van elke school nam één klas deel
aan het project. De jonge leerlingen in twee klassen kregen de kans om met Clovis
Crayfish te e-mailen over zijn avonturen en hem vragen te stellen. De oudere leerlingen moesten deze e-mails in teamverband beantwoorden. Dit vergde voor hen
een groot inlevingsvermogen, maar ze moesten ook nauw samenwerken, aangezien de antwoorden van Clovis aan de verschillende jonge leerlingen natuurlijk
wel consistent moesten zijn. De ware identiteit van Clovis zou de jonge leerlingen
nooit bekend worden, hoewel sommigen op het einde van het project wel wantrouwig waren (op. cit., p. 89). Voor zowel de oudere als jongere leerlingen was
de opdracht een groot plezier. Daarnaast rapporteerden de betrokken leraren dat
beide groepen leerlingen de aangeleerde computervaardigheden toepasten, zonder dat zelf in de gaten te hebben (idem, p. 86). Ook gingen de oudere leerlingen
helderder en beter schrijven en elkaars teksten meer waarderen.
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IV

Conclusies en beleidsaanbevelingen

Deze working paper begon met het omschrijven van de verschillende mogelijkheden om ICT in te schakelen in het onderwijs voor volwassenen en kinderen.
Hierbij werden vier strategieën onderscheiden: technologie als leeronderwerp,
als toeleveringsmechanisme, als ‘oefenmeester’ en als hulpmiddel bij het lesgeven. In een tweede stap werden die mogelijkheden voor beide groepen
afzonderlijk besproken. De belangrijkste conclusie was dat het vooral voor laagopgeleide volwassenen met een positie op de arbeidsmarkt wellicht minder
aangewezen zou zijn om ICT als leeronderwerp te gebruiken. Vooral de laatste
strategie, het gebruik van ICT als hulpmiddel bij het lesgeven, bleek voor die
groep het best van toepassing. Vooral voor on-the-job-training van laagopgeleide
werknemers zouden gerichte computercursussen zeer interessant kunnen zijn.
Voor het gebruik van ICT en computers in het onderwijs voor kinderen, bleek, ten
eerste dat er geen of nauwelijks resultaten geboekt te worden wanneer ICT zomaar ter beschikking wordt gesteld, zonder dat daarbij het lessenpakket of de
leermethoden heroverwogen worden. In tegenstelling tot ouderen is het bij kinderen wellicht meer aangewezen om ICT rechtstreeks in het curriculum op te
nemen.
Dit alles leidt tot de volgende beleidsaanbevelingen voor het gebruik van ICT in
het onderwijs voor volwassenen.
1. Projecten om (jong)volwassenen arbeidsmarktervaring te laten opdoen,
moeten gecombineerd worden met een trainings- of opleidingsinspanning, waarvan de resultaten waar mogelijk gecertificeerd zouden moeten
worden. Dit benadrukt het belang van de huidige ‘EVC (Erkenning van
Competenties) discussie’ (cf. De Coninck et al., 2002).
2. Voor volwassenen die basisvaardigheden ontberen en die een een zeer
laag opleidingsniveau hebben, is het aanbieden van cursussen over ICT
niet meteen aangewezen.
3. Bij het aanleren van basisvaardigheden aan die volwassenen zou waar
mogelijk als aanvulling een beroep op ICT moeten worden gedaan.
4. De inhoud en de lesmethode van deze cursussen moet, met het oog op
een inschakeling in het arbeisdproces, waar mogelijk mede gebaseerd
zijn op de behoeften, inbreng en ervaringen van werknemers- en werkgeversorganisaties.
5. De trainingsinvesteringen van werkgevers voor laagopgeleide werknemers moeten worden gestimuleerd en ondersteund. Een inspiratiebron
hierbij is wellicht het Vlaamse systeem van opleidingscheques.
6. De overheid zou het initiatief moeten nemen tot een bestudering van het
(volwassenen)onderwijs in Vlaanderen, de leeronderwerpen en –methoden en een vergelijking maken van “best practices” inzake die projecten.
Een voorbeeld van een dergelijke bestudering voor Vlaanderen is Baert et
al. (2002, p. 207 en verder). Hierdoor zouden aanbieders van onderwijs

33

Working Paper 15-02

van elkaars ervaringen kunnen leren. Een voorwaarde hierbij is dat maatstaven voor de kwaliteitsmeting van volwassenenonderwijs verder worden ontwikkeld.
7. Uit de tekst bleek al dat de grootste belemmeringen voor leren worden
gevormd door een gebrek aan vertrouwen, een persoonlijke negatieve
leerattitude, perceptie van een gebrek aan relevantie en een gebrek aan
“locus of control” (Baert et al., 2002, 212). Voor de zwakste groepen in de
samenleving kan het leren gezien worden als het uitdrukking geven aan
een tekort, als het toegeven van een zwakte. Dat moeten toegeven kan
moeilijk zijn, en dat vormt een belemmering om een opleiding te volgen.
Een oplossing hiervoor is het opleidingssysteem minder diplomagericht
maken (zoals nu in België nog wel het geval is; cf. Vanhoren en Douterlungne, 2002, p. 240) en zich meer richten op de erkenning van ervaring
en competentie. Een belangrijke rol hierin is weggelegd voor de ‘EVC-discussie’ (erkenning van competenties) die nu aan de gang is (cf. Vanhoren
en Douterlungne, 2002 voor een overzicht in Vlaanderen, en De Coninck
et al., 2002 voor een internationale vergelijking).
Voor het onderwijs voor kinderen, worden de volgende beleidsaanbevelingen
geformuleerd:
8. Bij het aanleren van computervaardigheden aan zeer jonge kinderen
moet zo veel mogelijk op hun leefwereld worden ingespeeld. Een voorbeeld van een in dat opzicht succesvol project is in de tekst beschreven.
Ook zou in die context het nut van computerspelletjes herbekeken kunnen worden.
9. Het ter beschikking stellen van ICT aan kinderen is belangrijk, maar niet
voldoende. Een investering in ICT dient gepaard te gaan met het herbekijken van het curriculum. Vooral het toepassen van ICT bij andere vakken
en in coördinatie met wat de leerlingen eerder over ICT hebben geleerd, is
van belang.
10. Projecten als “cross-age tutoring” of leerlingen de mogelijkheid bieden om
met anderen te e-mailen (‘digitale penvrienden’) zouden overwogen kunnen worden. Wellicht kan hierbij ook aan (gemodereerde) discussielijsten
voor kinderen worden gedacht.
11. Voor een effectieve toepassing van ICT in het onderwijs aan kinderen en
aan volwassenen, is het belangrijk dat de docent inzicht heeft in de mogelijkheden die ICT bieden.
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