
 

  

1 

Verslag Zenitdialoog Ive Marx  

De stellingen en standpunten die zijn opgenomen in dit verslag zijn een weergave van de 
Zenitdialoog en zijn geen Vlor-standpunten.  

1 Inleiding door Koen Stassen 

De thematiek van vandaag bouwt verder op de Vlor-startdag van 2015 over ‘Onderwijs en de 
arbeidsmarkt van morgen’. Daarin schetste Maarten Goos onder meer de polarisatie van banen 
door de digitalisering van de economie. De digitale revolutie leidt volgens Goos niet tot een 
afname, maar tot een toename in de vraag naar vaardigheden. Er is een toename in de vraag 
naar abstracte cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden die niet kunnen worden 
geautomatiseerd en een afname in de vraag naar cognitieve vaardigheden die wel kunnen 
worden geautomatiseerd. Dat leidt tot een polarisatie in de banenstructuur en zou ook gevolgen 
kunnen hebben voor een groei in inkomensongelijkheid. In de toekomstverkenning die de 
steunpunten Werk en Onderwijsonderzoek (SONO) voor de visie 2050 van de Vlaamse Regering 
uitwerkten, worden voorzichtige voorspellingen gemaakt over de verhouding van 
jobkwalificatieniveaus in 2050: 58% hooggekwalificeerde jobs (nu 45%), 30% (nu 44%) 
middengekwalificeerd, 12% laaggekwalificeerde jobs (stabiel).1  

Een verdringingseffect is niet ondenkbaar in een gepolariseerde arbeidsmarkt waarbij de afbouw 
van middengekwalificeerde jobs de druk verhoogt op het segment van laaggekwalificeerde jobs. 
Vorige week lanceerde de VDAB een nieuwe schoolverlatersstudie. Daaruit blijkt nogmaals dat de 
leerlingen uit BuSO OV3 en leren en werken het enorm moeilijk hebben om een job te vinden. 
35.9% van de jongeren uit het BuSO heeft een jaar na afstuderen nog geen job, voor het dbso is 
dat 23,5%. Voor de leerlingen die het voltijds secundair onderwijs verlaten na zes jaar liggen die 
cijfers rond de 12%, ook voor het ASO.  

Koen De Leus, hoofdeconoom van de bank BNP Paribas Fortis, gaf in een interview naar 
aanleiding van de publicatie van zijn boek ‘De Winnaarseconomie’ aan dat we moeilijk kunnen 
inschatten wat de digitale economie allemaal met zich meebrengt.2 Hij benadrukt dat er nu wel al 
moet nagedacht worden over hoe we zoveel mogelijk mensen aan boord houden. We moeten 
vermijden dat een grote groep uit de boot zou vallen. Als we dat niet doen, waarschuwt De Leus, 
geven we de populisten een open doel. Hij ziet het als een uitdaging voor de overheid, de 
vakbonden, de bedrijven en de werknemers zelf om zich hier op voor te bereiden en ziet het 
levenslang leren als een belangrijke hefboom.  

Een inclusief onderwijs in de brede zin van de betekenis kan zijn best doen om zoveel mogelijk 
jongeren aan een kwalificatie te helpen, maar welke toekomst kunnen we hen bieden op de 
arbeidsmarkt? Welke toekomst kunnen we de laaggekwalificeerde jongeren bieden als de 
verdringing op de arbeidsmarkt zich nog verder doorzet? 

                                                                                                                                                                     

1 Sels, L., Vansteenkiste, S., & Knipprath, H. (2017). Toekomstverkenningen arbeidsmarkt 2050 (Werk.Rapport 2017 
nr.1). Leuven: Steunpunt Werk, HIVA - KU Leuven. http://www.steunpuntwerk.be/node/3596  

2 ‘Wat Zuckerberg en Ronaldo met Trump en Le Pen te maken hebben’ in De Standaard van 3 juni 2017.  
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In verschillende Vlor-adviezen werd deze vraag al opgeworpen. Het meest recent in de discussies 
over duaal leren. Vanuit een ambitie om duaal leren op te waarderen bestaat het risico dat de 
sterkste leerlingen de opleidingscapaciteit van bedrijven innemen en de zwakste leerlingen geen 
plek meer vinden in leerwerkplekken. De verdringing op de arbeidsmarkt zou zo al in het 
onderwijstraject van jongeren kunnen toeslaan en kansen ontnemen. Dit geldt a fortiori voor 
jongeren met een arbeidshandicap of met een migratieachtergond. Het is een grote bezorgdheid 
die de raad zal blijven aankaarten. Vandaar dat we de thematiek van vandaag breder willen 
opentrekken naar een meer dynamische levensloopbaan voor iedereen.  

De digitalisering van de economie en het daarbij horende leven in de volatiele, onzekere, 
complexe en ambigue wereld (VUCA) zal ook gevolgen hebben voor het onderwijs. We zien dat 
onder meer vertaald in debatten over 21st century skills, over het evenwicht tussen algemene en 
specifieke vorming in arbeidsmarktgerichte opleidingen en het belang van levenslang leren.  

In deze context is het niet onlogisch dat de Vlaamse regering in zijn toekomstvisie voor 2050 
koos voor ‘Levenslang leren en de dynamische levensloopbaan’ als één van de 
transitieprioriteiten. Op vraag van de transitiemanager organiseert de Vlor op 20 juni 2017 voor 
zijn geledingen een rondetafel over dit thema. Hopelijk biedt deze Zenitdialoog al wat inspiratie 
voor de discussies die dan gevoerd worden.  

2 Lezing Ive Marx 

Zie presentatie. 

3 Reactie van de disputanten 

Twee disputanten mochten als eerste reflecteren over de bijdrage van prof. Marx voordat het 
publiek het woord kreeg. 

3.1 Mil Kooyman  

Mil Kooyman is voorzitter van de commissie Onderwijs-Arbeidsmarkt.  

3.1.1 De arbeidsmarktorganisatie in Nederland en België 

We staan voor een belangrijke ideologische keuze: wil je een volledig vrije en zeer flexibele 
arbeidsmarkt of een meer ‘beschermde’ arbeidsmarkt? Gelijkheid realiseren hangt af van diverse 
institutionele factoren: 

¬ De arbeidsmarktorganisatie 
¬ De sterkte van de vakbonden 
¬ Het collectief overleg 
¬ De minimumlonen 

De flexibiliteit van de arbeidsmarkt in Nederland is bijzonder hoog. Dat vertaalt zich in tijdelijke 
contracten, deeltijdse arbeid, meer precaire contracten en het fenomeen van de zelfstandigen 
zonder personeel (zzp) (1 miljoen). Het vaste contract dreigt niet langer de norm te zijn (60% in 
NL vs 85% in BE). Sinds 2000 zijn er netto geen vaste contracten meer bijgekomen. 
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Klopt de redenering dat een precaire job nog altijd beter is dan geen job? De beleving van een 
precaire job ligt anders door de instabiliteit, flexibiliteit, onvoorspelbare werkuren, kleine 
deeltijdse contracten, laag inkomen en minder investeringen in opleiding en 
doorgroeimogelijkheden. Dit heeft ook zijn weerslag op de gezondheid. De flexibiliteit in 
Nederland is doorgeschoten en was dan ook een belangrijk thema in de voorbije 
verkiezingscampagne.  

Een aantal actuele thema’s die moeten meegenomen worden zijn: 

¬ De kostprijs van flexibiliteit, normaal kost flexibiliteit meer (denk maar een de prijs van een 
vliegtuigticket); 

¬ Loondoorbetaling bij ziekte. In combinatie met een duidelijker reïntegratieprogramma 
zorgt het voor lager ziekteverzuim; 

¬ Het ontslagrecht; 
¬ Meer zekerheid voor zzp’ers, de meerderheid heeft vandaag geen ziekteverzekering en 

geen pensioen (de ‘proletarische’ zzp’ers). 

Een keuze voor een meer ‘beschermde’ arbeidsmarkt gebaseerd op collectief overleg wil niet 
zeggen dat er niets moet veranderen. Gecontroleerde flexibiliteit (bvb. in de e-commerce) die de 
autonomie van de werknemer verhoogt en de mogelijkheid biedt om de balans werk-gezin in 
evenwicht te houden zijn zeker nodig. 

Arbeidsduurverkorting was lang geen thema meer, is het gek om, gezien de evolutie van de 
arbeidsmarkt, dit thema weer op de agenda te zetten en zo de beschikbare arbeid te 
herverdelen?  

De band tussen laagbetaalde arbeid en armoede is moeilijk te verklaren omdat er in België een 
sluitend systeem van minimumloon bestaat. De enige mogelijke verklaring is dat in onze sociale 
zekerheid een visie ontbreekt op de combinatie van sociale uitkeringen en werk.  

3.1.2 De arbeidsmarkt van de toekomst en het onderwijs. 

Diverse studies hebben het over de vierde industriële revolutie en de ingrijpende verandering die 
onze economie en de arbeidsmarkt de komende jaren zullen meemaken. Los van de 
meningsverschillen over het percentage beroepen dat zal geautomatiseerd of gerobotiseerd 
worden is er één constante waar iedereen het er over eens is: de jobs voor hoger opgeleiden 
blijven bestaan en zullen in belang toenemen, de jobs van de midden geschoolden zullen voor 
een groot deel verdwijnen en er zullen zeker nog jobs voor laaggeschoolden blijven bestaan, die 
niet te automatiseren of te robotiseren zijn. 

Het onderwijs moet met deze visie op de toekomst rekening houden. Zo zei de woordvoerder van 
de VDAB bij de jongste presentatie van de schoolverlatersstudie dat het ‘misdadig’ is dat de 
opleiding kantoor nog wordt ingericht. Het is duidelijk dat de banen zonder toekomst niet meer in 
het onderwijsaanbod moeten opgenomen worden. 

Maar er is meer. Ook voor de laaggeschoolde jobs zullen in de toekomst extra vaardigheden, 
inzicht en houdingen nodig zijn om te overleven op de arbeidsmarkt. Het betekent dat er nog 
meer aandacht zal moeten gaan naar vaktaal, empathie, werken in teamverband, 
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klantvriendelijkheid. Dat levenslang en levensbreed leren ook voor deze groep werknemers 
onvermijdelijk zal zijn, ligt voor de hand.  

Sommigen zijn van mening dat het duaal leren daarop een sluitend antwoord zal bieden. Ik heb 
mijn twijfels. Als ik de werkgeversvertegenwoordigers hoor zeggen dat het duaal leren enkel voor 
de sterkere leerlingen bedoeld is, dan vraag ik me af hoe de zwakkere leerlingen die 
praktijkervaring kunnen opdoen. Of de bedrijven in staat zijn om die generale vaardigheden, 
inzicht en houdingen aan te brengen is ook zeer de vraag.  

3.1.3 De leerkracht en de arbeidsmarkt van de toekomst 

Als we leerlingen willen voorbereiden op de banen van de toekomst dan zullen ook de 
leerkrachten moeten doordrongen zijn van het belang van de competenties van de 21e eeuw. 

Mijn insteek is gebaseerd op een recente ervaring met technische leerkrachten in een STEM 
actie van de RTC’s en werd extra geprikkeld door twee artikels in DS van vandaag: Het interview 
met pedagoog Pedro De Bruyckere die na onderzoek vaststelt dat leerlingen vooral 
betrokkenheid en passie verwachten van hun leerkracht en de noodkreet van Jirka Claessens, 
lerares Nederlands en esthetica, die stelt dat de bevlogen leerkracht verdwijnt. 

In de STEM actie van de RTC’s werd met technische leerkrachten een bezoek gebracht aan 
bedrijven. Naast een kort bedrijfsbezoek kregen de leerkrachten een opdracht mee vanuit de 
bedrijfsrealiteit. Daarbij was een eerste vaststelling dat in het STEM verhaal de T(echnology) en 
M(atematics) wel goed zit bij deze leerkrachten, maar dat de S(cience) en de E(ngineering) beter 
kan. 

Het lijkt me dan ook een uitdaging om de technische leerkrachten, die blijkbaar uitstekende 
vakmensen zijn, ook bij te scholen in Wetenschap en Engineering. Het feit dat de betrokken 
leerkrachten het moeilijk hadden om oplossingsgericht te denken, waarbij voor één vraagstuk 
meerdere oplossingen mogelijk zijn, stemt tot nadenken. 

Als het technisch en beroepsonderwijs verder kwaliteit wil bieden en zich terecht als STEM school 
wil profileren, tegenover de ASO scholen die nu ook het STEM-label claimen, dan zal er dus meer 
aandacht moeten gaan naar wetenschap en engineering. 

Dus ook de leerkrachten moeten de arbeidsmarkt van de toekomst voor ogen houden en zelf de 
competenties verwerven die ze, betrokken en passioneel , overbrengen op hun leerlingen.   

3.2 Goele Cornelissen 

Goele Cornelissen werkt voor de studiedienst van het COC en is lid van de Raad Secundair 
Onderwijs en meerdere commissies en werkgroepen, waaronder de commissie Onderwijs-
Arbeidsmarkt.  

In de uiteenzetting van Ive Marx wordt er meegegeven dat er zoveel mogelijk (laaggeschoolde) 
jongeren naar de arbeidsmarkt moeten toegeleid worden. Kort door de bocht wordt er van het 
onderwijs verwacht dat het jongeren kwalificeert om werk te vinden en op die manier uit de 
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armoede te blijven. Net zoals in de toekomstverkenning 20503 vertrekt deze vraag sterk vanuit 
een sociologisch perspectief: het onderwijs wordt in functie gezien van doorstroming naar de 
arbeidsmarkt.  

In het discours van de toekomstverkenning 2050 wordt er sterk nagedacht over de 
mogelijkheden om een leerproces zo optimaal mogelijk, zo efficiënt mogelijk te organiseren om 
zoveel mogelijk leerwinst te creëren en een kwalificatie te behalen. Het leerproces moet 
duurzaam zijn, met zo weinig mogelijk energie en zoveel mogelijk leerwinst. De leerkrachten 
worden gezien als de coaches van dit proces. In dit verhaal wordt onderwijs beschouwd als een 
productieproces: er worden grondstoffen en kapitaal verwerkt tot een product. Het is een 
instrument met een maatschappelijke functie (tewerkstelling, reductie van armoede, 
optimaliseren van maatschappelijke cohesie). Door de snelle evoluties op de arbeidsmarkt en de 
daaraan gekoppelde kwalificatieveroudering is het belangrijk dat het leerproces aangehouden 
wordt na de initiële kwalificatie. Uit onderzoek van o.a. Jeroen Lavrijsen blijkt het belang van 
brede, algemene vaardigheden in het initieel onderwijs (algemene vorming) om duurzame 
leerprocessen aan te gaan. Dat staat haaks op het pleidooi in de toekomstverkenning voor meer 
‘gepersonaliseerde’ trajecten, zowel op het vlak van inhouden, het proces (leeromgeving op maat 
uitwerken van de lerenden), de doelen (bv. discussie rond gedifferentieerde eindtermen) en 
evaluatie. Die gepersonaliseerde trajecten leiden op korte termijn wel tot een hogere 
inzetbaarheid, maar bieden te weinig perspectief voor de lange termijn.  

Naast dat sociologisch perspectief is het belangrijk dat er ook wordt gekeken naar het onderwijs 
als emancipatie van het kind en de lerende. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat lerenden 
competent worden gemaakt om zelf greep te krijgen op het leven en richting te geven aan de 
samenleving? In plaats van doelen af te leiden vanuit allerlei maatschappelijke verwachtingen 
moet onderwijs proberen om vanuit zijn eigen perspectief een antwoord te formuleren op 
maatschappelijke evoluties. Het heeft een eigen finaliteit en moet dus pro-actief werken aan een 
positief antwoord op de maatschappelijke uitdagingen. Vanuit die eigen finaliteit moet het zich 
ook de vraag stellen op welke manier alle jongeren aan boord kunnen gehouden worden.  

4 Dialoog met het publiek 

¬ Hoe kunnen leerlingen leerlingen uit het BuSO toegeleid worden naar en duurzaam 
aanwezig blijven op de arbeidsmarkt? Is het stimuleren van tewerkstelling in de sociale 
economie een maatregel die kan uitgebreid worden om de zwakste groepen een plaats op 
de arbeidsmarkt te geven?  

• De sector van de sociale economie is erg belangrijk, maar we moeten de illusie 
verlaten dat we ons uit deze situatie kunnen ‘subsidiëren’. Het volume aan mensen 
dat moet geïntegreerd worden in de arbeidsmarkt is hiervoor te groot. Dit vraagt om 
teveel middelen waarover de samenleving niet beschikt. We hebben dergelijke 
initiatieven veelvuldig genomen, het overheidsbeslag is erg hoog en er komen heel 
wat kosten op ons af zoals de vergrijzing. De stellingen dat ‘om het even welke job 

                                                                                                                                                                     

3 Sels, L., Vansteenkiste, S., & Knipprath, H. (2017). Toekomstverkenningen arbeidsmarkt 2050 (Werk.Rapport 2017 
nr.1). Leuven: Steunpunt Werk, HIVA - KU Leuven. http://www.steunpuntwerk.be/node/3596 
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beter is dan geen job’ en dat ‘een job de beste bescherming is tegen armoede’, 
gaan misschien niet altijd op, maar meestal wel. Het discours in Nederland is 
momenteel wel te ver doorgeslagen, maar het bevindt zich wel in een luxepositie. 
De pensioenfondsen staan bijvoorbeeld erg sterk, in tegenstelling tot België waar 
de pensioenen uit de lopende middelen worden betaald. Ook wat betreft de 
tewerkstellingsgraad van mensen met een migratie-achtergrond is ook in België de 
kloof met andere Europese landen enorm hoog.  

¬ De WRR publiceerde onlangs een rapport over de flexibilisering van de arbeid in NL waarin 
er kritische kanttekeningen worden geformuleerd. Maar uit onderzoek blijkt dat de meeste 
ZZP’ers (zelfstandigen zonder personeel) tevreden zijn. 4 

¬ Worden de middengeschoolden de werklozen van de toekomst?  

• Op dit moment zijn het (nog) vooral de laaggeschoolden die jobs verliezen, dat kan 
vooral verklaard worden door verdringingseffecten.  

• Gaat de vergelijking tussen laag- en middengeschoolden in NL en Vlaanderen 
zomaar op? Worden die op dezelfde manier gedefinieerd? 

¬ De samenwerking tussen arbeidsbemiddeling en onderwijs is in Nederland sterk lokaal 
uitgebouwd. Als er schooluitval dreigt, wordt er een gemeenschappelijke inspanning 
geleverd om die uitval te voorkomen of een gerichte, meer ondersteunde toeleiding naar 
de arbeidsmarkt te bieden.  

¬ In de verschillende tussenkomsten wordt er verwezen naar het belang van de algemene 
vorming. Over de beroepskwalificaties wordt er gesteld dat ze ‘zeer specifiek’ zijn, terwijl er 
ook heel wat generieke competenties opgenomen zijn die net die algemene vorming 
opnemen.  
Daarnaast wordt er opgemerkt dat duaal leren niet open staat voor de meest kwetsbare 
groepen. Het is inderdaad zo dat werkgevers duaal leren vooral geschikt zien voor 
arbeidsrijpe jongeren, maar het zou ook niet correct zijn om niet-arbeidsrijpe jongeren toe 
te laten tot een opleiding om dan later vast te stellen dat ze geen plaats vinden op de 
arbeidsmarkt.  

¬ Moeten we niet proberen om het sociologisch en pedagogisch perspectief op onderwijs te 
combineren?  

• Twee voorbeelden uit recente dossiers tonen aan dat dat niet zo evident is.  
 Duaal leren: vanuit het vormingsperspectief kan je perfect voorstander zijn van 

duale trajecten zodat jongeren kennismaken met een job of een vak zonder 
dat je onderworpen bent aan sociaal-economische wetmatigheden. In de 
uitwerking worden de instrumenten echter uitsluitend ingezet voor de doelen 
van de arbeidsmarkt en niet pedagogisch.  

 De nadruk op gepersonaliseerde trajecten in onderwijs botst met het 
pedagogisch perspectief. In onderwijs worden er trajecten aangeboden waarin 
een geheel van competenties is opgenomen waarvan de samenleving vindt dat 
dit geheel relevant is voor alle leerlingen om op zelfstandige manier aan de 
samenleving te participeren. Als trajecten gepersonaliseerd worden, verliest 

                                                                                                                                                                     

4 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) (2017), Voor de zekerheid. De toekomst van flexibel 
werkenden en de moderne organisatie van arbeid. https://www.wrr.nl/publicaties/verkenningen/2017/02/07/voor-
de-zekerheid  
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het onderwijs zijn emancipatorische functie. Jongeren worden dan 
onvoldoende uit de eigen leefwereld getrokken.  

¬ De loopbaan van jongeren start niet op de arbeidsmarkt, maar eigenlijk al bij de 
studiekeuze. Moet hier niet meer op ingezet worden in onderwijs?  

• Er zijn vragen over de gevolgen van de modernisering van het secundair onderwijs 
voor de studie- en beroepskeuze. Vooral de jongeren in het arbeidsmarktgerichte 
deel van het onderwijs moeten heel vroeg keuzes maken. Om ervoor te zorgen dat 
de studie- en beroepskeuze voldoende bewust gebeurt, wordt die beter verlaat en 
gebeurt die stapsgewijs. Een foute studie- en beroepskeuze vraagt op latere leeftijd 
heel wat investeringen op het vlak van omscholing en bijscholing.  

• De Vlor neemt dit thema op door mee te werken aan de implementatie van het 
exploratie-instrument Columbus en brengt een advies uit over 
onderwijsloopbaanbegeleiding voor jongeren die (willen) doorstromen naar de 
arbeidsmarkt.5  

¬ Zou het voor leerkrachten ook niet beter zijn om duaal te leren: een opdracht in het 
onderwijs combineren met een job op de arbeidsmarkt?  

• Deze vraag vertrekt van de vaststelling dat leerkrachten de arbeidsmarkt 
onvoldoende kennen. Het is echter belangrijk dat onderwijs een relatief 
onafhankelijke positie heeft ten aanzien van de arbeidsmarkt. Zeker in deze 
veranderende tijden, kunnen scholen geen ‘kant-en-klare’ werknemers afleveren 
aan de arbeidsmarkt. Leerlingen moeten ook instaat worden gesteld om een ander 
gebruik van het geleerde te maken, om de samenleving te veranderen en aan te 
passen aan hun noden en behoeften. Anders verwordt onderwijs tot een zuivere 
reproductiemachine.  

 

 

                                                                                                                                                                     

5 Dit advies wordt uitgebracht door de Algemene Raad van 29 juni 2017.  


