
 Onderwijs

‘Vraag jongeren om vroeger te
beginnen werken’

Iedereen langer laten werken. Dat was tot nu het vaste recept
tegen de vergrijzing. Maar wat als we jongeren vragen om op
jongere leeftijd te beginnen werken?, stelt arbeidseconoom
Vincent Vandenberghe (UCL).
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Bent u het eens met de stelling van uw collega’s in Le Soir dat
oudere werknemers minder productief worden?

“België heeft inderdaad een probleem met sommige oudere
werknemers van wie de productiviteit daalt. In andere landen is de
negatieve relatie tussen leeftijd en productiviteit minder sterk.
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Misschien is dat omdat we vroeger tegen de mensen zeiden: ‘Op je
55ste mag je stoppen.’ Vandaag zeggen we hen net dat ze langer
moeten werken.”

Is het vaste antwoord op de vergrijzing – mensen langer laten
werken - dan verkeerd?

“Nee, ik ben ervan overtuigd dat we ouderen moeten vragen een
beetje langer te werken. Maar we zouden jonge volwassenen, zeker
als ze een opleiding in het hoger onderwijs volgen, kunnen vragen
sneller hun diploma te behalen en op de arbeidsmarkt te stappen.

“Onderzoek toont dat een langere studieduur niet betekent dat meer
studenten een diploma behalen. Het loonvoordeel van mensen met
een diploma hoger onderwijs wordt kleiner als mensen na hun 25ste
afstuderen. Langer studeren betekent niet per se meer sociale
mobiliteit.”

Ze worden ook niet productiever, zegt u.

“Internationaal gezien vertaalt een opleiding die twee jaar langer
duurt zich niet in een hogere productiviteit op de arbeidsmarkt. Het
is niet omdat je langer studeert, dat je dat beter doet en
productiever zult zijn.

“De boodschap is dus: besteed ook aandacht aan het begin van een
loopbaan en niet alleen aan het einde. Het goede nieuws is dat
Vlaanderen relatief goede resultaten behaalt op dat vlak: studenten
behalen hier relatief vroeg hun diploma in vergelijking met andere
landen.”

MAAR DAT KAN DUS NOG VROEGER?

“Naarmate we meer met vergrijzing geconfronteerd worden, zullen
zulke alternatieve recepten nodig zijn. Vooral de Franse
gemeenschap zal hierover goed moeten nadenken: we hebben te
veel studenten die minstens zes jaar nodig hebben om een driejarige
bachelor af te ronden.”

U wil bepaalde opleidingen inkorten en pleit ook voor een
tweejarige bachelor en een eenjarige master.
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MEER OVER  ONDERWIJS EN OPVOEDING  WERK  SAMENLEVING  LE SOIR  VLAANDEREN  BELGIË  
VINCENT VANDENBERGHE  UCL  PIETER GORDTS

“Onder voorwaarde dat levenslang leren meer mogelijk wordt. Een
vergrijzende populatie kan wel eisen dat studies korter worden,
maar dan is de verwachting dat mensen hun vaardigheden sneller
en vaker bijspijkeren. Dat zal nodig zijn gezien de nieuwe
technologieën. Mensen hebben een solide basis nodig, maar dan
moeten ze hun vaardigheden geregeld updaten.

“Dat is misschien meer nodig in de Franse gemeenschap, maar de
algemene boodschap is dat we ons onderwijs grondig moeten
herwerken. Dat kan bijvoorbeeld door kortere studies voor jongeren
te voorzien en door mensen om de vijf jaar een door de overheid
mee gefinancierde voucher te geven om zich bij te spijkeren.”

▶ Bart De Wever (N-VA): ‘Open Vld heeft ons in de rug geschoten’
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Vld heeft ons in de rug geschoten’

Start Best gelezen Net binnen Zoeken Service

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.demorgen.be/fs-b7a23886
https://twitter.com/intent/tweet/?url=https://www.demorgen.be/ts-b7a23886&via=demorgen&text=%E2%80%98Vraag%20jongeren%20om%20vroeger%20te%20beginnen%20werken%E2%80%99
mailto:?subject=%E2%80%98Vraag%20jongeren%20om%20vroeger%20te%20beginnen%20werken%E2%80%99&body=https://www.demorgen.be/es-b7a23886
whatsapp://send?text=%E2%80%98Vraag jongeren om vroeger te beginnen werken%E2%80%99 https://www.demorgen.be/ws-b7a23886
https://www.demorgen.be/tag/onderwijs-en-opvoeding
https://www.demorgen.be/tag/werk
https://www.demorgen.be/tag/samenleving
https://www.demorgen.be/tag/le-soir
https://www.demorgen.be/tag/vlaanderen
https://www.demorgen.be/tag/belgie
https://www.demorgen.be/tag/vincent-vandenberghe
https://www.demorgen.be/tag/ucl
https://www.demorgen.be/auteur/pieter-gordts
https://www.demorgen.be/politiek/bart-de-wever-n-va-open-vld-heeft-ons-in-de-rug-geschoten~bcf85a56/
https://www.demorgen.be/in-het-nieuws
https://www.demorgen.be/politiek/de-croo-mildert-de-wever-valt-aan-weg-naar-federale-regering-is-nog-lang~beb5c8d6/
https://www.demorgen.be/
https://www.demorgen.be/best-gelezen
https://www.demorgen.be/nieuws
https://www.demorgen.be/search
https://www.demorgen.be/menu


De godfather van het wereldwijde web wil zijn uitvinding redden met een ‘contract’

 Federale formatie Update

De Croo mildert, De Wever
valt aan: weg naar federale
regering is nog lang

✦

Wereld wij de web

De godfather van het wereldwijde
web wil zijn uitvinding redden met
een ‘contract’
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Louis Theroux openhartig in memoires: ‘Laagje voor laagje heb ik me afgepeld’

Belgisch federaal parket en Europol voeren cyberaanval uit op IS-server

MEER IN HET NIEUWS 

 Reporta ge Asielcentrum Beveren

Undercover bij speech Theo
Francken: ‘Eerst onze eigen

mensen’
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 Inter view

Louis Theroux openhartig in
memoires: ‘Laag je voor laag je
heb ik me afgepeld’

✦

Islamiti sche Staat

Belgisch federaal parket en
Europol voeren cyberaanval uit
op IS-server
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