Van A naar Beter!

Mobiliteit staat vaak alleen voor verplaatsing van A naar Beter. Het gaat over fysieke
verplaatsing, die steeds moeilijker wordt en waarvan de oplossing op lange termijn afhangt
van veel technisch en organisatorisch vernuft en veel geld. Over die oplossingen wordt heel
veel gepraat en gestudeerd, doch leidt tot weinig zichtbare resultaten. Mobiliteit bestaat echter
ook in sociaal-economische zin. Met een heel eenvoudig uitgangspunt: onze kinderen moeten
het beter hebben dan wij. En komt daar wat van terecht?
Wij moeten twee ontwikkelingen onderscheiden. Die per gezin, er wordt goed van geboden
kansen gebruikgemaakt. Van vader op zoon en van moeder op dochter. Het resultaat zal van
gezin tot gezin verschillen. Als arbeidsparticipatie daarvoor een goede maatstaf is, dan is met
name de sterk gestegen aanwezigheid van vrouwen op de arbeidsmarkt is sinds 1990 positief.
De tweede ontwikkeling betreft de ontwikkeling voor ons land als totaal. Als maatstaf zou de
deelname aan het onderwijs kunnen gelden.
In een periode van een kleine 50 jaar, te vergelijken met twee generaties, is de deelname aan
het voortgezet onderwijs van 730.000 (1960) naar 943.000 (2006) gestegen. De verdeling
tussen mannen en vrouwen bleef nagenoeg gelijk. De ontwikkeling bij het hoger
beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs is opzienbarend, qua groei en qua
samenstelling. In 1960 volgde 40.000 studenten het hbo, waarvan 25.000 mannen en 15.000
vrouwen; in 2006 was het totaal bijna verachtvoudigd, waarvan 155.000 vrouwen en 148.000
mannen. De deelname aan het wetenschappelijk onderwijs steeg van 40.000 (1960) naar
195.000 (2006) en de samenstelling wijzigde zich van 33.000 mannen naar 97.000 en van
7.000 naar eveneens 97.000 vrouwen.
Men zou kunnen concluderen, dat wij en onze kinderen beter af zijn. Meer mondige mensen
met een goede opleiding is goed voor een land. Mondige mensen hebben ook zo hun wensen,
die zij goed onder woorden kunnen brengen.
Wij moeten dus niet alleen naar Beter, maar ook naar Best!
Luigi van Leeuwen, een Haaglander

