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LevenslooP als Proeftuin voor een rK-

economische bril
Lans Bovenberg

onderhouden en man'gen van de eigen

inzetbaarheid op de arbeidsnarkt (het

eisen neoseLijk kaPiGÀl) door Íudic

cn werk; de kcuzc tusen werxnemq-

en oodcrncmeachaP; hct aaogaan cn

ond*houden van duurzane retaoes

binnen h.! gezin cn oP de àrbcids-

delkt; de aakvcrdelins binnen een

huishoudine en de daaraan
gs.láitrrde Pioblematiek ven het

codbiqcren van we.k eo PÍve; de

kosten en batcn van h* oPvoedcn mn

kinderen, hct vcrienen vá! danterzorg

en het inreÍ{en io en eigen huis; €n

het cieen spaac en veoeterngsgeorag

"-..g-,p*a,ija-' 
1., L"*"'

kunncn afdckken Aen àL deze tocpas-

sinqí{rcinen kLcveD êconómis'he

aspicen omdx o sPak-e is uo keuo

mer (haese, J.€r i : r iet  eanwendDrr '

oiddeLcn Vcrdcr vindr cr soms cuil 
,

plaats russen en binncn gcnerrtes .oor
zl worden de rraGacries !i't op geld

cewaardccrd. De afsPrakcn hcbben
"nak e.n st;lzwiigcnd kankret en

wordcn niet in juridische contrec!'n

vasreelced. Naast dcze tocpasstngen

dich; biihuis kanlc"."slooP o"k dicne!

,k een bdlon a€el  ve.  de:c(ueLe,

mai m€c! lt6cde, socÉàl-€onomL

só.Droblerreo t. doorgrondeo oP het

tetein van dc vagtijzing de gLobelise

ring cn d€ k.nniseconon'e

Eigen verantwoordeliikheid Saat nret

rcrcinen die buiicn her Éadirioode

Ëoancieel economische dorcin vállen

'naar 
dicht.! bij dc belevingswe!€ld

wn ionse meoscn Íaan
voo;beaiden zijn schoiins' de taakvcP

del ing binncn hct  gezin.  inrormcte zorg

aàn oud.fen, cn S.zondheidíorg H€r

uk cconomic verschaft lcerlingen een

bril omdè sociàlc wêrkeliikhcid c door

erondcn cnbePcrkrzich daalbii nÈt tot

icn bcpaaLd toePasingsdomcio

LeveníooP ah toePassingsCebied €n

I. INLEIDING
Hér nicuwc €indcxahenPiogramma
cconomie voor havo cn wo bcoogr hct

onwikkeicn van cco economische kiik

op rcn brccd teuein. Dit ao dc hand

van concRte rcePà5srngcn uLr dePÉK-

!ijk 'rn 
rlledag. Economic bePcrk' zLch

nicr ror vclschiidseien m.r eenzuiv!Í
6dànchcl-ccononisch karakler daár
verschaftook inzichi in adc.c socialc
lclari.s wealin efruiLcn en schaarsÈ,
alternarnf aanwcndbarc middelen cen

ról speleí. Económischc beginscLen
kunncn*orden cocgepast op aLlcdci

Ld.s Bd.nh.4 rs ,h.(ttot rén Nêt3PaL

ê.r privodlpubIiÊk kénnisne!,.Ík op iér

ren.in von v.tEnEing. pentióènèn .n )ë'

rcnslaap è^ haaslèt dt ddn 'aè univeótln

Dc levcnsloop vàn Incorn is cen id<aal

prakrnch roepassingsgcbied voot het

;anleren vad essenri.le ccónodischc

bcsinseLcn Deze begioseLen kunnen

le;Linsen hdpeo cbegrijPd voo!

rvelkc keuzeo zij gcdurcnae nun ergcn

Lcvensloop worden gcsreld Hct gaat

daarbii biivoubedd on hct opbouwen

ln h* havo prognnrla kan h'r 
. ,

vóo'alga,n om de condete, PraRuscne
micío{conomrsche to€Pá$rngen-op
dc ievcnslooo "an 

dc rrer l tn3 zat  ue

eencratics dic nu oP de middclbte

ïchoolznten saan een rijk, n:at ook 
.

veeleisend.levcn tegemoet ne( revcd F

en prcj( t  SewoÍden N{ss€n kunncn

Í€cds meer hun eigen kcuzco'ogÈoe

sancnsrcLlen en dragen darnee cen

q,oterc eigcn fcrrnvooÍdeliikheid

"oor 
hun leven Teoi i l  vrccgerc gene

ràries doór de omstandishedeí vaak

gcd"tngen *sdcn in .en vooÍge- 
, ,

<hrcrm l+cmlooP ma <n oePaam

oàÍtn€, en bercep l ig!  voor de nuroige

eencrat ics lenal i lk  cn 6guur l i jk  de

íocld opeo Ook dc overheid draagt
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en rech6 in de Politiek re illuÍreren cn

,1. verschillende manier waarop aeze

v{schiLlendc poLitieke Íroningen

omeaan nct  de sPanning tusen eLgen

wr;nr$oordel i lkheid en sól idar i te i t

Links zier een geblek aan menseliik

kapiGal vooGl aLs her 
'esul'aat 

van

<haoondm die nn gercrutre oP ge

neietic woidcn doorgegeven H* bena-

d.ukt het gcYae! van seledie'*aarbU

meoscn wo.den uilgesLoten oP grono

van krakteristiekco wa* ze nLes aan

kunnen doen. Verdaar h{ behÀgvan

sól 'dar i re i !  Rech6, drÁrent 'gen.regt,

een sroterc €iqen verànMoordelr lkn€n

bir i;dividuen voo' ongeliike ditkom-

sen en spreekr individuen darom

ook mcei aan bij de eigen vcnntwoor

delijkhcid om zo trLrvrcrergedrag Ic

best, i iden De sp'nning russen 
' rgen

rereniwoordclLlkhcid en sol idar i te i t

g!o.it naarmrrc Ftindct in[ordarie

"""r 
h"nden i' o'crwie *au vctanc

woordeiijk voor is

outli.€ biidraSê
In dcze bijd.ese b*Prcek ik ee(( dt

levensloopbcnadcring e n de rcaenen

*auon áec benad*ingzich io een

rocnenende hehngstcLliog oag v+

heusen. Vcwolgens gcef ik een snral

voorbceldcn hoezesrrn oe xnr <cn

beginscien ui! her nieuwe c'odexamcn

oroqrammà e.ononrie vooÍ nàvo en

s;wo,den s. l1 lu{rccrd àan d'  hànd

van de levenslooP-

srads mer cigm knnwoorddijt-.
hcid over aan geëmanctpeercc tnoLvr

Màr hc! d.agen van.'gcn vtranÈ

woordclijkheid ga nier vanzeLt

Jongeren mocten lcren om tc runncn

kiczen.n bewusi om i. g,en ncr

hun eigcn G'conooP cn dc voor en

cq€nspóed drar in Het gàrt  dàÀrbr l

."der m.cr om 6oancieeL-economi-
sche k nnis over vcdckcringen (tegcn

zicktekosten, zickK cn andere r'gen-

sooed), socialc zekcrhêid, bcsParinger'

s iudic lcningen hvpotheken- pensi- ,

ornen m de wonmgm{k( ,Mer 
ooÈ

hei bcwust omsaan met beraÁgr!Ke

kcuz€n in hc( lêvcn voor.cn Pa(ncr'
een hr,rwelijk, kinderco' bctoep cn car

dèÍc, tàakYcrdeLins bi.ncn het ge?1n'

vrijwilliee6wcrk elbeidsrijd€n cn
(m,ntel)zors voo! andcren koncn aan

2. DE LEYENSLOOPAENADERING
In de afsdoPen jaren is s sfocr ' rc
bclàngstdl ,ng !oor de le leníooPoe-

nadcnne. Dcz€ benàder ing vcEcnrr(

<n nEw PeEP<tief ' rn 
*Èruirc ' i

aanhl  mrEchrPPcl i ike vràagÍdKK'n

in hun ondc!ling€ samcnhang woroen

bczicn. Ecn drierel on$ikkclin€en

haft bijgedsgo un de.,ácluirrtc( van

her levenslooPPersPecoet

KènrÈêconomie en belang menseliik

kapitaal
ln dc <6e PlaÍs is d de toen€m'nc

kcnnisinicnsi!cir van onze economG

Het erotcr. bcl.ng nn menseL';r

kapiiaal.a de sncllere '*oudering
van ktnnis door dc rocnentcnae eco'

nonkche dynàmick hc'fr behnsrijke

codscqucnrlcs voo. de menLe' raa'oP

menseo hun levensLooP inrichan

H{ rereisr dat mcnsen bliivs l'reni

meoscLiik kapnaÁi moer goed e'rdcn

ond*houded om rc voorkonen d{ ner

kapnaal v*oudcn eo oat mcn reeqs

op 'riJ iongc le€ítild het aÍbeidsProces

mc<r wr lacn Ttn behoeve van oos

Àrnpá$ing!*nogen mocren we een

lcvcn l rns leÊn en bl i iven 
'nvesrclen

in brcde ;ribsrheid (emplovabilit)')

Ook inreÍer ingen in he( denserr lk K: '

p ioalr ,n dc icugd winnen áf ,n berang

bc b:s is voor het goud.:n ae tenns-

econodie -de caPaci.€{ en de mo(F

vaiic on.en lev€n lans te bLiiv'n leren

-$erd( ceds oP ionff l€dtijd gdegd

Hc( saat daaibiiom d' ov'rdÍacnt van

dogám, zelf'*aouwen' onPassingr

v*moeco, de motilalic om he! DeÍe

ui t  j .zc lFrc halen c" h< wrnogcn "m
,€ kunncn sanenwcrkcn 'n 'onnrcren
oo rc lo$en De in d. Prefe'cntidge-
irircmaliseerdc wado mho lcr- m

àÀnea$lnssveÍmogen vd de vorgende

sen;r:ri( tlin de belàngrirlÍ' cÍrenis dre

Opvoeding tot 8oêd burserschaP

ln h* wo progranna tan cr otn-

n.r hct .conom icProgradma ooK

nar aandacht ziin voor de meet

abrraae problcmen bil de ordenlng

vrn dc samenl.v ing aL'  gehcel  Het

vak lcvensloop veÍschaf( ia'zicht in de

sancnLevins cn voed! ions*cn op to!

goed burge6cheP Di!  komt in een de

.o. , , , ' .  O. U., , , , . , ,  ""n 
nt t  *"ot to '

.ó.iaaL-ccodornische beleid ten gocde

LcvenslooD kan biivoorbe'ld gebruikr

*,ordèn o; he! vetr(hii ru$Èn Links



s€zondheid door' McnseLijk kàPiGal

lu dus Iang* mee. Dir  b iedt ru int

;oór meerdcre . r r iè,cs He'  hngere,

sezodde levcn bi.dr óok de dogelijk-

Écid on nier allecn kind*en oP te

voeden daar dáarnaasi ook een goede

carière in betaaldw*kop rc bouwen

Meerdere ambirics kunnen *orden

wargemaakt.
De veÍgr i iz ing t rgroór,ht t ,b.ràng,vÀn
inveÍ{ ingen in mcn5err lk krP(àà'

Een vcrsriizendc cconom'e moet oP

twce báen lopen: nier alleen beleg-

sinqen in 6ornciële warrdrn maÀr

óok inveser ingen in mcnr l i jk  krPi

del. Alleen zo wordtYóotkomen dar
(loon)inflaiie als scvols ven rhaaÁ

medseliik kaPiraal dê wàarde van

ecn st*ds g,oter d.el van dc beta,ld.
arbeid komt voor rckeningvan vrou-

w.n. De 20sr€ ceuw mag dàn dc eeuw

vln de nen gewccst zijn, de ?ls(e eeuw

wordt de ecuw van de vtouw
Meer in het algcneen maaktdc enan

ciuatievan het individu meer cigen
;ràdwoórdelijkhcid noselijk. r.sijl

hctbehid zich laoge tijd hceft gericht

op de cmÀnciparicvaD de grote meer

dirheid van dc bevolking is er inmid-

dds spuke nn cen grote. welvarende

middenkl :sc.  Bi j  mcet du 80 Ptocent
en de bcvolking is geen sPrake nccr

van welke achtestand dan ook'. H*

socirle beleidzelzich in dc oekomst
dàn óoksteeds ne{gár richten oP

dc 20 vo ven de b€vóLkins die nócilijk

de huidigê gcneraiics achrc.htcn.
Een grcor dcclvÀn dc oPbouwen hc(

ondcrhoud *n mccclijk tàlcnt vindr

buircn hcl ondevi's PlÁats oP de *cik-
vloer cn binnen hct gczin Vandaar ook
her grok belrnB van de combinrie vrn

wcrkcn privé. Ouders moelen in het

mcnsclijk kapilaal €n hud kindtrcn

kunnen inrrcstÈrcn zoddet hun cigen

.n.nselijk kapiÉal rc hoacn aíschriivÊn.

Vertriizi.S en langere leven5duur
NáaÍ het glolerc bclangvan nenseliik
kapiráal is ccn weedc .eden voo! de

sroeicndc aandacht voor het lcvens-
looppe*pectict dar dt Lc"enslooP
h"à* d"*,. !.. s-o, d*i *" d. .
b.volkins brengr tengerc tijd in goedc

De 20e eeuw mag dan de eeuw van de

man ziin geweest, de 2le eeuw wordt

de eeuw van de vrouw

pcnsioenrescrves ui!holt. Dir Pensi
àenkapitaaLzal alicen cndsen ah ons

l,.d ;cr voldo€nde m.nseliik klPitaal

Éman<ipatie, met name van dêwouw

De dcd€ facrcr echtci de toenencnde

behngstelling voo r hct levcnsloop-

De6pcc(iefis de cmancipltic van de

vrcw Door dc kom* van de Pilkun
ncn eebooncn bercr worden gcPlaod
.n kii;seo"rou*en h'n le"e"slooP

mcer in eigen hend. Er is da*door
ccn l€ycosdo.l biisckoden naasr het

opvoeáen yan kindcren: een cigen car

rËr in bctaaldwerk Ook het betcte

o oleidinssniveau van vlotrw.n d.aágt

bii aan d-ez. offwikk.lins.
Ni . t . l lcen het.anbod m.r ook de

v.áas naar vrouwelijk menscLijk ka

pi{ael grócit door de omslagvat cen

indu$.iëlc naàr een diensreneconom'e
ln dc srecds bclangrijkerc dienstcn-

*(or gÉr he( niet om sPi..kucht
dáar vooÉlon commu''c,.1.vc en

creatieve vaardighcdeo. Daarnatt d'*

de versrijzids dc vràag nààt zorssrii-

sen. Meer in h.( .lgemeen neemr h'(

i'erkeel.ecnh.ids""ndeel toe'"n de

sccrÀn áic mcnseliik kapitaal p'odu-

c*eo cn onderhoude!; het ondeMiis
en de sezondheldszorg Dit allcskomt

de waarde van vrouweiijk kapitaal ten

gocdc. Beraalde rbeid fcminiscen:

mec kan komen in een kenniseconomic
wa*in vooral lccrvernogen telt

De v.Gntwoordelijkh.id voo! hd oP-

vrngcn ":n 
rcgcnvallec komt *ecds

mceÍ bi j  indivdu.n te I igg€n, ook

omda! vcel ÉgenElLeF noeiliiker

"*zekcrbaar 
wordcn ln ccn noderoc'

rrensi(ionele albeidsma!k Ma.in

mensco ook Pcriodcn vaí vlijwiLlige

inactivireh ksncn, ziin arbcidsnàrkÈ
risicó's zoals oovrijwiltigc wcikloosheid

namdijk mindÍ soed Bifice.bàár'
Verdcr kunnea mensen aeze ostcos

beinvloeden door hun inz*baarheid
oD peilte houdcn. Ookzickte word(

moe;li;k* taek*bur omdat nenole

atbeid io ecn modcrne kcnniseconomLe

aad beladqwinr ten kostc van lichá-

mcii'ke aÁcid. Psychischc P.oblcmen
di. mcffal. arbcid bemo.ilijked zijn

namelijk nak mocil;jkcr rc verifi ëren

dd iichámelijk. àendocniogcn

Dê moderne lêvennooP
Dc dÍie b€sch!even onr*ikkelingen

"crandcren 
dc l.'tnsloop Fundam'o-

rcd. In dc voLwascn levcníooP van

de m.eÍc medsenziin e. rycc nieuwe

LevcnsF*.. bijsekomco: één aan het

besin van hetvolwasco levcn en

ééi voor dc La*te íase van het Leven

{aarin g€zondheidsPlobiencn hct

ma*chappelijk functioncren etn*tg

bcmocilijken. De stlvaÍcgroer van
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de afgelopen rwee deccnnia heeft zich

geconccnrcerd in de vce nieuwe
lev€nsfasen. Dezc nieuwc ievensscizoe'
ncn omspanncn dc gczinsfase mario

m.n 
"enntwoordeli;khcid 

draagt voor

opg.oeicnd. kindcren. De sczinsiast
maaktvoor zon 80 Proccnt En de be-

volkine dan ookdc kern qn de levcns

looo uk en valt eeniddeld tussen her

30xe cn 50stc levcnsia& De gezinsf*c
wordt tcgenwoordig ook hct spirsutr
ven het l.ven senoend omd{ ca(ièie
moct wóden genaak( en kitrdeten

De nieuw.ln€nsaar in de ionsvolwàÍ
senhcid heft tc makco net de groterc
! Íárs naar en het Srorer€ ernbod van
vrouwcl i rk mcnr l i jk  krPiaal  dre ionsc
vrouwen hct mocdecchap doen uictel'

len. Dir hecft.en nicuwc LeYensfase
gecrcëerd o*en hct vcrlaten van h*

otrdeÍliike huis cd het Íichten van

hc. gezin. Dcze hv.nstasêÍaar rtl

bekcod als hct sPeclkwni* van ncr

levcn en valizo geniddeld russen het

18e en i0c LevensjaÍ Cedurcnde dcze

periode eÍpe!imemercn Jongcren oP

de arbeidsmàlkt cn is meo oP zock

oa.! e.n ddulzanc lelatie waarbin-
neo nen de vcrent*oordelijkhcid voor

kindercn aandurft Het laaate g'declte

van deze lcvensfase is in het álgemccn

redtLijk wclvareod Vaak is binnentcn
huishóuden sprÀkc van twee voltijd5-

inkomcns eozi jn cr  nós !c lat iefvei ! ig
veÉnsoó.dclijkhcd€n.
N.èÍ hct sPe.llovdlier va' hetl'veo
G c! dan ook dog e€n anderewern
rende levcnsfa* bijgckoncn: de atieve

s€diolenFáse- Doot hcr langerc gezonde
levcn groeir de periodc tusen het oo-

menr waÍop kind*cn het huis uirgáen

eo het monentwaat"P oe gczo"o-

heid h* laar atwcten otverwcduving

oprcdt. Geduendc dee levosfas'

dic voor de me€ste bdlsers tussen n'r

toste.o 75íe levensjeer veLt, h'bben

mensed ielarief weioig verPLichringen

cn ecnicrcn zc v:n ecn hoge lcvenstan-

dÀird Dere l€rensfar is wd de kroon

oD het levco (ófde twecde adolócÈnrie)

eenocmd. Temijl dc gencratic dievlak

;, dc Recde wcrcldoorlog mcr Pensi-
oen giog zwrÀr gctroFs was door d'

dcpKsie ván de Prcn dert 'g en rwee

we;eldoorlosen, hebb.n de huidisc

r"iorcn me.r d.n ge-idddd geProfr'

reerdvan cen forse wclvaaragroei- Zo

hebben ved oud*cn gren g*Ponneo

bijd€ Íijgcndc huizenPriizen eh scvorg
v,. het toenemend€ eand rweeve'ore

ne*. Op die manicr hecfr dcze gene'

raric cc; qoed reídeme eeincassce'd
op dc miàdeien di. men in de scholing

vao hun dochrcs hcctt gcinv*tcera

3. KERNAEGINSÊLEN EN

LEVENSLOOP
Het advics orer dc herziening van het
proeramma economic voot de twecdc
'fxe-van dc Conmissie Teulings

schuit! acht kdnbeginseien oaà! vo-

Í.n Éa!:2n h.i vak economie op her

v*o en áe havo zou kunnen wordcn

opgchàngcn: schadÍe,.uil' màlkien'

'uiLen 
ov.r de tiid sànenwerkcn en

ondelhádelcn, risico ed irformatic'
welvaart cn srcei, cn soedc tijdcn en

siecht. liiden Hie.ónde($odeo zes

van dcze beginscleo seillusrreerd arn

dc hand vao rocPassingen oP n* ter

rcio van dc LevendooP

Mensenworden gcdurcnd' h"o levm'

loop seconfionre.rd mct s'hrà6k ze

bs;hikken owr beperkr iijd, b'Pskre

6nencièl. riddelcn cd een bePerkle

sezondhcid. De tagick van hcr leven

rc.dt *d e.ns 
'ls 

v.lgt une"ge"'t'

Áls F ionsbenr, onóreckr hei eeld
om voloe van het lcven te genLeten'

oD didadbre leeftijd ootbreek i€ de

rijà. Ën eenmaal gepensioncerd la't ie

gczondheidvaak te wenseo over en nr

Je de encrgre-

SchÀadre inpLícec.t der keuzcs ononi

kóombár zijn On bcwst È kuoren

kiezen zi;n Yooruldc weardeo va'

aensco bdanSíijk die tcn groodslrg

liÈs€n am hun voó*euren (ot Preie-

,;;i.s). De eoodische kads die 
,

m€nscn makcn mct hun schàarse íld

eÀ hienco rcflectcrcn de wadden

{aarop zii Yertrou{ed cn bouweo

Hie, l ;s(  (n hdMsÍi ik wrbinding
me! vrkkcn zoals godsdicní  g 'schÉ-

denis en maatschappiileer' Naarmarc

mcnseo oe.r tc kiezeo krijsen' rvoÍ

den htn prefercnries en mentaltcn

en dc d:araan ren grondsLag liggende

waaid.n belanqriik{ Cultuur 
'n

lcrensb*chouwing winnen bii h* be-

wus zoekcn naar lcvensb*temming'
zingeving cn balàns àao beleng De

oonvikkelingvan d€ m€ns *ordt zo

nedc gcdreY€n dóor c!llurele en geer

relijkc ia.toren Ziin bewstzijn s*rt
.le meos nu eeodaal her tcrmogen

om n,e( blrndclrngs zi in insÍrncr€n t ,

\o ls€n mrar vÀnui t  een onathrnkerr l {c

losrt(  c (e R(rercn oP zi ln leren w!L

p in hcc lcven rc mel nogeLr jk cr lare

màken doo!v.el  t i jd in wÊrk 
'n 

s(udte
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!e Íckn) oFh<hr ie metr wa,arde #n

hcr in!esrercn in m'nsclrlke rcLaoes

biivodbceld door hcroPbouwcn mn

eJn gezinslevcn? \íat.is ectrr van oetarg

voor eetr zinvol LevcnÍ

Bui l
Rui l  v indr nrc( àl l 'en oP d'  m:rKr

plas mJrÍ  oók binren smcnlev'ngs_

verbanden zoals net gcztn zo r n* 
,

klassiekc kosrwinneÍsmodcl gebàs'erd

oo rrb.idsdelinB tdsen dc mrd en

d: wruw Dc m:n sPcciJliÍcrt zrch

iD zijn cÍrère butrcNnus rcRUr dc

vrouw hcr hu khoudel rikc strKvoor

hàu rek{ing ncem' end' Kln.le(n

sroKf,d*Ls oPvoedt Mcdc 600r d€ tn

n,raera, í2 b.schraen onut** ' t 'n

i.n,io,ls het b.arc opleidingsni"c"u
q n vrouwcn cn de gÍot re vráag naar

viodKlijk menselijk kaPiGal' sÍeá!

á.ze cadirionele eàkvcrdeling cusscn

man en vróÍw binneí he! gczin onder

drtrk. Hcr comPartticvc voordcer vàn

vrodwen in hdishoudclijk wcrk en dat

vln mennen in een cáiiièr€ itrbetaáld

Door de feminiscrirg En we.k rÍinÍ

het combinÍcn ván werk.n privé áán

bdang. Oudcachap valt nog stccds
nocilijk tc combinc.cn neÍ tweê caP
rièr.s biní.n.en hÍisho uden, z.kc!
nu de eisen dic aan hct oudeachaP
worden s€sGld hooszijn in een kcd-
nis- en dicnsrcncconomic di. dr.eit
om teervonogcn co dicnslbaarheid
cn de daóij hor.nde wadÊn cn noc
men. Ouders invcsdcn nier voor nicrs
íeeds m.e. seld €n rijd in hun kindc-
Èd. in Ned{land is her oudcBcháp
ooch gesocialiseerd, zoals in de Scao-
dinavischc landen, noch uitbcstced aao
de markt, zoals in de Angclsaksischc
land€o zoals devS. Oudc6 vilien
graag'doc h* zclveo. Dar gcldrvooral
voor mocdqs. Uir ond{zo€k bLijk dàr
zij zich hàk her meesr zoisen mekeo
ovfi rcldoendc .morionclc aandachr
voor e.n kind Porcdtiëlc vád.6, dàáF
enkgcn, bekomhcrcnzich vooial om
dc $o(cÈ 6nan iëlc L.sren dic n.r d.
vdanvooÍd.lijkheid vooi kind*cn
gepaard gaar. Vaodllr der dc yrouw
nadc gcboorrc van dc kindcen nak
mindc.saar wdken om zo voldocndê
eandach! àan hct kind re kundcn se-
ven, rc^vijlde nan uich juis( metr op
ztjn ca(ière !ichr.
In dê gegcv€n omsrandighedcn h dir
wqigcns nog vaak ccn !Íion.le kcuc.
ue hksrc moed<G kÍ t igen cwcc ofdr ie
k'ndcrcn All.cn el de eÀng{schàpe
Pcdodrn idpltcqen ceq fo.s v*li.s
ean elbcidsinzc(. Deà. komr bii dár

vrouwen geniddeld drie ja* jong*

ziio dan hun partncr. Ditbctekent al

met 
'l 

<n klóofv.n ongw€r viif ja.

in loopbaenonNrkkcl ing tursen màn
.n 

'rouw 
mer hct brjbchorcnd. vcnchil

in loon eo cedèrePositie Maonenziin
al ied.Lijkver in hun cailièrc els ze
vader worden. Nadc geboortcvan de

kindcren is ct dus vaak spnkevan een

mcer creditioncle rolvcrdcling tusen

de beide gcdachrcn,.waarb;i de vrouw

de m.csc emoiiooeic zorgac.lceff ên

de oan dc neestc 6nanciële middclen
binncnbrengt. Hierbij spelcn ook spc-
.i,lisÍicvoordckn door roencmende
schaalopbrcnesren een rol, mede als

ge"olg 
"andinoodza.k 

om vroeg car

rière rc makcn. Àls vrou*cn ionserc

eczinsfase, de f*cwarin meoscn de
verantwoord.liikheid degen voor op-

eroeiende kindercn. ln deze fasc is spra-
[e van de zogen.ande ouderschapw.l'
dic ook wel kind*dal ofgczinsdal
wotdt gcnoemd. Tijd en inkoncn zijn

relelief sàaá* €eo voLtiidsinkod.n
(me.sal dàt van dc arouv)vaLtveak
gcd<ltdijk weg rcMijlde ko$cn to€nc-

wordcn gevocd. Dc fore srijgingvan
d.huizenprijz€n in de aFgcloP€d rwet

decennia heeft de druk op hcr spitsuur
H her leven v.rgroo!.o eed hemrdc-
ling op sans sebrachr van jons náer

De rijdsklem voor ióoge sezinnen gcrdr
vooalvoor oudts die beiden zoveel

Alleen die studenten vragen een lening

aan die de studie waarschiinliik niet met

goed gevolg afronden.

nanoen zoud.n touwcn, zo"dcn ze

over een íciksc positi. b.schikk.n bij
hct ooderhandeleo m* hun mannelijke
parlncs ovd wie de necst. clríièi.
ambitics mocr opgcven voo. het oPvoe'

Door sDlrcn €n lcoeo kunnen indivi-

du.n hun consumptic gelilkmatig sp.ei-

den over hun letnsloop ook alveriëren
werken inkoncn. Doór tc sParcn gdu'

rende het w*kcnde lcvcn cn t. onspr-

reowunccr men de rbcidsnrkt ver

laar kan mcn bij"oorbeeld voorkomcn
dar dc consumptie bi j  Pensioner ing
aa:h ocr hd aèeidsinkomcn lnleirc
rrcn oÊnsioenfondscn ceo dc.lvao
hd arb;idsinkom.n om i. 6naícic.l
vcrnosen. Zo kan de consumPdc rot

op hog; leeftijd oP P.il blijven' ook el

hccft mcf, ná P.nsioncriDghc( mensc
liik k eita:l atseschreven
t:n<n is niet àiriid scmàkkeliikin
tijdcn dat hcr aócidsinkomen rclaricf
laag is cn dc behocften om tc consune-
reÁoog. De irotellingdie dc lcning
ldstrek noet cr imncrs En oP àan
kunnendÀn mcnsen hun lcning te'

rugba:len. Jongc oudcn [unnm hun

consumpric .n v. i ie r i jd d,n ook qÀk

nict optimaal over de lcvcns.ytlus uit'

sme.Êd. Dc welvaá.rsgÍoêi is de Lea6te

dccennia lclárief ach.crgcbl<ver in de

moaeliik actiefblijvcn oP dc arbcidÍ

-aikr  
Dir  om h* c ig.n mcnsel i lk

kàpiraal op peil re houden cn r€ g.ld€ Ie

bliiv.n mak.o. Voo.aL Yoor dee groeP

is dc qainsfesc hcr sPi6uurvan hct
lcveo.' De inkomcnsklcn rrcft dcgcncn
(hák Leàeqeschoolde mo.dert die eÍ

voor kicz;; zich sehel otsedcclleliik
terug tc trekkeo van de fotmcle rrbeids

markton zcif rcrg tc kunncn vertcnen

Áls n.nsen in het sPitsuur noeilijk
kunncn lêncn om hun codsumPtic te

6nanciercn ligrh*voor dc hand rc

sparcn in d€ fasc dic vooratgeat rd het

seirsuur: her spcelkwàrrie! van het le-
vcn. D. lcvenilooprcgcling is gcbasecd

op h.r idcc dar jongercn anriciP.ren oP

de durc sezinsfasc door al in een vroeg

sudium te spacn. Ofmcmtn dt ook

cchtzullen docn hangt mcdc al van

hun prefaenrics. Ongcduldigc mensen
mct icn hoge discontovoer zulleo niet

scncisd z i jn vr i iwi l l ;s  inkomen oP, i i  G

zertÊn vooÍ dc (oekomÍ zri necnrcn
immc$ meêrbelang aen huidise den

*n @ekomst igc coBdmP(i . .  Bi jdê
aÊiui l ruscn consumPric nu or in de
toekomst kiczcn zevoor het hcden.

Reccnr onderzock geeft overigcns aan

dat menscn zich bijveelkcuzen latcn

leidcn door defauls die bepalen war *

gebcun als mco zclígeen bewustc actic
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Leqen om te kunnen investeren is vaak
€€nvoudiger dad lenen on coosuftptic
op peiL te kunnen houden. De reden
is dar degene die de lcningvcrurekr
bij inv*terins.n in *' rysieke vcrno-
gcnsd(d een onderpand heeft waarcp
nen beslag kan leggcn aLs mcnsen hun
bedlingsvcrplichdng.n ni<t kunner
nakomen. Zo kunnen neosen vaak Lc-
neo om cen eigen huis tc kopcn ofom
een eigen bedrijfop te re*en. Menscn
hebbcn een prikkelon te investeren
aLs het rendcment op de investering dc
renre op dc lcning oren.eft.
Lenen om re inveíc.cn in scholing
ken! zijn elsen p,oblemÍick. ookhier
geldr dÍcndemenseis vm de rcnte.
Maar verdcr ligt hier noreelgevaar op
dc loer. Hebbcd srudenten nos wcl
cen prikkelon hun menselijk kapinal
anvolle a bcoutren als de opbrengv
ten naar de bankgaan? En ook kan
er sprake zijn van averechtse sehctic.
Allcen die studenten vragen cen lening
aan dG dc sudie wadchijnlijk nier
met goed gevoLg afronden ofandeszins
onvoldoende *ndcmcnt maken on
hun lcniog re kunnen tc.ugbctalen.

sàmenwerken en ondeihandelen
Menseo gaan gcdurcnde hun lewnsLoop
langdur;ge tlaties aan, bijvoorbcdd rur
s.n parrners in ccD huwdijk, tusscn e.n
individuele rcrknem* en zijn ofhar
werkgcvcr, en tus*n gcoerarics. De k*n
nn dc problematiek in langdurige rela-
ti.s is dat dc partneG vaák zowcL geza-
menlijkc als cg.nsesleldc bclangen heb-
bcn. Her sÊzaftcnlijke belans is od de
rhtie inxrnd tc houdcn. Door smcn
rc wcrkcn binnen ccn langdurige reiatic
kan men proÊrcren van rclatiespecifieke
invcsrc.ingeo. Door bijvoorbecld is
spccifieke taken rc specialiseren binnen
aóeidsdding in een bedrijf (of sancn-
leviqg)kan mcn ne.r prcducden dan
wanrcer i.d.ivoor zich zou producelcn.
Her reseogcÍ.Lde báang dóct zich voór
bij her vcdelen van de wurdc dic de
relaticoplcver. Êlke panijzaL ccn zo

sloor moselijkdcclvÀn de seprodu
ceerde waardc nau zich toe probercn tc
trekkcn. Het prisoncr's dilcmna gecft
aan ho. rcgcngcseld. bclangcn kunncn
yoo&omcn da( rcláries die posiricvc
waard. cleëlen roi stànd kom€n- Het
tundamcn(cle prcblecm bij luilrclàdcs
die in principe beide pá(iienvoo(decl
kund.n br.nsen is laakde( perrijed
niet selijk kunnen oveslckcn. De Pd.ij
di..e6t seeÊt (d. achie.lisgende Par
rij) moei rván op aàn kunden dárde
andcle prtij (dc voorlisgend€ padi)
larc. m€teen tcg.dpreÍalie over d. b.ug

komt. Mar is de belotic van die toor
lisscnde párrij on htcr een tes.nP.esa-
tie rc leveren vel gelootuaardig?
Er ziin vcachillendc manieren om h*
veriou*.n io de ondeíinge .fspraken
te v.raroten. E.n manicr is het juridi-

sche Ànuacr. De panij dic ziin beloftcn
niet oakont k,n voor de.echter*o.dcn
sesleepL Een problecm dààrbij is dat de
,-hc. vaak o*, on'oldoe'dc info"
oerie beschikr on tc kunnen vcÍi6ëreo
oÊprrij.o zich daadwdkclijk aan hun
beLofren hcbben eehouden.
F.n,lre.rà'i.ve oenie! on beLofren

seloo6vaardig,. makcn,is het imPli
ciere con@cL i-lcr gaar tlt€r om onge_
schrcven afspraken Als dc rcgenpanij
zich niet ean de impliciere b.lofren
houdr valiest deze zil'n reputarie als be-
trouwbate contract panner. Hctwordt
voor dcze partijdán no.ilijker óm
nieuwc relades aab re gaad. Het gaat
hierbij ;n feite om ccn herhaald spel
waárhij spelcG in een latei sPel kunnen
worden belooad voor hun gedrag in

Ecn voorbccld wn ccn ongeschreven
(inpLiciere) afsp.aakis dic ru$en ccn
werkgcve! en.cn werkncmer. OP iongc
leefr;jd kijs je als wftknedc. mirdcr
bcÍárld dán ie prod(c(ivileit naar oP
oudere l.cítiid *o rdr dit go.d gen,ákt
doodÍ jc juist oe$ krijst dan je Pro-
ducdlit€i(.In feite lcc.r de jongewqk-

ocmcr middclen aan d.werkgevcr etr
krij$ dat op Látele lÈcftijd terusbcraald.
Dii implicierc contÉc! bindr werknc-
mer aan her bcdriifcn stimuleutjon-
gcren te inveÍercn in bedrijfspeciÊckc
nudighcdcn. De wckgercr houdr
dc jong*c werkncmcr cen wort voot
als bcloningvoor goed gcdrag. Deze
afspuak funcrionccrdc gocd in h* mid-
denrr dc vorigc ceuw iocn een Íabiele
baan voor h.r lcven nos d€ dorm wàs

Dc nadel.n en d.zc ongesch,c"en
afspraak wordcn echtcr stceds zichtba*
de!. ln de ee.str plars meak de werk'
oemtr zich noqel afhankcLijk van ziin
bar. Àls he, bidrijfren ondet gaat of
als hiiwordt onalaecn verlicst de wok-
ocmer nicr alleen ziin bedrijlsspeciÉckc
kapitaal máar krijgr hijookzijn imPlr
cicrc lcninsen het hcdrijfnict tcrug.
Vedcr wordr hcr €lg oóciliikod.cn
nieuwc báan t. linden Welkg*crs ziin
namelijk vooral geinteressccrd in iongc,
gcdkoPe wqkncmds Oudcre werk
o.mers LoP.n daarmee grÓÈ dscos.
Zijbesefen mak maar al !e goed dat ze
duur zijn voor de werkgever en dt ze
daarmcc op cen rchop*oelzirtcn bij de
volecnde reoreanisatie. De arbcidsmarkl

"";aud*."Iijk( 
d.-m.e op Ru$is.h.

roul.tte. Dc scdcling tu$en inside6
.n ouisidcrs houdt ooderen boYcndieo
mc, gouden kcknen gcqnsen in dc

kooivan hun hudisc bean, ook i lzou

men Ii**iesandeis wilLen gaan docn
Êen andc! nàdc.l is dat hcr ioPlicierc
concract ccn v*plicha pemioenleeft ijd
vcreisr waarop dewerknencr zijo onc
dágbeschdmine vcrLicÍ. Dc wskgcvcr
mo* dcdurc ouduc w*kncmer immels
dd iruis kunn n Íuren zodÀ! d. kostcn

wn dc hose bdonins dicr un dc h:nd lo-
pen. r.\u danR kNrcegdc utrÍcdLnSsre_
ac|neen utecfa*crd wordcn, woÍdr deze
iapl-iáe piroioenlc.Étijd *ce, bindend
De w{krcmd km oÈizclfbsLi$s hoc
lang hii door wil wcrken

contract tuss€n generaties
Ecn ander bclangrijkc stilzwiigendc.
afspraakG di. tusen gen€atics. lcdcrc



gen.nrie vormr hel mcnsclijkc kápiráel
van dc volgcnde generali. waarna her
aan hÍ .inde vanhc,lcven wordron-
d{houdcn door de jodgcre seneracics
dieher hcef! hclpen opvoeden. EIke

senerari€,o.st dÍs rwec ke.r (één kce!
vo"rdc 

"olgende 
e" één ke*"oor de

vorigc gen*e(ie) €n *ordr rwee kee( vq-
zorgd (ecar rls kind enlatcr als hoogbe-
jaarde). Em s@orgcdcel(e qndat coc
Íraí russeí gcn ra(esvefloopt vra oe
oveiheidsÊnaacièn. Kindercn, jorgqeo

en oudcn en dagcn pro6rercn pcr saldo
vande overhcid rcrwiil de middcnlccftij'
dcn pcr saldo betalen.
De versrijzing, die her gevolg isvan uit-
stclenafstd van moederechap cnvan de
l,ng€re levetrsduur, b.drcigr dir inrc.ge-

Eenmaal gcpensionecrd doct de grotc
babyboom gcnctatie namelijk een aan-
zienlijk b.roep op dc sólidarircit van
de jong*c generaties. De Ímas is oí
de senerarid di. den h de sezinsÉs€
verkercn het conmcr oog wcl willcn
voonz*rcn. Er dreigt dan ofhct afscl
van her krijgcn wn kinderen (er wordt
náuwcliks mecí in dc tockomí g.in-
vcsceld) ofde vdocdcring ván go.dc
vooui.njngcn rcor ouden van dagcn
(bijvoorbcdd gocde gczondheidr en

Dar kómr bijda( d. vrouw r.adiriooeel
de makdaar mn hct intcrgcncratio-
nele coqiracr ir. Zijrcdècdr imm.rsdc
neote info rmeLe zo rg aan kindercn co
ouden qn dasen. Door dc (oenenende
schaacte aan vrouwdijk kapitaal komr
dit makclaacchap onder spanning tc
uan: herv*lcncn van dec inÊornclc
zorgwordt duurd*. Zo is hct gcdccltc
lijk le(usuÊkkcn vàn d. á.bcidsmárkr
om kindcrcn op re vocdcn ko*baarder
scwoidco als rckening wo.& g.houdcn
n* dc gevolgen voordccarièrc cn dc
wradc van her mcnselijk kepirael €n
de vrouw io eco k.nniscconomie earin
kcnqis soel vcrcudcd cn lca.ning-by-
doiosbelang.ijk is hoÍ he( oddcrhoud

'an ocdselijk kapira,l.
Dir (sul(<rr in <n belansrijk mer-
schappelijk Ínagsruk: wic nccmr de
vqannvooídelijkhcid voor de opwediog
van kind.ren op zich nu d.zc zorgdic
vrouwcn sewoonlijk verlenen steeds
duurde! \ao rdt TÉd itióneel ondeF
sreundc de overhcid dc opvocdinq via
alled.i koslwinn.Bf,.ili;n.n ó,;r
deze raan door de cnanciparic van de
vrouw in een kwade rcuk. De vÊag is
o!deovcrhcid dczc facilireiren wensr rc
vrfr ango doór oud*rhapíacilireilen
drc ni( gcbonden zijq aan her rhuis
blijv€n qd dc vrouv e^ ofdár rnde..n

(nenneo, grootoudos, kioderopvang,
ondeffiijs) dc funcrievan opvoêd{ s.-
deeltelijk kunocn ov*nemen.

Ri5ico èn iníotmatiê
M€nsen lopcn vercchilhnde *icos
ojdens hun levcndoop. Er zijn eoeurjds
individuele, ooaÍhankclijke risico\ en
ande.zijds naclo-€conomischc .isicot
dic iedereen tcgelijk*tijd treFen. De
iodividud..nico:, bij6orb..ld ziekre
co aóeidsoogcschiklheid, kunncn in
princigc worden vcrzekcrd door ze te
poolen- Dc kleinste eenhcid om .isico\
rc delcn is het huweLijk, waarin menscn
elkar couw in vooc en tcgcmpoed
bclov.n. Maar omdat hcr uitgaet wn
een kLeine ccnheid ken er md wcinig
geprodreerd wo.den vao de wet vd dc
grore seBllen wurbij risico s worden
bcpcrkt. Vudaar hcc ontstran van gro'
tere verzekctingspools waarbij vccl mcer
agenten zijn berokkcn.
D. problcnen die bii veeckeringe! sP.'
len ?ijn rwccledis: morccL geár cn ave-
rechtse sclcctic. Beidc probLcmcn komcn
rcort uir asymmctrischc infotmatic tus
seo dc vcrzckeringsnmcr cn de vcce-
keringsgcvcr. Hec probleem van moreel
gma.dóci zich voor als hctisico dicr
gcheei bcpaald woodt door het e*ogcn
noodlot m:ar ook dcels rc bernvlocdcr
is door de verzckcringsnemer Mct an-

peroranentc rhokken.
Bij hcr vrz.keren vs mensdijk kapi-
Éal (bijtrorbccld via eeovc-ck rine
voor arbeidsongcschiktheid en w*k-
loosheid) speelt morccl genu een
belang.ijkc iol. Naarmrc wc menselijk
kapitaal becr vcoeketen nemen dc
grikkels afom mcnselijk kapirul bcter
re ondcrhouden. Maar bij dcze verzeke-
ringen is ook selcctic belansrtk. Zond.r
verplichrc venekeriog dreig het gevaar
dat alleen sLcchre isicot zich wilten
venckcrcn maar vtl worden gecon-
frontccrd oet hoge premics tcvijl de
goedc ri:ico! ccn vezekering ombcrcn.
Ycrylichtesolidarircit tusnverschil-
lendc soorten risico's kan dit scenario

Goedê tiiden, slechtê tiidên
Macro-e@no.nischc risico's die iedcr-
en Égdiikddjd ÈeF.n kDncn oiet
wordcn geëlimideeld doo. dêzc risico's
e poolen. Het gaet cr dan om dc rlsi'
co s tc rerchuiven naar dcgcocn die dc
riricoi hcr bcstc kunocn dragen. Hier
ligreen bclangrijkc rol roor pcmiocn-
fondscn en de kapitaalmak. Zo zorgcn
pcnsioenfondscn q voor dat jongeren
eeo groter deelun dc rnacro-ecoooni-
schc risico! ovcncmen qo oudftcn die
deze risicoi minder goed kuoncn dra-

sen. Mcrod dic op de kapia2ina.kt

De arbeidsmarkt voor ouderen lijkt

daarmee op Russische roulette.

dcrc woorden: dc vcrzekeringsnemcr is
gcdccltelijk zelFvcnnvoordelijk voor
hctel dán nie! optrcdcn nn het rnico.
De inschrring van Elk dc.l ván..n
risico cxogccn k en welk dccl voor te'
kcnine koml Èn dc cigeoveranrwóor
dd ijkheid verschilt vaak rusen links
cn .cchrs in he! politieke specrrum.
Tcryijlliokr het ooodloor karakrcí van
veclr;icol bcoadruk, hechr rcchs
juk mecr gsicht aan dc.igcn vclanc
rcordclijkheid. Narnate nenscn nccr
zdf vcranovoordelijk ;jn voor de op te'
rcd€n .cicot ziin slorerc cigcn iisicos
optimaal. On dec cigen risi.o s rc kun-
ncn 6nancicrcn zulien nensen moctcn
sparcn. Dcoptinale mir van sparcn cn
vcrzekerenvoor hct dekkeo Én risicói
v**huiÉr dan nccr naarspareo. Sparen
werkr cchtcr ílcen gocd als dc risico s
ovddê djd niet secorclcerd zijq. Her
mod gean on rijdelijkc in plaarsqn

risicodnreod. rircls (zoals aandelcn)
aansch"F.n kiczcn cuoor.e" gtotcr
dccl van het maco-cconomischc risico
rc dlágen. Daàrvoo. k.ijgcn zc een
b€loningin de vorn van ccn

Risicot kunnen ook gcde.ld @rdcn
orcr dc rijd. Zo kan men in een oorlog
dc ovctheidschuLd lrcnoplopen. De
gcn*atics dic M de oodoglecn betalen
daáraoo! de priF id dc vorm En hosde
rcnre b3alingcn. Degcncradcs di. hcr
oneciuk hadden c lcven tcn rijdc ven d.
vicdc *ercldoodog wordcn daawoo.
doo. ànd..e gcneratics gccompcnsccrd.
Ook dc idrroduclic En dc AO\q na d€
F cÈdc w..eLdooíog ke m.o zicn als
een vorm \d intcrg.ne.àtioncl..isi-
codeling. Dc gcncratics dic vlàk na de
wcedc weÍcldoorlos me! pensioen gin-
gcn onrvingen AO\l zonder daarvoor
ooir prcnie te hebbcn beraald.
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,  4.  CONCLUSIES
Levcdsloop kan in her middelbaar
ond*wiÈ ookworden benut om verbin-
dingen re leggen mecndre vakken Zo
kunden de wróillen in dc sandard
levensloop didens ve6chillende histori
sche periàdcn tijdcns dc gcchiedenisL*
aarde orde komeo. Joneercn lcrcn aan

oud*e gen.r,(i€s me( gchcel ud(e
leftnslopen tcbesÍiipen Bii áárdriiks
kundc kan de l*cnslooP in veachil-
lcnde deleo un de wercld ondcr de
lo.pwotd.n ecno-en De vcrgroot het

begrlp rcc *d*c 
-lturen.I. 

de gods
dicnstL.s kan h{ gàan om de waárdeo

lcv.nsloóo vorm ecven Ve6chillcnde
conccpteà..orls Éiivoorb.cld dc g.za-
me.lijke en cgcng*tclde b.l,ngen in

rclàries, kunnen woidcn sctormalisced
in sdrileerdc wiskundisc nodellen. OP
dczc manier leren scholieren het lur v.n

wiskundc rls en rcmPace oal omac
senrie van kcuz.Prcblemcn en soc' e

idGr.cties rc kunncn com municcrcn
Toepassingen op het rcrcin nn de
lev.n5loop leff d. jeugd dx e.onomic
nict allccn.cn helansrijkEkis om dc

sociale wokclijkhcid te doorgrondcn
naÍ ook ho.l€uk, P.aktisà.n.clc-
van( het nk is. E.onomie komt dicht
bij huÈ bii tocpassingen oP dc eitcn
leEnsloop is plaa6 van.cn àbs(r.ctc
overhcid (de politiek) cn eeo onpcrsoon-
lijke markt (bcdrijfslcvcn). Le*linsen
onNikkclcn zo ccneconomisdle bril
dicgesrcddis op ccn bePcrkt aantal
b.ginselc!. Vcwolgcns kunncn ze dic
w€d roepa$en op a.d.r€ socrál< vÉag-
í!kken- Bovcndien onsikkcleD zc
door rccpasingen op hct raein wn dc

eieen lcve*loop pokrischc 
"aatdighc_

dá ingebcd in levcnsbschouwing Zo
wordr pdsoonlijke kÉnrwodddijk-
heid co sociaul bursdschap aangelccrd.
Voodorg is bc(cr dán nazorg. I

t Zi. CPB/SCP (2000, Tnílt, Dil'mndt

8.l.id. Eedtt ow Aatuihk.ling" oP

Ldnsq. T.nijn, D.n HdaS:

'? Mdnklzary.r' zijn'.ídntuootd'ltk uaór

ni.t n,inddàd,85 % ua" à. zolguib'

nnry. N, td' ntu 
"ro"u." 

natulztg

,.-hi,-a na antun. badal& a,btid

onttnhrcI2"n*n Dat konr nog btj

d't àa hi t.,"gloP."á. kind.ídl d. tu78

uaot b.jddrd..ud.B ou.í dind./ kiíl*'n
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Tiidêns de vêldraadPlê8ing naar aanleiding van het raPPort van oe

syllabuscommissiê oP l6 novêmbêr en tiidêns de Sebruikêrsbiiêenkomst

van dê methodè v-.n dê LWÉO oP 23 novêmbeÍ is aan de aanwezigen een

enquêtêformuli€r uitgereil'rt waaÍin werd geYraagd naar de schoolkeuaes

omtrent het aahtal lesuren voor de economische vaH(en vanaf 2007' De

Íespons was niet Sroot 4<% resPêctievêliik

voor zo'n 29 têruggêzonden formuliêren'

l87o maar in totaal toch Soed

De gegeven antwoorden ziin

verwêrkt in 4 tabellên' Dêz€ tabellen ziin te raadPlegen oP de website van

de sti€hting Ontwikketing Economiê Onderwiis www'SOEO'nl

/ -  cvraaed wx near het untal les-

\-Í 
'.^ 

ó* t.-P*..e*.k*d n*'
urcn op iaarbasis. Dat is qn bcLugals

nict in cik. p+iodc h* unnl ksurcn

s.liik is. ErwÁs ni.r gcv.aágd our rlct

áantal minuren pet Les,rur. Dat kan

nosal ecns vcschill.n. Sodmigc schó-

l€n hebbÊn hi.rover cxtÉ intornarie

gegcven. Er rs ookslccho spoc:disch

cxl'a informaric gcgdcn ovc! d'

manicr warop scholen met dc rcge

noemdc zcltuerkuren omga:n zo ts
qn éé! DaltonschoóL bekcnd d{ dcze

werk met zowcl daltonuren waarin

de lccrlingcn zclfkiczcn aan wclk vak

zc sean v.rken cn dal.na$t mc( ccn

wácolLcee'uur pcr we.k (".or p'oÊcl-

vrk en kcizcproÉchrk) . - . rn d '  k lu

". Íp l i .hr  
eanwcziS is bi j  dc vrkdocent

onondu begcleiding zelísandig rc 
.

weÍkcn, ccn vcrPl i .h!  dr l tonuuÍ w3Jrrn

de docent gcefl insruc(ie Ír1g gevcn

Der wêrkcollcsc uur is als Lcsuur m'c-

eereld, h* daltonuur niet Van één

<hool c bekcnd dat dezc economic cn

m:nagcmor & organiut ic verPlrcht

ÍeLLcn in 4 wo voor el le lcerLrngen In

Henk ve(ou,êd i5 dÓc.nt ê.onomiê cn m'ndg€_

hèn. & oeóniso.ie óP her Mêutkk CalleEè ih

vugtu en rcd..ti.lid rdn Fd.ró' D

allc proficlcn. Ecn andcre schoolkie*

"ooicen 
uitgestcLde dcÉniric"e'cono

miekcuze door alle lccrlingen Ln het
pro6clCM cconomic vcrpLicht  aen te

biedcn in 4 wo heÍ hcleFario a h]"o

Economie oP h.vo
rz! ?,u,6zl i, Dc mecstc scholen bi'den

econ-omic in het ProGel EM un voor 7

oF8 lesuren in kla.s 4 Plus 5
V.iiwd állescholen bicdcn h{ vak ook

aan als keuzcproficLvak , mecstalvoor
hc*lfde aantal Lcsuren. Bii vicrscho'

L.n kriis( hct kcuzcproÊclEk minder

lcsurcn"(ocbcdecld. Mos.lijk is hicr

sprákevan schol€o dic zich er nier van

bcwuí ziin d et sccn dcel'àk mdr

b*raar vánat2007 AIs keuzevak hcb-

ben bijna ccndcrdenn dc docentcn

niec ingcvuld Mosdiik ziln dear 
,

nos qcen kcuzes gcmzekt Ecndcra<

nn dc scholcn bicdr een oPt ic oo in

hcr pro6cl CM rc kiezcn ofde le*-

lin;hd vak els kcuzeproÊelvák wil

ooncm.n oírls gewoon keuz'vak OP

cà" *hool, d. botngmocmde dalton-

school. n hct eloral lcsuien voor hct
proÊcL(keuzc)vak grotcr dro in de an-

àerc oroÊeleo als keuzcnk Lecdingcn

dicnin dit zclfop rc vang.ndoo' dai-

rcnuGn in t. pldnen als zc h.e. djd

voor cconomii oodtg hcbbcn Slechts
.én school bicdr het vek niet áàn in dc


