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ifaaclkùzn, 

Evenals de andere leden van de grote familie 

die de Gemeenschap vormen, onderschrijft 

het CEDEFOP van ganser harte de toetre

ding van Spanje en Portugal. Deze beide 

landen hebben door hun aloude tradities, 

hun cultuur en hun taal een stempel gedrukt 

op de geschiedenis van Europa. Hun aan

sluiting heeft niet alleen tot gevolg dat de 

Gemeenschap wordt uitgebreid met 50 mil

joen nieuwe consumenten, enkele miljoe

nen boeren en drie miljoen werklozen, maar 

betekent vooral dat zij „verrijkt" wordt met 

enkele honderden miljoenen mensen die 

verspreid over de vijf continenten leven en 

met de taal en cultuur van beide landen 

vertrouwd zijn. 

Dit leek ons dan ook de gelegenheid bij 

uitstek om eens nader in te gaan op de 

ervaringen van een ander land in het Mid

dellandseZeegebied, nl. Griekenland, dat 

weliswaar al vijf jaar bij de Europese 

Gemeenschap is, maar toch in bepaalde 

opzichten nog een jong lid is. 

Dit Bulletin heeft drie dimensies. Het wil: 

■ een referentie zijn en bijdragen tot een 

beter begrip van de problemen die zich in de 

drie landen voordoen ten aanzien van de 

beroepsopleiding; 

■ de nadruk leggen op de belangrijke rol 

van de sociale partners en dát ook in landen 

waar dat voorheen niet steeds zo was; 

■ aantonen welk belang het CEDEFOP 

hecht aan de integratie van deze drie landen 

in zijn algehele werkprogramma. 

Uit de beleidslijnen van het CEDEFOP 

voor de jaren 19861988 komt duidelijk 

naar voren welke belangrijke gevolgen de 

uitbreiding van de Gemeenschap voor het 

Centrum heeft: Het Centrum moet komen 

tot een gedifferentieerde aanpak van de 

beroepsopleiding, de onderwijsstructuren 

en de hervormingen die reeds op gang zijn 

gebracht. 

Dit betekent in concreto dat het Centrum 

zich zal moeten bezighouden met: 

■ een gedetailleerde analyse van de oplei

dingsstelsels in de drie betrokken landen. 

Op basis van deze analyse moet met de 

Commissie worden gewerkt aan de oprich

ting van opleidingscentra in Portugal en 

Griekenland en aan projecten die kunnen 

voorzien in de behoefte aan informatie en 

advies. 

■ de uitbreiding van het documentatienet

werk van het Centrum. Door nauwe samen

werking tussen de nationale instituten, die 

zijn aangesloten bij het documentatienet

werk van het CEDEFOP, en de bevoegde 

diensten van de Commissie  met name 

EURYDICE  moet de onderlinge uitwis

seling van informatie sneller verlopen. 

Informatiestromen vormen een essentiële 

voorwaarde voor goede samenwerking. 

■ de organisatie van werkbijeenkomsten 

met gesprekspartners uit de wereld van de 

beroepiopleiding, met regeringsvertegen

■ woordigers, groepen werkgevers, vakbon

den en onderzoeksinstituten, om vast te 

stellen welke gebieden moeten worden 

bestudeerd en aan welke opleidingsstrate

gieën kracht moet worden bijgezet. 

■ de opstelling van een programma van 

studiebezoeken, waaraan de verantwoorde

lijke mensen en deskundigen op het gebied 

van de beroepsopleiding kunnen deelne

men. 

Het Centrum zal een aantal studies verrich

ten, die in het Spaans, Portugees en Grieks 

zullen worden gepubliceerd. 

Met het oog op de problemen en het speci

fieke karakter van de arbeidsmarkten van 

de landen in het MiddellandseZeegebied, is 

zowel bij de analyse van de opleidingsbe

hoeften als bij de ontwikkeling van model

projecten een nieuwe aanpak nodig. 

De uitwerking van nieuwe werkgelegen

heidsstrategieën die met name afgestemd 

zijn op de specifieke behoeften van de 

gebieden waar de industrie zich aan het 

omschakelen is, kan worden gecombineerd 

met het in kaart brengen, bijwerken en 

verwerken van de resultaten van de bestaan

de studie en onderzoeksprojecten over de 

beroepsopleiding. 

Op de middellange termijn moet er een 

„background" van kennis en ervaring wor

den ontwikkeld of anders gezegd een basis 

worden gelegd voor de geleidelijke omscha

keling van díe industriële sectoren, die hun 

werknemers moeten om en bijscholen of 

naar andere sectoren moeten laten af

vloeien. 

Ten slotte zij opgemerkt dat dit Bulletin, dat 

volledig aan de drie landen is gewijd, in 

negen talen wordt gepubliceerd. Hieruit 

blijkt wel dat het CEDEFOP werkelijk 

belang hecht aan de nieuwe uitdagingen 

waarvoor het wordt gesteld. 

Wij zijn veel dank verschuldigd aan al 

diegenen die zich hebben willen laten inter

viewen, aan de auteurs die de moed hebben 

gehad hun persoonlijke mening over 

bepaalde problemen op het gebied van de 

beroepsopleiding te geven, en aan iedereen 

binnen en buiten het CEDEFOP die zich op 

documentatiegebied, op technisch en admi

nistratief vlak extra heeft ingespannen om 

dit twintigste, aan de „Uitbreiding" gewijde 

nummer van het Bulletin (1/86) tot stand te 

brengen. 

ERNST PIEHL, Directeur 



Deze grafische voorstellingen van de onderwijs- en opleidingsstructuren in de twaalf landen 
van de EG illustreren de diversiteit van de afzonderlijke onderwijs- en opleidingswegen. 
Tussen het academisch onderwijs (links boven) en de leertijd (rechts boven) is het brede scala 
van scholen voor beroepsonderwijs afgebeeld. 



CEDEFOP (uitgever): Beschrijving van de beroepsopleidingssystemen in de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap - Vergelijkende studie, Guide 
CEDEFOP, Luxemburg 1984. 



Griekenland 
Achtergrond 
gegevens 

Dr. Stavros Stavrou 

Het secundair onderwijs 

1) De initiële beroepsopleiding in Grieken
land wordt hoofdzakelijk op school gege
ven. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de 
belangrijkste uitvoerende instantie van de 
beroepsopleiding, het Ministerie van On
derwijs, dat in de tweede cyclus van de 
secundaire fase het grootste aanbod aan 
opleidingsprogramma's heeft en daarmee 
ook de meerderheid (ca. 86 %) van het 
aantal leerlingen een plaats biedt. In aan
sluiting op de leerplicht van 9 jaar (6 jaar 
basisschool + 3 jaar secundair onderwijs) 
zijn er drie schooltypen waar beroepsoplei
dingen worden gegeven: 

a) De „Scholen voor technisch en beroeps
gericht onderwijs" (TES) met een duur 
van twee jaar 

b) De „Technische en beroepsgerichte 
lycea" (TEL) met een duur van drie 
jaar 

c) De „Geïntegreerde lycea" (EPL), nieuwe 
en experimentele scholengemeenschap
pen, die ook voor vakdiploma's oplei
den 

Na het „gymnasium", zoals de eerste drie 
klassen van het secundair onderwijs worden 
genoemd, kunnen de leerlingen (sinds 1982/ 
83) vrij kiezen welke school ze willen bezoe
ken. Sinds kort (Wet nr. 1566/85) is er voor 
deze schoolverlaters een aansluitende stage 

ingesteld (de duur hangt af van het gekozen 
beroep, maar is nooit meer dan een jaar), 
zodat zij de eisen die de arbeidsmarkt 
tegenwoordig stelt beter aan zullen kunnen. 
Afgezien van de directe overstap naar de 
arbeidsmarkt hebben degenen die het diplo
ma van de hiervoor genoemde scholen bezit
ten de mogelijkheid om indirect (geval a) of 
direct (geval b en c) aan een meer of minder 
vakgebonden studie in het tertiair onderwijs 
te beginnen. 

2) De tweede belangrijke opleidingsvorm 
op dit terrein is de„ leertijd" van het Griekse 
Orgaan voor de Arbeidsvoorziening, de 
OAED, waarin ca. 10 °?o van alle leerlingen 
die beroepsonderwijs volgen een plaats 
vindt. Het gaat hier om een alternerende 
opleiding, die qua opbouw veel gelijkenis 
vertoont met het „duale systeem" in de 
Bondsrepubliek Duitsland en die sinds de 
hervorming ervan zo'n twee jaar geleden als 
volgt verloopt: in het eerste jaar van de in 
totaal 3 opleidingsjaren wordt de leerling 
uitsluitend in „leertijd-centra" van de 
OAED opgeleid. Daarna dient hij in een 
verhouding van 3:2 of van 4:1 weekdagen 
afwisselend in het bedrijf en in het „leer
tijd-centrum" lessen te volgen, waarbij het 
de bedoeling is dat de praktische opleiding 
in het bedrijf geleidelijk aan van 50 °/o in het 
derde semester tot 100 °?o in het zesde (en 
laatste) semester wordt uitgebreid. Op 
grond van de hiervoor genoemde wet 1566/ 
85 is dat wat vroeger onofficiële leertijd was 

in een formele opleiding veranderd, waar
van de diploma's voortaan gelijkwaardig 
zijn aan die van de TES. 

3) Tenslotte bestaat er nog een kleiner 
aantal andere technische en beroepsgerichte 
lycea, die onder andere ministeries ressorte
ren (onder de Ministeries van Koopvaardij; 
Landbouw; Volksgezondheid en Sociale 
Zaken; onder de ministerpresident), en die 
een vakopleiding verzorgen die overeen
komt met hun competentie en zich op het 
niveau van de bovenbouw van het secundair 
onderwijs bevindt. 

Het tertiair onderwijs 

Afgezien van de universiteiten en hoge
scholen spelen hier de „Technologische 
opleidingsinstellingen" (TEI - vroeger 
KATEE), die allemaal van staatswege wor
den beheerd en onder toezicht van het 
Ministerie van Onderwijs staan, veruit de 
belangrijkste rol. 

In totaal zijn er in Griekenland 11 TEI's met 
6 dependances, die allemaal in 6 faculteiten 
met in totaal 53 afdelingen zijn onderver
deeld. Er dient vooral te worden benadrukt 
dat elke afzonderlijke TEI op die vakgebie
den is gericht die overeenstemmen met de 
sociaal-economische bijzonderheden van de 
regio en de vereisten van het betreffende 

Griekenland 

Bevolking 
Bevolkingsdichtheid 
Werkloosheid 1985 (geschat) 

9,7 min 
74/km2 

8,8% 

Industriële produktit· (1983 = 100) 122 
Groeipercentage Bruto Sociaal Produkt 2,0 % 

Bron: OESO. EG-Commissie. 



5. 
Λοιπές 
Ανώτερες 
Σχολές 

6. 
Τεχνολογικά 
Εκπαιδευτικά 
Ινστιτούτα 

8. 
Ενιαία Ι 
Πολυκλαδικά 
Λύκεια 

12. 
Πρακτική 
εξάσκηση 

1. Nipiagogio 
2. Gymnasio 
3. Geniko Lykw 
4. Panepistimla, Polytechnia 
5. Lipes, anotares scholes 
6. Technologika. Ekpedeftika Institute 
7. Techniko-epagelmatiko Lykio 
8. Eniee polykladika Lykia 
9. Technikes epagelmatikes scholes 

10. OAEO - Mathitia 
11. Ipochreotiki scholiki Γ ι tisi 
12. Praktiki exaskisi 

Γενικό Λύκειο 

9. 
Τεχνικές 
Επαγγελματικές 
Σχολές 

10. 
ΟΑΕΔ-Μαβητεία 

Ζ 
Γυμνάσιο 

Deze grafiek 
geeft een overzicht van 

de verschillende 
opleidingswegen. 

verzorgingsgebied. Een wezenlijk onderdeel 
van de studie aan de TEI's is een vakgerichte 
stage, waartoe de studenten - in de regel na 
beëindiging van hun studie - verplicht 
zijn. 
Met de invoering van de hervormingswet 
nr. 1404/1983 vond er niet alleen een sim
pele naamsverandering van de voormalige 
KATEE's in TEI's plaats, maar werd voor
al getracht de kwalitatieve waarde van de 
TEI's drastisch op te schroeven. Wezenlijke 
onderdelen van dit streven zijn o.a. een 
structurele en organisatorische „academise-
ring" van deze opleidingsinstellingen (admi

nistratieve autonomie, inspraak voor alle 
betrokkenen, oprichting van het onder
zoeksinstituut ITE etc.), en de herziening 
van de leerstof en lesprogramma's met het 
oog op nationale en vooral regionale ont
wikkelingsperspectieven. Wanneer de TEI's 
hun volledige capaciteit hebben ontplooid 
dienen zij op middellange en lange termijn 
als centra van toegepast onderzoek en ont
wikkeling een belangrijke rol in het tertiair 
onderwijs te vervullen, als aanvulling op de 
universiteiten en hogescholen. 
Naast de TEI's, waar het merendeel van de 
jongeren in het tertiair onderwijs (meer dan 

80 %) een beroepsopleiding ontvangt, moe
ten nog de Hogere Scholen die onder de 
ministeries van Koopvaardij (officiersoplei
ding), van Volksgezondheid en Sociale 
Zaken (medisch-technische en verpleegkun
dige beroepen) en de ministerpresident (toe
ristische beroepen) vallen, worden ge
noemd. 

Voor uitvoeriger informatie wordt de 
geïnteresseerde lezer verwezen naar de pas 
verschenen monografie over de beroepsop
leiding in Griekenland van het CEDE
FOP. 



Adressen van instituten en personen die verantwoordelijk zijn voor de beroepsopleiding in Griekenland (mei 1985) 

Ministerie van Onderwijs 
Mitropoleos Str. 15 
GR-I0I85 Athene 

Secundair onderwijs 
Igniatios Hadjiefstratiou 
(Directeur) 
Tel.: 3 22 60 28/3 22 58 66 

Tertiair onderwijs 
Instituut voor Technologische 
Beroepsopleiding (ITE) 
Syngrou Str. 56 
GR-11742 Athene 
Wetenschappelijke Raad: 
Prof. Dr. Th. Papatheodossiou 
Tel.: 9 21 45 02 /9 23 02 22 

Ministerie van arbeid 
Píreos Str. 40 
GR-10182 Athene 
De heer Valassis 
Tel.: 5 24 64 80 
De heer Bougas 
Tel.: 5 23 09 06 

OAED 
(Grieks Orgaan voor de Arbeidsvoorziening) 
Thrakis Str. 8/Trachones 
GR-17456 Athene 
Directie van de „leertijd" 
A. Pathoucha 
Tel.: 9 92 70 14 

Ministerie van koopvaardij 
Notara Str. 92 
GR-18518 Piraeus 
Directie voor organisatie en beheer van de scholen 
voor officieren ter koopvaardij 
(De heer Psarras; de heer Arkadis) 
Tel.: 4 17 08 19 

Ministerie van landbouw 
Menandrou Str. 22 
GR-10176 Athene 
Directie voor opleiding 
en informatie 
(De heer D. Vrongistinos) 
Tel.: 5 24 08 60 

Ministerie van algemene zaken 
Scholen voor (oerisme 
Dragatsaniou Str. 4 
GR-10559 Athene 
(De heer V. Michos) 
Tel.: 3 22 69 45 

Confederatie van Griekse 
vakbonden 
(G.S.E.E./KEMETE) 
Ferron Str. 2 
GR-I0434 Athene 
De heer L. Apostolidis 
Tel.: 8 83 46 II 

Centrum voor planning en 
economische studies (KEPE) 
Ippokratous Str. 22 
GR-10680 Athene 
De heer K. Karmas 
Tel.: 3 62 73 21 

Centrum voor didactisch onderwijs 
en bijscholing voor docenten (KEME) 
Messoghion Av. 396 
GR-15341 Athene 
(Agia Paraskevi) 
De heer S. Paleokrassas 
Tel.: 6 56 73 63 

EOMMEH 
Evrou/Xenias Str. 16 
GR-11528 Athene 
De heer Potiriadis 
Tel.: 7 70 26 36 

ELKEPA 
Kapodistriou Str. 28 
GR-10682 Athene 
De heer Laios 
Tel.: 8 06 99 03 

Tijdschriften 
NEA PAEDEIA (Nieuw Onderwijs) 
Teksten over de onderwijsproblematiek - Verschijnt 
één maal per kwartaal 
Solónos 77 
106 79 - Athene 
Tel.: (01) 3 63 60 07 
TA EKPAEDEFTIKA (Over onderwijs) 
Tijdschrift over de onderwijsproblematiek - Ver
schijnt één maal per kwartaal 
Didotou 55-57 
106 81 - Athene 
Tel.: (01) 3 61 87 36 en 3 62 94 02 
SYNCHRONI EKPAEDEFSI (Modern Onderwijs) 
Tweemaandelijks tijdschrift over het onderwijs 
Postbus 25 085 
100 26 - Athene 
Tel.: (01) 8 82 37 62 en 8 22 46 35 

PERIODIKO EKPAEDEFTIKIS TEKMIRIOSSIS 
(Tijdschrift voor documentatie over het onderwijs) 
Postbus 18 176 
540 07 - Thessaloniki 
Tel. (0 31) 8 42 767 en 9 14 791 
EPISTIMI KAI TECHNOLOGICA 
(Wetenschap en Technologie) 
Wetenschappelijk Bulletin van de Vereniging van 
Professoren van de Hogere Technologische Oplei
dingsinstellingen 

Opm.: Deze lijst is niet volledig, maar geeft wel een 
vrij representatief beeld. In Griekenland verschijnt 
geen tijdschrift, dat uitsluitend over de beroepsoplei
ding handelt. De genoemde tijdschriften gaan veeleer 
af en toe in op bepaalde thema's die met de beroeps
opleiding te maken hebben. Het laatste lijdschrift is 
een wetenschappelijke uitgave van de genoemde 
Vereniging. 

Instellingen voor onderzoek naar het onderwijs 
Universiteit van Thessaloniki 
Faculteit voor filosofie, pedagogiek en psychologie -
Vakgroep: pedagogiek 
Professor P. Xochellis 
Tel.: (0 31) 99 29 67 - Panepistimioupoli 
GR-540 06 Thessaloniki 
Universiteit van Athene 
Faculteit voor filosofie, pedagogiek en psychologie -
Vakgroep: pedagogiek 
Professor J. Markantonis, Prof. A. Damassis-
Afentakis 
Tel.: (01) 3 61 07 27 
Solonos 71 
GR-106 79 Athene 
Universiteit van Kreta 
Faculteit voor filosofie en sociologie -
Vakgroep: pedagogiek 
Professor M. Kassotakis, Professor A. Kazamias 
Tel.: (08 31)2 40 70 
Universiteit van Kreta 
GR-74 100 Rethymno 
Universiteit van Ioannina 
Faculteit voor filosofie, pedagogiek en psychologie -
Vakgroep: pedagogiek 
Professor A. Frangoudaki 
Tel.: (06 51)2 59 23 
Universiteit van Ioannina 
GR-45 332 Ioannina 
Pedagogisch Instituut (voorheen KEME) 
Messoghion 396 
GR-153 41 Athene 
Tel.: (01) 6 56 73 63 
ITE (Instituut voor technologisch onderwijs) 
Prof. dr. Th. Papatheodossiou, coördinator van het 
nationale experimentele programma dat in samen
werking met de EG wordt uitgevoerd 
Syngrou 56 
GR-11742-Athene 
Tel.: (01)9 21 45 02 
KEPE (Centrum voor planning en economie) 
Dr. K. Karmas -
verantwoordelijk voor onderwijsplanning 
Ippokratous 22 
GR-106 80 Athene 
Tel.: 3 62 73 21 



Interview met de 
heer A. Kaklamanìs 

Onder de verantwoordelijkheid van het 
Ministerie wordt middelbaar technisch en 
beroepsgericht onderwijs gegeven aan de 
technische en beroepsgerichte lycea en de 
scholen voor technisch en beroepsgericht 
onderwijs. Kunt u ons een beknopte be
schrijving geven van bovengenoemde onder-
wijseenheden en vertellen welke de meest 
gevraagde specialisaties zijn? 

Afgezien nog van de algemene opleiding die 
de technische en beroepsgerichte lycea hun 
leerlingen verschaffen, wordt ernaar ge
streefd hen de vereiste technische of andere 
beroepsgerichte kennis en vaardigheden te 
geven, zodat zij na de opleiding met succes 
te werk gesteld kunnen worden in een 
bepaalde bedrijfstak. De studie duurt drie 
jaar en, als de leerlingen dat willen, kunnen 
zij meedoen aan de selectieprocedure voor 
het hoger onderwijs. 

Aan de scholen voor technisch en beroeps
gericht onderwijs wordt ernaar gestreefd 
gespecialiseerde technische en beroepsge
richte kennis en vaardigheden aan de leer
lingen te verstrekken, zodat zij na afloop 
van hun studie met succes een bepaald 
beroep uit kunnen oefenen en een bijdrage 
kunnen leveren tot de kwalitatieve en kwan
titatieve ontwikkeling van het produktie-
proces. De studieduur aan deze scholen 
bedraagt twee jaar. Zowel de technische en 
beroepsgerichte lycea als de scholen voor 
technisch en beroepsgericht onderwijs fun
geren als dag- en avondscholen voor wer
kende leerlingen. 

Minister van Onderwijs en Eredienst 

Op het ogenblik bestaan er in Griekenland 
220 technische en beroepsgerichte lycea en 
110 scholen voor technisch en beroepsge
richt onderwijs die over het hele land ver
spreid zijn. Aan de technische en beroeps
gerichte lycea krijgen alle leerlingen van de 
eerste klas dezelfde vakken. In de tweede 
klas is sprake van deelgebieden, waaruit de 
leerlingen zelf kunnen kiezen. Deze deelge
bieden zijn: 

1. Machinebouw, 2. Elektriciteit en electro
nica, 3. Bouw, 4. Scheikunde en metallur
gie, 5. Textiel, 6. Ambachten, 7. Informa
tica, 8. Economie en administratie, 9. Land
bouw en veeteelt, 10. Sociale diensten, 11. 
Zeevaart, 12. Zeevaart richting alternerend 
onderwijs. 

In de derde klas zijn ér ongeveer 35 deelge
bieden waarin specialisatie op een vakge
bied mogelijk is. 

Aan de scholen voor technisch en beroeps
gericht onderwijs fungeren deelgebieden 
waarbinnen de leerlingen zelf hun speciali
satie kunnen kiezen. Op het ogenblik zijn er 
30 deelgebieden. 

Wat voor technisch en beroepsgericht 
onderwijs wordt er gegeven aan de Hogere 
Technische Opleidingsinstellingen? Hoe zit
ten deze instellingen in elkaar en welke 
specialisaties worden er geboden? 

De Hogere Technische Opleidingsinstellin
gen vallen onder het hoger onderwijs, 
d.w.z. zij staan op één lijn met universitei
ten en technische hogescholen. 

De TEI's moten qua rol, richting en inhoud 
van studie en diploma's duidelijk onder
scheiden worden van de universiteiten. Dat 
is trouwens ook allemaal vastgelegd in wet 
1404/84, op grond waarvan zij opgericht 
zijn. 

Het is de taak van de TEI's de studenten 
wetenschappelijke, technologische, artistie
ke en andere kennis en vaardigheden bij te 
brengen i.v.m. het beroep dat zij zullen 
gaan uitoefenen. Verder dienen zij van de 
studenten verantwoordelijke burgers te 
maken, die een steentje bij kunnen dragen 
aan de economische, sociale en culturele 
ontwikkeling van ons land. 

Tegelijkertijd wordt van de TEI's verwacht 
dat zij het recht van elke Griekse staatsbur
ger op gratis onderwijs verwezenlijken en 
daarbij uitgaan van zijn/haar aanleg en de 
respectieve wetten. 

Tot de Hogere Technologische Opleidings
instellingen behoren de volgende zes school
types: 
a. Scholen voor Kunsten 
b. Scholen voor Administratie en econo

mie 
c. Scholen voor beroepen in de Gezond

heidszorg 
d. Scholen voor Technologische toepassin

gen 
e. Scholen voor Landbouwkunde 
f. Scholen voor Levensmiddelentechnolo

gie 

Elke School kent een aantal afdelingen. Op 
het ogenblik zijn dat er 53. In deze afdelin
gen kan men zich specialiseren (zie tabel). 



TABEL 
Hogere technische opleidingsinstellingen 

A. School voor kunsten 

1) G ranse he Kumten 

2) Decoratie 

3) Grafische technieken 

4) Onderhoud van oudheden en kunstwerken** 

5) Fotografie'* 

Β. School voor administrat ie en economie 

1) Bedrijfsadministratie 

2) Marketing en Reclame 

3) Boekhoudkunde met iwee richtingen: 

a) belasiingtcchnick; b) kostenberekening 

4) Toerisme met twee richtingen: 

a) bureaus voor toerisme; b) hoieldirectie 

5) Bibliotheek beheer mei twee richtingen: 

a) algemeen biblioihcckbchccr 

b) bibliothcckdocumcntatic en automatic 

6) Coöperatieve organisaties en bedri jven"
1 

7) Adminisiratiedicnsten in de gezondheidszorg** 

C . School voor beroepen in de gezondheidszorg en 

voorzieningen 

1) Openbare hygiëne 

2) Verpleegkunde 

3) Verloskunde 

4) Opiick 

5) Tand ice h nie k 

6) Medische laboratoria 

7) Rontgenologic en radiologie 

8) Schoonheidsspccialislen 

9) Fysiotherapie 

10) Baby en kkutcrveriorging 

11} Sociaal werk 

12) Wijkvcrplcgcrs 

13) Wer k therapie 

14) Ziekcnhuisadministratic 

D. School voor technologische toepassingen 

1) Civiele bouwwerken met twee richtingen: 

a) Bou ws kel et len; b) bouwmaterialen 

2) Informatica 

3) Computersystemen 

4) Elektricilcilskundc 

5) electronica 

6) Landbouwmecikunde 

7) Machinebouw 

8) Scheepsbouw kunde 

9) Voertuigen 

10) Petroleum tee h no logic 

I I ) Textiel 

12) Medische instrumenten** 

13) Civiele infrastructuurwerken'* 

M) Automatisering 

15) Energietechniek mcl twee richtingen: 

a) Energie b) Airconditioning 

16) Mechanische constructies voor installaties en produktic* 

School voor de levensmiddelentechnologie 

1) Levensmiddelentechnologie (plantaardige en dierlijke produkten) 

2) Wijnkundc en drankcnicchnologie
 x 

3) Voeding** 

School voor l a n d b o u w k u n d e 

1) Plantenproduktie 

2) Dierproduklie 

3) Administratie van boerenbedrijven 

4) Bosbouwkundc 

5) Jachtwildkunde** 

6) Land bo uw mach i nerie en irrigatie 

7) Visk wek erij· Visserij 

8) Br oei k asse n en bloementeelt** 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
■ 

• 

• 

• 
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' Nieuwe afdelingen. χ Deze afdelingen zullen gaan functioneren vanaf het academisch jaar 1985 1986. ■ Deze worden afgeschaft vanaf het eerste semester van 1986 1987. 



Hoe verhoudt het percentage studenten van 
de Hogere Technologische Opleidingsin
stellingen en het middelbaar technisch en 
beroepsgericht onderwijs zich tot het totale 
aantal studenten en leerlingen? 
Aan de Centra voor Hoger Technisch en 
Beroepsgericht Onderwijs (de KATEE) stu
deerden in de periode 1983-84 27 421 
studenten, d.w.z. 22,48% van het totale 
aantal studenten in het hoger onderwijs. 
Aan de Technische Opleidingsinstellingen 
(TEI) studeren op het ogenblik 65 124 stu
denten, die duidelijk beter onderwijs krij
gen. 
Op dit punt moet ik onderstrepen dat de 
nieuwe TEI's in vergelijking met de univer
siteiten en andere hogescholen, dynami
scher zijn. Zo zien we dat het belang van de 
TEI's toeneemt, wat tot uitdrukking komt 
in het totale aantal studenten en het aantal 
aanmeldingen. De scholen voor middelbaar 
technisch en beroepsgericht onderwijs, die 
onder toezicht van het Ministerie van Natio
naal Onderwijs en Religie staan, worden 
bezocht door 25,6 % van het totale aantal 
leerlingen in het middelbaar onderwijs van 
het hele land, die het negenjarige verplichte 
onderwijs doorlopen hebben. Concreter 
uitgedrukt: 20,6 °?o bezoekt de technische en 
beroepsgerichte lycea en 5% de scholen 
voor technisch en beroepsgericht onder
wijs. 

Wij moeten hier aantekenen, dat een heel 
groot percentage leerlingen ná het negenja
rige verplichte onderwijs naar de tweede 
fase van het middelbaar onderwijs gaan. De 
meesten van hen bezoeken scholen die 
onder de bevoegdheid vallen van het Minis
terie van Onderwijs. Een flink aantal echter 
zet zijn studies voort aan scholen, die onder 
de bevoegdheid vallen van andere ministe
ries of organisaties, zoals bijvoorbeeld het 
Ministerie van Gezondheid, het Orgaan 
voor de Arbeidsvoorziening, enz. 

Hoe groot is het percentage leerlingen dat 
aan privé-scholen technische opleidingen 
volgt? Wat hebben de bestaande scholen in 
het algemeen te bieden en hoe hoog is het 
percentage leerlingen? 
De privé-scholen voor technisch en beroeps
gericht onderwijs worden slechts door een 
laag percentage van het totale aantal leerlin
gen in het middelbaar onderwijs bezocht. 
Concreter gezegd, dit percentage bedraagt 
8,6% van het totale aantal leerlingen in het 
technisch en beroepsgericht onderwijs ofte
wel 2,2 % van het totale aantal leerlingen in 
het niet-verplichte middelbare onderwijs. 

De privé-scholen voor middelbaar technisch 
en beroepsgericht onderwijs bieden dezelf
de specialisaties als de openbare scholen. 
Het hoger technisch en beroepsgericht 
onderwijs, dat onder het Ministerie van 
Onderwijs valt, wordt uitsluitend gegeven 
aan openbare scholen. Dat wordt noodza
kelijk geacht omdat deze fase een rol speelt 
bij de opname van geïmporteerde en bij de 
produktie van nieuwe technologieën. In 
1982 werden de hogere particuliere scholen 
voor electronica en scheepsbouw dan ook 
tot openbare scholen gemaakt. 

Beïnvloedt de recente hervorming van het 
middelbaar onderwijs het technische en 
beroepsgerichte onderwijs van het Ministe
rie van Onderwijs en zo ja, in welke 
mate? 

Wij verwachten dat de hervorming die 
onlangs heeft plaatsgevonden in het middel
baar onderwijs en die haar voltooiing vond 
in Wet 1566/85, een beslissende bijdrage zal 
leveren aan de oplossing van de chronische 
problemen op het vlak van het onderwijs, 
zoals de onevenredige verdeling van de 
leerlingen over beide richtingen (algemeen 
en technisch/beroeps) van het post-gymna-
siaal onderwijs, de toeloop van duizenden 
kandidaten naar het hoger onderwijs, het 
feit dat duizenden jongeren zonder beroeps
opleiding op de arbeidsmarkt komen, de 
behoefte aan vernieuwing van onderwijs

methoden en schoolleven, de behoefte aan 
moderne programma's, enz. 
Van de maatregelen die een bijdrage leveren 
aan de oplossing van die problemen, noe
men we de stichting van het Pedagogisch 
Instituut en de uniforme scholengemeen
schappen, de introductie van een vierde 
studiejaar voor scholieren die het gymna
sium doorlopen hebben, de bundeling van 
de administratieve organen voor het tech
nisch, beroepsgericht en algemeen onder
wijs e.a. Op deze manier geloven wij, dat 
het technisch en beroepsgericht onderwijs 
verbeterd en geïntegreerd wordt in een 
modern technologisch kader. De hervor
ming moet uiteindelijk de overgang naar het 
post-industriële tijdperk - dat voortvloeit 
uit de veranderingen op produktief en soci
aal vlak - mogelijk maken. 

De afgelopen jaren wordt er voortdurend 
gewerkt aan decentralisatie en ontwikkeling 
van de regio's, bijvoorbeeld door middel 
van vijfjarenprogramma's voor economi
sche en sociale ontwikkeling. 

Hoe denkt u dat het beroepsonderwijs hier 
een bijdrage zou kunnen leveren en hoe 
wordt dit concreet vertaald in de planning 
en uitvoering van het onderwijs van het 
Ministerie? 

Inderdaad streven wij ernaar geschikte 
structuren in de regio's te ontwikkelen die 



decentralisatie mogelijk maken. Wij be

schouwen decentralisatie als een voorwaar

de voor de aanpassing van het onderwijs 

aan de specifieke karaktertrekken van de 

regio. Daarom zijn via de nieuwe wet op het 

middelbaar onderwijs (1566/86), en via de 

al eerder geciteerde wetten, regionale orga

nen opgericht, die de voorheen gecentrali

seerde bevoegdheden op het vlak van de 

onderwijsplanning, hebben gekregen. Via 

de onderwijscomités van de Prefecturen en 

de Provincies, waarin vertegenwoordigers 

van de sociale partners inspraak hebben, 

kunnen de economische, sociale en culturele 

doelstellingen van elke streek (zoals 

gedefinieerd in de vijfjarenprogramma's) 

verbonden worden met de voorstellen van 

instanties die nieuwe sectoren willen oprich

ten, waarin afgestudeerden nieuwe banen 

kunnen innemen. 

Naar het schijnt is het te grote aanbod van 

afgestudeerden van de instellingen voor 

hoger onderwijs kenmerkend voor de situa

tie op de Griekse arbeidsmarkt. Als dit zo is, 

wat is dan uw mening daaromtrent? Wat 

zijn de redenen, wat de eventuele gevolgen 

en welke de oplossingen? 

Inderdaad is er in bepaalde vakken sprake 

van een veel te groot aanbod van afgestu

deerden van het hoger onderwijs. Dat is 

echter niet alleen een Grieks verschijnsel. 

Daar heeft men ook in andere lidstaten van 

de Europese Gemeenschap mee te kampen. 

De oorzaken van dit veel te grote aanbod 

dienen niet alleen in het recente, maar ook 

in een verleden dat verder achter ons ligt, 

gezocht te worden. 

Ik durf te zeggen, dat dit verschijnsel voor

namelijk voortvloeit uit de opvatting  die 

wellicht in heel Europa heerst  dat intel

lectuele arbeid op basis van een universitaire 

opleiding van bijzonder belang is en de 

mehs zijn sociale status verleent. 

Daarom wensen steeds meer jongeren te 

studeren aan scholen voor hoger onder

wijs. 

Voor ons ligt de oplossing van dit probleem 

in een beter middelbaar technisch en 

beroepsgericht onderwijs dat niet alleen de 

juiste beroepskennis verschaft, maar de 

mens ook een sociale status verleent. 

Welke rol zal de beroepskeuzebegeleiding 

spelen en hoe zal deze beroepskeuzebegelei

ding eruit zien? 

De beroepskeuzevoorlichting moet leerlin

gen en volwassenen de vereiste hulp ver

schaffen, zodat zij zichzelf leren kennen en 

w 
ΠΑ 

·' 

« Η 

rÇ* 

ì ƒ' 1' J ' 

' II 

¡2À 

%% 

^m 
f 
' ψ 
*È»~ 

: \ 

V 
\ 

m, 

J — _ I
 5 

<n* 
1 

• 

Sa 
4 ^ 

k 

W ' 

ψ / g 

IL· 

ψ 

Έί0 ̂  
ψ ρ ί Μ Η 

■ L
V 

zelf het beroep kunnen kiezen dat bij hen 

past. Tegelijkertijd is het de bedoeling dat 

de juiste informatie gegeven wordt over de 

bestaande toestand op de arbeidsmarkt, 

over de werkgelegenheid en over de perspec

tieven in bepaalde beroepen. Het apparaat, 

waarmee die beroepskeuzevoorlichting 

werkt, is nog niet dat wat het wezen moet. 

Het is nog niet in staat de jongeren volledige 

informatie te geven, maar er zijn al heel wat 

studies verricht en er is al heel wat onder

zoek gedaan naar de arbeidsmarkt, en naar 

toenemende, teruglopende en stagnerende 

beroepen. De resultaten daarvan worden de 

jongeren meegedeeld. Aan de scholen wordt 

aan beroepskeuzebegeleiding gedaan en wel 

door docenten, die daartoe de juiste bij

scholing hebben gehad. Hiertoe hebben er 

al 4 seminars van 6 maanden plaatsgevon

den die gevolgd werden door 420 docenten. 

Het programma van deze seminars is 

gemaakt door de Hogere Technologische 

Opleidingsinstellingen en het Pedagogisch 

Instituut en is als experimenteel programma 

(SEP 1) goedgekeurd. Dit programma valt 

in het kader van het tweede actieprogramma 

van de Europese Gemeenschappen voor de 

overgang van school naar het beroepsleven 

en wordt gegeven in alle klassen van het 

gymnasium (A, B, C) en in de eerste klas 

lyceum. Er is een uur per week voor gere

serveerd. Voor de beroepskeuzebegeleiding 

is in het kader van het Pedagogisch Instituut 

een werkgroep opgericht, die het materiaal 

voor het lesuur maakt en al heel hard 

gewerkt heeft aan bibliografisch materiaal 

en richtlijnen voor de leraren. In 1986 zal 

men in alle steden van het land een systeem 

installeren waarmee geïnteresseerden via 

computersystemen en telecommunicatie in

formatie kunnen verstrekken en ontvangen. 

De studie hiervoor is al voltooid. Een van 

onze onmiddellijke doelstellingen betreft de 

invoering van deze technologieën en het 

gymnasium. Met de beroepskeuzebegelei

ding willen we de kennis van de leerlingen 

over hun eigen mogelijkheden en interesses 

versterken. 

In 1983 bedroeg het percentage werknemers 

in de landbouwsector 28,4%. Dat was het 

hoogste percentage in die sector in het 

Europa van de 10 of zelfs van de 12. Welke 

beroepsopleiding wordt hiervoor onder ver

antwoordelijkheid van het Ministerie gege

ven? Op welke gebieden studeren de leerlin

gen en hoe verhoudt zich het percentage tot 

het totale aantal leerlingen? 

Het is een feit dat Griekenland overwegend 

een Iandbouwland is met een hoog percen

tage werknemers in de landbouw. Als er 

nieuwe ontwikkelingsprogramma's op het 

platteland uitgevoerd worden en de indus
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trie zich geleidelijk ontplooit, wordt het 
percentage werknemers in elke produktie-
sector steeds gedifferentieerder. 
Voor de agrarische beroepen bestaat er in 
het kader van het technische en beroeps
gericht lyceum de richting „landbouw- en 
veeteelt" met afdelingen voor de bloemen-
kweek, landbouwmachinerie, planten-
kweek, dierenteelt, agrarisch-industriële en 
landbouwbedrijven. 

Aan bovengenoemde afdelingen studeert 
ongeveer 8 % van het totale aantal leerlin
gen van het openbaar middelbaar technisch 
en beroepsgericht onderwijs. 

Naast bovengenoemde afdelingen, zijn er 
ook afdelingen voor onderhoud en repara
tie van landbouwmachines. Op deze manier 
wordt de mechanisering van onze landbouw 
gestimuleerd. 

Aan Hogere Technologische Opleidingsin
stellingen bestaan ook faculteiten voor de 
landbouwkunde en wel in Thessaloniki, 
Larissa, Patras, Iraklion, Kozani en Messo-
longi. 
Deze faculteiten bestaan uit een reeks afde
lingen, zoals plantenkweek, landbouwma
chines en irrigatie, dierenteelt, administra
tie van landbouwbedrijven, bosbouwkun-
de, vissenkwekerij-visserij, broeikassen en 
bloemenkweek, enz. Het percentage stu
denten aan deze scholen bedraagt 8,15% 
van het totale aantal studenten aan de 
Hogere Technologische Opleidingsinstellin
gen. 

Aan de TEI's wordt tevens het experimen
tele programma AGRO I uitgevoerd, dat 
gericht is op de opleiding van kaderleden 
voor landbouwcoöperaties. Er zijn al semi
nars van vijf maanden gehouden, die ge
paard gaan met vijf maanden praktijk in 
Thessaloniki, Larissa, Kavala, Patras en op 
het ogenblik wordt er ook een opleidings
seminar in Iraklion op Kreta gegeven. 

Hoe wordt de nascholing van het docerend 
personeel van het Ministerie van Onderwijs 
georganiseerd? 
Bijscholing-nascholing 

De bijscholing van docenten valt uiteen in 
de volgende drie categorieën, inleidend, 
jaarlijks en periodiek, 
a) De inleidende bijscholing heeft tot doel 
hun theoretische en praktische basis te 
vernieuwen en aan te vullen, kennis en 
onderwijsmethoden te harmoniseren en hen 
te informeren over wetenschappelijke en 
pedagogische kwesties. Deze bijscholing is 
verplicht. 

b) De jaarlijkse bijscholing heeft tot doel 
hen te informeren over ontwikkelingen in de 
wetenschap, het onderwijsbeleid, de ver
nieuwing van onderwijs- en evaluatieme
thoden en in het algemeen hun opleiding 
vollediger te maken, zodat zij efficiënter 
hun werk kunnen doen. 
c) De periodieke bijscholing wordt gege
ven, wanneer leerprogramma's veranderd 
worden en nieuwe vakken, nieuwe onder
wijsmethoden en nieuwe schoolboeken 
geïntroduceerd worden. 

De nascholing wordt gerealiseerd in het 
kader van post-universitaire studies en van 
speciale programma's van de TEI's. Boven
dien worden leraren naar het buitenland 
gezonden om speciale onderwij skwesties te 
bestuderen en speciale bijscholingspro
gramma's en seminars te volgen. 

Hoe worden de onderwijsprogramma's 
geëvalueerd? 

Ten aanzien van het middelbaar onderwijs 
heeft het Pedagogisch Instituut, dat krach
tens de recente wet 1566/85 werd opgericht 
de bevoegdheid onderwijsprogramma's te 
bestuderen en te evalueren. 
Het Pedagogisch Instituut, dat uitgelezen 
wetenschapsmensen telt die gespecialiseerd 
zijn in onderwijsproblemen, heeft daar
naast nog een aantal bevoegdheden, name
lijk: 

a) Het doet wetenschappelijk onderzoek 
naar het lager en middelbaar onderwijs. 
b) Het doet voorstellen, geeft richtingen 
aan, plant het onderwijsbeleid, en helpt de 
doelstellingen van het lager en middelbaar 
onderwijs in combinatie met het econo
misch, sociaal een cultureel ontwikkelings
programma van het land, verwezenlijken. 
c) Het volgt de ontwikkelingen op het 
gebied van de onderwijstechnieken, het 
bestudeert de manieren waarop deze 
gebruikt kunnen worden en controleert de 
resultaten van de toepassing ervan. 
d) Het plant en voert bijscholingsprogram
ma's uit voor docerend personeel. 

Het Pedagogisch Instituut is dus het 
orgaan, dat in samenwerking met brede 
wetenschappelijke en culturele instanties 
programma's maakt en vervolgens de mate 
van succes bestudeert. Speciaal voor de 
evaluatie van het nieuwe type lyceum, dat 
onlangs in het middelbaar onderwijs werd 
geïntroduceerd, is er een groep opgericht 
van gespecialiseerde wetenschapsmensen. 

Deze groep heeft tot taak een gedetailleerde 
analyse te maken van de lesroosters, de 

boeken, de organisatie en apparatuur van 
de praktijkruimten, de ontvangst van de 
nieuwe instelling door leerlingen en maat
schappij en het in het algemeen van alle 
problemen en kwesties die voortvloeien uit 
het functioneren van het instituut. 

Het Instituut voor Technologisch Onder
wijs, dat onlangs is opgericht op grond van 
wet 1404/83, heeft de bevoegdheid de 
onderwijsprogramma's te evalueren van de 
TEI's. Vroeger werden de onderwijspro
gramma's geëvalueerd via speciale studies. 
In dit verband kan ik de experimentele 
studie, maar ook de hoofdstudie noemen 
naar de efficiëntie van de programma's van 
de KATEE (Centra voor Hoger Technisch 
en Beroeps Onderwijs), die wij aan een 
groep specialisten hadden opgedragen. 
Deze studies zijn voltooid en zijn in aanmer
king genomen bij de uitwerking van de 
nieuwe programma's, die op het ogenblik 
aan de TEI's uitgevoerd worden, zodat 
voorzover mogelijk, de fouten uit het verle
den vermeden worden. 

Wat is de bijdrage van de sociale partners 
aan het beleid op het gebied van de beroeps
opleiding? 
Vooral de afgelopen jaren is er bij de 
uitstippeling van het opleidingsbeleid met 
de sociale partners samengewerkt. In de 
meeste gevallen was die samenwerking ech
ter informeel en niet continu. Ik zou echter 
willen onderstrepen dat het Ministerie van 
Onderwijs bijzonder veel belang hecht aan 
de deelname van de sociale partners aan 
onderwij splanning in het algemeen. Daar
om is er via de laatste wet voor het lager en 
middelbaar onderwijs (1566/85), maar ook 
via de reeds eerder genoemde wetten voor 
het hoger onderwijs (1268/82 en 1404/84) 
een reeks van collectieve organen opgericht, 
die het onderwijsbeleid uitstippelen. Noe
men we bijvoorbeeld de Nationale Onder
wijsraad, de Raad voor Hoger Onderwijs, 
de Raad voor Technologisch Onderwijs, de 
Raad voor Middelbaar Onderwijs, de Raad 
voor Lager Onderwijs, de Raad voor Bij
zonder Onderwijs en de Onderwijscommis
sies van de Prefecturen en Provincies. In 
alle bovengenoemde organen zitten een 
flink aantal mensen uit de wetenschap, het 
bedrijfsleven, de vakbonden, coöperaties, 
culturele instanties, de gemeentes en de 
studentenverenigingen. 

Hoe is na ruim vier jaar lidmaatschap van 
de EEG artikel 118 van het Verdrag van 
Rome door het Ministerie van Onderwijs 
toegepast? Dit artikel voorziet in een nauwe 
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Uit het overzicht van de onderwijs en opleidingswegen valt af te lezen welke verschillende 
onderwijs en opleidingsmogelijkheden de twaalf landen van de EG binnen hun onderwijs en 
opleidingssysteem kennen voor het begin van de beroepsopleiding. Aan de hand van de 
grafieken kunnen, per leeftijd, vergelijkingen worden gemaakt over het begin, de duur en de 
keuzemogelijkheden. 
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samenwerking tussen de Lid-Staten op 
sociaal terrein en vooral op het gebied van 
beroepsonderwijs en bijscholing van werk
nemers? 

Vier jaar is niet veel, maar ook niet weinig. 
Het is te weinig voor de ontwikkeling van 
een nauwe samenwerking tussen de Lid-Sta
ten en Griekenland, daar er tussen de 
diverse onderwijssystemen van de Lid-Sta
ten verschillen bestaan die geleidelijk moe
ten verminderen. Dat is trouwens ook het 
doel van de Gemeenschap. Maar vier jaar is 
toch weer wel genoeg geweest om enige 
beginselen vast te leggen voor de samenwer
king, zoals die in artikel 118 van het Verdrag 
van Rome voorzien is. Om preciezer te zijn: 
het Ministerie van Onderwijs heeft activitei
ten ontplooid op communautair en natio
naal niveau. Deze activiteiten beogen een 
nauwe samenwerking tot stand te brengen. 

In dit verband zou ik de pogingen willen 
noemen, die ondernomen worden om de 
kinderen van gerepatrieerde emigranten 
in te passen in het Griekse onderwijs
systeem. 

Artikel 123 van het Verdrag van Rome 
voorziet in de oprichting van het Europees 
Sociaal Fonds dat verbetering van de werk
gelegenheid voor werknemers binnen de 
Lid-Staten en de verbetering van de levens
standaard beoogt. Wat zijn de prioriteiten 
van uw ministerie met betrekking tot het 
Sociaal Fonds? Hoe ontwikkelt zich uw 
deelname aan de programma's van het 
Europees Sociaal Fonds? 

In Griekenland, zoals trouwens ook in de 
andere landen van de Europese Gemeen
schap, wordt prioriteit verleend aan de 

bestrijding van de werkloosheid en vooral 
de werkloosheid onder jongeren. Daarom 
wordt met de nieuwe wet op het middelbaar 
onderwijs de mogelijkheid geboden tot een 
extra studiejaar voor diegenen die de derde 
klas van een school voor technisch en 
beroepsgericht onderwijs of een geïnte
greerd lyceum doorlopen hebben. Op deze 
manier zal het mogelijk zijn de speciale 
opleidingsprogramma's in te voeren, zodat 
de jongeren beter toegerust de arbeidsmarkt 
betreden en dus grotere kansen op werk 
hebben. Het Ministerie van Onderwijs raakt 
steeds meer betrokken bij het Fonds. 

Er is al "veel gebeurd in de vorm van 
opleidings- en nascholingsprogramma's, 
maar er moet nog meer gebeuren. Ik geloof 
dat wij met de ervaring van vier jaar 
lidmaatschap gebruik zullen kunnen maken 
van de mogelijkheden van het Fonds. 
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Interview met de 
heer T. Amallo s 
Directeur van het Griekse Orgaan 
voor de Arbeidsvoorziening 

Afgezien van het Ministerie voor Onderwijs 
en Religie is het Griekse Orgaan voor de 
Arbeidsvoorziening, de OAED, de belang
rijkste instantie voor technische en beroeps
gerichte opleidingen in Griekenland. 

Kunt u ons zeggen wat de doelstellingen van 
deze organisatie op nationaal, regionaal, 
districts- en lokaal niveau zijn en hoe het 
Orgaan in elkaar zit? 

Het Griekse Orgaan voor de Arbeidsvoor
ziening dat onder toezicht staat van het 
Ministerie van Arbeid, is het belangrijkste 
orgaan voor de planning en de toepassing 
van het regeringsbeleid inzake de werkgele
genheid. 

Het Orgaan wordt bestuurd door de 
Bestuursraad en de directeur. In de 
Bestuursraad zitten vertegenwoordigers van 
de staat (de directeur, ambtenaren van het 
Ministerie van Economie, ambtenaren van 
het Ministerie van Arbeid), vertegenwoor
digers van de werknemers (de eerste vice-
voorzitter, de tweede vice-voorzitter en een 
lid), vertegenwoordigers van de werkgevers 
(3 leden), vertegenwoordigers van de Amb
tenarenbond (1 lid), gespecialiseerde weten
schapsmensen (2 leden) en de regeringscom
missaris, ambtenaar van het Ministerie van 
Arbeid. 

Het bestuur van het Orgaan dat in Athene 
gevestigd is (Thraki straat 8 - Ano Kala-
maki) bestaat uit: 

1. Inspectie directoraat; 2. Juridische 
dienst; 3. Dienst Civiele Planning Nood
situaties en het secretariaat van de Bestuur

der. Deze diensten en directoraten zijn 
rechtstreeks afhankelijk van de Bestuur
der. 
Onder het Bestuur vallen nog de volgende 
directoraten en diensten: 

Al . Beroepskeuzebegeleiding A2 — A3. Di
rectoraat Leertijd en Spoed Beroepsoplei
dingen; A4. Directoraat Leerprogramma's 
en -middelen; A5. Directoraat Werkgele
genheid; A6. Directoraat Verzekering, 
Dienst Directoraten Internationale Betrek
kingen; BI. Directoraat Studies en Organi
satie; B2. Directoraat Bestuur; B3. Directo
raat Economische Diensten; B4. Directo
raat Leveranties; B5. Directoraat Techni
sche Diensten; B6. Directoraat Mechano-
grafie, Gezondheidskundige Dienst, Dienst 
Statistieken. 

Bovengenoemde directoraten en diensten 
functioneren op nationaal niveau. 

Op regionaal niveau zijn er zeven regionale 
directoraten (Attica, Macedonië, Oostma-
cedonië en Thracië, Epirus, Thessalië, Pelo
ponnesus en Kreta). Deze houden toezicht 
op de activiteiten van de organisatie in hun 
regio (Lokale diensten, scholen). 

Op lokaal niveau (districten) hebben we de 
districtsdiensten, die over een district gaan, 
en tevens 16 nieuw opgerichte arbeids
bureaus. 

Welke zijn de leertijdscholen en wat de 
belangrijkste specialisaties, die daar onder
richt worden? Wat voor betrekkingen zijn 
er met de scholen voor technisch en beroeps

gericht onderwijs van het Ministerie van 
Onderwijs? Hoelang duurt de studie? 
Hoe hoog is het percentage vrouwen, dat 
daar studeert? 

Een van de fundamentele activiteiten van 
het Orgaan is het verschaffen van techni
sche beroepsgerichte opleidingen aan werk
loze jongeren en volwassenen, zodat zij zich 
een beroep kunnen eigen maken dat direkte 
perspectieven op werk biedt. 

Het door het Orgaan geboden onderwijs is 
in twee categorieën onder te verdelen: het 
alternerende onderwijs (leertijd) en de 
spoed-beroepsopleiding. 

Op het ogenblik functioneren 42 Centra en 
Leertijdscholen van het Griekse Orgaan 
voor de Arbeidsvoorziening in de steden: 
Athene (Neo Iraklio, Egaleo, Votanikos, 
Imittos, Aji Anarjiri, Kalamaki), in 
Piraeus, Drapetsona, Eleusis, Thessaloniki, 
Oreokastro (Thessaloniki), Salamis, Chios, 
Rodos, Mitilini, Livadia, Veria, Kozani, 
Ptolemáida, Florina, Kavala, Drama, Ser
res, Larissa, Karditsa, Volos, Jannina, Kor-
foe, Patras, Nafplio, Kalamata, Pyrgos, 
Amaliada, Agrinio, Iraklio, Larymna, 
Stratoni in Chalkidiki, Katerini, Komotini, 
Alexandroupoli, Kastoria en Lamia. 

Bovengenoemde scholen bieden voorname
lijk opleidingen voor machinetechnici, elec-
trotechnici, automonteurs, autoëlektri-
ciens, carosserietechnici, koeltechnici, gra
fici, edelsmeden, horlogemakers, lassers, 
technici voor machines met interne verbran
ding scheepsbouwtechnici, modistes, kap
pers, meubelmakers, pottenbakkers, elek-
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triciens, leidinggevend personeel voor de 

landbouwcoöperaties, technici voor de 

reparatie van apparatuur voor de bouw, 

technici voor landbouwapparatuur, ont

werpers voor machine, electronische en 

elektrische ontwerpen, loodgieters, technici 

voor het definiëren en controleren van de 

kwaliteit van metalen, bontwerkers, lei

dinggevend personeel van handelsbedrij

ven. De duur voor bovengenoemde oplei

dingen bedraagt in de regel 6 maanden. Het 

percentage vrouwen fluctueert tussen de 

20 25 %. Het verschil tussen de scholen 

van het Griekse Orgaan voor de Arbeids

voorziening en de respectieve scholen van 

het Ministerie van Onderwijs is, dat de 

studie aan de scholen van het Orgaan drie 

jaar duurt: in het eerste jaar krijgen de 

studenten een theoretische opleiding en een 

praktische opleiding op school zelf, terwijl 

in het tweede en derde jaar één of twee 

dagen theoretische kennis op school afge

wisseld worden met respectievelijk drie of 

vier dagen praktijk in een bedrijf. 

De scholen van het Ministerie van Onder

wijs daarentegen kennen een tweejarige stu

dieduur, die alleen maar uit een theoreti

sche en praktische opleiding op school zelf 

bestaat. 

Hoe hoog was in de afgelopen vier jaren het 

percentage leerlingen aan de leertijdscholen 

tegenover het totale aantal studenten in het 

technisch en beroepsgericht onderwijs? 

De laatste 4 jaren valt er een grote toeloop 

naar het technisch en beroepsgericht onder

wijs te constateren. De verhouding tussen 

het percentage belangstellenden en het aan

taal studerenden aan alle technische scholen 

is ongeveer 5 op 1. Het Griekse Orgaan voor 

de Arbeidsvoorziening kan per jaar 15 000 

leerlingen opleiden, terwijl er in het totaal 

30 000 leerlingen zijn, die een technische 

opleiding volgen. 

De OAED volgt het systeem van alternerend 

onderwijs, d.w.z. een deel theoretische 

opleiding en een deel praktijk in de bedrij

ven. 

Wat zijn de conclusies met betrekking tot 

dit systeem? 

Sinds 1984 past het Orgaan een systeem van 

alternerend onderwijs toe, dat theoretische 

en praktische opleiding in zijn centra én een 

leertijd in de bedrijven behelst. (1 jaar op 

school, 35 uur per week, een tweede en 

derde jaar in de volgende verhouding: 2 

dagen school, 3 dagen bedrijf of 4 dagen 

bedrijf, 1 dag en een namiddag les op 

school). 

Wij geloven dat met de toepassing van dit 

systeem er een eind is gekomen aan het 

anachronistische type leertijd, waarbij de 

leerling verplicht was op één en dezelfde dag 

in een bedrijf praktische ervaring op te doen 

en na zijn werk dan nog eens naar school te 

gaan. Zo is het leerlingenbestaan menselij

ker geworden en is de mogelijkheid geboden 

tot leren vanuit pedagogisch oogpunt. 

Er zijn wat kleine moeilijkheden in de 

verstandhouding met de bedrijven wat 

betreft deze nieuwe instelling, maar met de 

tijd komen we die wel te boven. Deze 

moeilijkheden kunnen echter in geen geval 

een belemmering vormen voor deze juistere 

en essentiëlere manier van opleiden. 

Hoe wordt de verbinding tot stand gebracht 

tussen de technische en beroepsgerichte 

opleidingen van uw organisatie en de 

arbeidsmarkt? 

Het Orgaan doet onderzoek om die specia

lisaties te selecteren, die in de leerprogram

ma's zullen worden opgenomen, zodat er 

leefbare specialisaties ontstaan die essentië

le en direkte perspectieven openen voor de 

arbeidsmarkt. Dit onderzoek is op de vol

gende elementen gebaseerd: 

Daarbij wordt rekening gehouden met het 

feit dat de regering een economische groei 

wil die gebaseerd is op de eigen krachten, de 

exploitatie van onze natuurlijke hulpbron

nen, de ontwikkeling van nieuwe technolo

gieën en de vervanging van geïmporteerde 

produkten. 

Bovendien wordt er ook nog rekening 

gehouden met de groei van industrieën, die 

landbouwprodukten verwerken, zodat 

agrarische streken de mogelijkheid tot ont

wikkeling krijgen. 

Onze contacten met prefecten, met het 

gemeentewezen, maar ook met vertegen

woordigers van werkgevers en werknemers 

worden noodzakelijk geacht om een volle

dig beeld te krijgen van de behoeften van 

elke streek. 

De laatste jaren wordt steeds meer gespro

ken over de invoering van technologie in de 

produktiesector en de arbeidsorganisatie. 

Op welke manier wordt hiermee rekening 

gehouden bij het plannen van de door de 

OAED geboden opleidingen? 

Omdat nieuwe technologieën in de meeste 

sectoren van onze economie doordringen en 

Aantal werknemers in procenten per econo

mische sector in de periode 19701983. 

landbouw 

industrie 

dienstverlenen
de sector 

1970 1975 1980 1983 

u. 
— 
c 

■ De rapporten van de lokale diensten van 

het Orgaan, die betrekking hebben op de 

voorspellingen van ondernemers inzake de 

beroepen waar vraag naar is en de beroepen 

waarvan de vraag terugloopt. 

■ Het personeelsbestand in de bedrijven, 

die elke zes maanden door de lokale arbeids

inspectie gecontroleerd wordt. 

■ De specifieke kenmerken van elk district 

en ook de perspectieven wat betreft de 

ontwikkeling van bepaalde bedrijfstakken. 

de bedrijven steeds meer om gespecialiseerd 

technologisch personeel vragen, is het 

Orgaan niet blijven toekijken, maar is het 

overgegaan tot het plannen van onderwijs 

dat aan de nieuwe eisen voldoet. In 1983 

begon de samenwerking met de deelstaat 

BadenWürttemberg, waar wij een aantal 

opleiders hebben laten opleiden en vervol

gens hebben wij in Athene (Centrum voor 

Technologische Opleidingen) in het systeem 

van de leertijd, 5 technologische opleidin

gen opgenomen. 
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Het gaat om opleidingen voor mécaniciens 
voor het fabriceren van gereedschappen-
systemen, electronische automatiserings-
technici, mécaniciens voor de coördinatie 
en het hanteren van gereedschappen en 
machines, technici voor het definiëren en 
controleren van de kwaliteit van metalen en 
electronische, elektrische en machinale ont
werpers. 

Vanaf medio 1985 loopt er in samenwerking 
met de ELKEPA een opleidingsprogramma 
voor 100 mensen, die programmeur wor
den. 

Vanaf 1986 zal er een tweede afdeling 
komen met nog eens 100 leerlingen. De 
opleiding heeft de vorm van een spoed
cursus. 
Bovendien zijn we van plan binnen het 
kader van ás Geïntegreerde Middellandse-
Zeeprogramma's computers aan te schaf
fen, waarmee onze leerlingen vertrouwd 
gemaakt kunnen worden met de informati
ca. 

Sommige tradionele bedrijfstakken, zoals 
de bouw, de textiel of de scheepsbouw, 
bevinden zich in een crisis, zoals ook in 
andere landen geconstateerd wordt. 

Welk opleidingsbeleid stelt uw organisatie 
voor om aan deze situatie het hoofd te 
bieden? 

Wat zal de eventuele bijdrage van de EEG 
zijn? 

Het is een feit dat ook in ons land, een crisis 
valt te constateren in sommige takken van 
de economie, zoals door u genoemd (de 
bouw, textiel, scheepsbouw). 

Het Griekse Orgaan voor de Arbeidsvoor
ziening is volledig op de hoogte van de 
situatie van de werknemers in bovenge
noemde bedrijfstakken en is overgegaan tot 
het organiseren van vele opleidings- en 
nascholingsprogramma' s. 

Om preciezer te zijn: voor de bouw organi
seert het Orgaan — afgezien nog van de 
programma's in samenwerking met de 
gemeentes om werkloze bouwvakkers aan 
de slag te helpen - opleidingsprogramma's 
voor bouwvakkers in de traditionele bouw. 
De bouw en het onderhoud van traditionele 
woningcomplexen heeft zich in de afgelo
pen jaren namelijk in diverse streken van 
het land ontwikkeld. 

Bovendien werken wij samen met diverse 
overheidsinstanties, die bouwprogramma's 
organiseren en wij dragen werkloze bouw
vakkers voor om ze aan werk te helpen. 

Op het gebied van de textiel hebben wij voor 
het onderhoud van brei-en naaimachines 
een opleidingsprogramma gemaakt voor 
werklozen en wij hebben met succes druk 
uitgeoefend op de industrie om mensen aan 
te nemen die deze opleiding doorlopen 
hebben. 

Tenslotte hebben wij in de sector scheeps-
bouwreparaties werklozen opgeleid en 
werknemers nageschoold, die niet over vol
doende kwaliteiten beschikten om aan de 
toenemende eisen te kunnen beantwoorden 
en het risico liepen hun baan te verliezen. 

De Europese Gemeenschappen helpen bo
vengenoemde programma's financieren via 
het Europees Sociaal Fonds. 

In het algemeen kan men zeggen dat het 
beleid van het Orgaan voor de werknemers 
in bedrijfstakken die getroffen worden door 
werkloosheid, uit her- en omscholing be
staat. 

Hoe worden uw opleidingsprogramma's 
geëvalueerd? 
Bij de selectie van onze opleidingsprogram
ma's staan de behoeften op de arbeidsmarkt 
centraal. De leertijdprogramma's worden 
toegepast op basis van verder in de toe
komst gelegen behoeften op de markt, de 
spoedopleidingen op basis van de onmiddel
lijke behoeften. 
De aanwezige apparatuur in onze oplei
dingscentra wordt steeds gecontroleerd 
om ervoor te zorgen dat ze volledig is en aan 
alle behoeften van de opleiding tegemoet 
komt. Bovendien worden de scholen voort
durend op de hoogte gehouden van moder
ne leerboeken, zodat een hoog opleidingsni
veau bereikt kan worden. 

De docenten van onze scholen, de directeu
ren en de directoraten voor opleiding en 
inspectie werken steeds samen om de pro
gramma's goed te laten functioneren. 

Op welke manier worden de opleiders bij
geschoold? 
De nascholing van ons onderwijspersoneel 
vindt plaats via seminars. 

Deze seminars, waaraan door alle docenten 
van het Orgaan worden deelgenomen, vin
den elk jaar plaats en zijn ofwel pedago
gisch van aard ofwel op een bepaald vakge
bied gericht. 

Tijdens de pedagogische seminars worden 
moderne onderwijsmethoden, pedagogiek, 
didaktiek e.d. onderricht. Via veelvuldige 
bezoeken aan de bedrijven wordt gepoogd 
de docenten op de hoogte te brengen van de 

nieuwe produktiemethoden en de nieuwe 
technologieën. 

Tijdens de seminars rond bepaalde vakge
bieden wordt de kennis van de docenten 
verrijkt rond hun eigen specialisatie, aange
zien, door de invoering van nieuwe techno
logieën, de eisen hoger geworden zijn. 

Een andere manier om personeel na te 
scholen is een aantal van hen elk jaar naar 
het buitenland te sturen. Zo wordt hen de 
gelegenheid verschaft van dichtbij de onder
wijssystemen en de organisatie van scholen 
in andere Lid-Staten te zien. Zo kunnen zij 
hun kennis aanvullen omtrent hun eigen 
vakgebied én de nieuwe technologieën. 

Afgezien van de seminars en bezoeken aan 
het buitenland, zorgen wij er altijd voor dat 
de scholen op de hoogte blijven van boeken, 
tijdschriften en uitgaven die betrekking 
hebben op de opleidingen binnen de 
school. 

Aan welke sectoren van het technische en 
beroepsgerichte onderwijs moet volgens u 
bijzondere aandacht besteed worden? 

Wij geloven dat de industriële vakopleidin
gen extra aandacht verdienen. De behoeften 
aan gespecialiseerd personeel in de industrie 
zijn de laatste jaren sterk toegenomen door
dat de industriegebieden in ons land storm
achtig gegroeid zijn. 

Het bedrij fspersoneel, dat tot nu toe 
bestond uit ongeschoolde arbeiders of men
sen uit de praktijk, voldoet niet aan de 
steeds hoger wordende eisen. 
Dus richten onze activiteiten en ons oplei
dingsbeleid zich nu voornamelijk op de 
industrie en verwerkende sector. Er is een 
nauwe samenwerking met industriële en 
professionele instanties noodzakelijk ge
worden om de behoeften aan personeel te 
lokaliseren, om aan mensen de juiste oplei
ding te geven, om de gaten in de bedrijven te 
dichten en aan de toekomstige vraag tege
moet te komen. 

Hoe is wat de OAED betreft, na ruim vier 
jaar Grieks lidmaatschap van de EEG, de 
toepassing verlopen van artikel 118 van het 
Verdrag van Rome dat voorziet in de nauwe 
samenwerking tussen de Lid-Staten op so
ciaal gebied en met name op het terrein van 
de beroepsopleiding en bijscholing van 
werknemers? 

Tot op heden heeft de samenwerking van 
het Griekse Orgaan voor de Arbeidsvoor
ziening met de respectieve instanties in de 
Lid-Staten van de EEG, zoals voorzien in 
artikel 18 van het Verdrag van Rome, zich 
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ontwikkeld met behulp van het Directo
raat-Generaal voor Werkgelegenheid, So
ciale Zaken en Onderwijs van de Europese 
Commissie en met behulp van Gemeen
schapsorganen zoals CEDEFOP, EURY
DICE, enz. 

Om een concreet voorbeeld te geven: in de 
sector onderwijs is er een vorm van samen
werking tot stand gebracht met de West-
Duitse deelstaat Baden-Württemberg, al
waar een gemeenschappelijk opleidings
programma op het gebied van de nieuwe 
technologie is uitgewerkt (over dit program
ma hebben we het al eerder gehad). Dit 
programma is ook opgenomen in het com
munautaire demonstratienet voor oplei
dingsprogramma's die betrekking hebben 
op de nieuwe technologieën. 

Daarnaast heeft onze organisatie in het 
kader van de uitwisselingsprogramma's 
voor ambtenaren met andere EG-landen 
samengewerkt. 

We weten dat ook andere overheidsinstan
ties (EOMECH, Secretariaat-generaal Jon
ge Generatie) programma's in samenwer
king met andere staten hebben ontwik
keld. 

Wij zijn in ieder geval geïnteresseerd in de 
uitbreiding van de samenwerking met de 
landen van de Gemeenschap, want wij 
geloven dat het uitwisselen van standpunten 
en ervaringen opbouwend voor het onder
wijs zal zijn. 

Aan welke punten moet volgens u in de 
komende jaren bijzondere aandacht wor
den besteed? 
Zoals wij al gezegd hebben naar aanleiding 
van een van de vorige vragen, is de invoering 
van nieuwe technologieën in ons land een 
feit geworden. Wij vinden dus dat de nieuwe 
technologieën extra aandacht verdienen en 
dat staat los van het feit dat voor een aantal 
snel groeiende bedrijfstakken in de indus
triële sector sowieso opleidingen nodig 
zijn. 

Wij hebben al pogingen in het werk gesteld 
en onze organisatie is op het vlak van de 
nieuwe technologieën al actief geweest. 

De laatste jaren worden er pogingen in het 
werk gesteld tot decentralisatie en ontwik
keling van de regio met behulp van, bijvoor
beeld, de vijfjarenprogramma's voor eco
nomische groei. 
Hoe wordt dit concreet omgezet in de 
planning en uitvoering van de opleidingen 
van het OAED? 

Hoe denkt u dat het beroepsonderwijs, dat 
gegeven wordt binnen het kader van de 
OAED, bij kan dragen tot de handhaving 
van de bevolking in de regio en indirekt tot 
de ontwikkeling van de regio? 

Inderdaad stelt de staat heel wat in het werk 
om te decentraliseren en te zorgen voor een 
analoge groei in het economisch leven van 
de regio. 

Het Griekse Orgaan voor de Arbeidsvoor
ziening heeft dit beleid de afgelopen drie 
jaar gevolgd, en heeft stimulansen gegeven 
om mensen ertoe te brengen van Athene 
naar de provincie te verhuizen (bijvoorbeeld 
een eenmalige uitkering voor herinstalle
ring, het vergoeden van de huur, reiskosten, 
e.d.). 

Bovendien zijn wij ertoe overgegaan moder
ne opleidingsgebouwen te bouwen, bestaan
de gebouwen te moderniseren, de appara
tuur ervan uit te breiden en dát in vele 
provinciesteden in ons land. Rekening hou
dend met de geografische ligging van elke 
regio, met de commerciële en industriële 
ontwikkeling, het traditionele en culturele 
leven, hebben wij met het oog op de inwo
ners van de regio en hun inpassing in de 
produktiesector van hun stad opleidingen 
uitgewerkt. 

Wat is de bijdrage van de sociale partners 
bij het uitstippelen van uw opleidingsbe
leid? 
De inspraak van de sociale partners speelt 
een wezenlijke rol bij het uitstippelen van 
ons onderwijsbeleid. Wij nemen op cen
traal, regionaal en lokaal niveau contacten 
op met vertegenwoordigers van zowel werk
gevers- als werknemersorganisaties om een 
vollediger beeld te kunnen krijgen van de 
direkte behoeften ván de economie aan 
specialisaties. 
Wij coördineren hun standpunten met de 
voorstellen die wij krijgen vanuit onze dien
sten en het gemeentewezen. Wij proberen 
lokaliteiten en onderwijskrachten te vinden, 
gaan daarbij uit van het opleidingsmate
riaal, waarover wij in de diverse streken 
beschikken, en beginnen dan de specialisa
ties te plannen.. 

Wij wijzen er nog op dat in de Bestuursraad 
van het Orgaan vertegenwoordigers van 
werknemers en werkgevers zitten met gelij
ke rechten en met een gelijk aantal leden. 

Is er behoefte aan verbetering van de 
beroepsopleidingen die gegeven worden 
binnen het kader van de OAED? Zo ja, wat 
voor verbeteringen? 

Hoe zou de EEG, en dan vooral het Sociale 
Fonds, aan deze verbeteringen kunnen bij
dragen? 
De afgelopen jaren zijn er intensieve en 
voortdurende pogingen in het werk gesteld 
om onze beroepsopleidingen te verbeteren. 
Wij zijn al van start gegaan met — en deze 
pogingen worden voorgezet - het moderni
seren van opleidingsgebouwen en leerlin-
gensociëteiten, en met het voortdurend aan
passen van het materiaal aan de technologi
sche ontwikkelingen. 

Wij hebben de gedetailleerde leertijdpro
gramma's en de spoedberoepsopleidingen 
aangepast aan de moderne technologische 
ontwikkelingen. Wij hebben de leerboeken 
verbeterd en tot het schrijven van boeken of 
het vertalen van buitenlandse boeken gesti
muleerd. Op dit gebied echter hebben we 
met ernstige problemen te kampen. Tenslot
te hebben wij het onderwijzend personeel 
bijgeschoold met behulp van seminars over 
nieuwe pedagogische methoden. Een moei
lijkheid is dat onze docenten heel wat jaren 
uit de industrie zijn en zij noodzakelijker
wijs voorgelicht moeten worden over de 
moderne technologische ontwikkelingen in 
de industrie. Over deze kwestie hebben we al 
contact opgenomen met de industrie. 

Wij hebben het alternerende onderwijs 
ingesteld en tevens de gelijkwaardigheid van 
onze diploma's met de respectieve diplo
ma's van het Ministerie van Onderwijs. 

Bij onze pogingen om tot een verbetering en 
een hoger niveau in onze opleidingen te 
komen, denken wij dat de Europese 
Gemeenschap wezenlijk kan bijdragen (be
zoeken, delegaties voor het uitwerken van 
programma's, het organiseren van confe
renties, het sturen van personeel naar ande
re landen om nieuwe ervaringen op te doen 
inzake onderwijsmethoden). Dit zou mis
schien gefinancierd kunnen worden door 
het Sociaal Fonds. 

Welke programma's zijn er voor de oplei
ding van volwassenen? 
Een groot deel van onze spoedprogramma's 
is gericht op volwassen werklozen of werk
nemers, die het risico lopen hun werk te 
verliezen door de voortschrijdende techno
logieën. 

Deze programma's zijn van korte duur -
2 - 1 0 maanden - en leiden voornamelijk 
op voor technische beroepen, maar ook 
voor beroepen in de dienstverlenende en 
ambachtelijke sector die de Griekse traditie 
en cultuur bevorderen. 
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Het belangrijkste doel is volwassenen bin
nen korte tijd kennis en vaardigheden te 
verstrekken, die goede perspectieven ope
nen op een beroep dat op de arbeidsmarkt 
aftrek vindt. 
Tijdens deze programma's, die in onze 
centra, maar ook op werken van de over
heid plaatsvinden, ontvangen de volwasse
nen die in opleiding zijn, financiële hulp en 
zijn ze verzekerd. 
Artikel 123 van het Verdrag van Rome 
voorziet in de oprichting van het Europees 
Sociaal Fonds ter verbetering van de werk
gelegenheid voor de werknemer in de Lid-

Staten van de EEG en, op deze manier, in de 
verhoging van de levensstandaard. 
Wat zijn volgens u de prioriteiten van uw 
organisatie met betrekking tot het Sociale 
Fonds? 
Hoe ontwikkelt zich in uw ogen uw 
bijdrage? 
Het Giiekse Orgaan voor de Arbeidsvoor
ziening is de belangrijkste instantie voor de 
toepassing van het regeringsbeleid op het 
gebied van de werkgelegenheid. 
Binnen het kader van dit beleid werkt het 
Orgaan opleidings- en werkgelegenheids
programma's uit. 

Voor deze programma's wordt het Orgaan 
bijgestaan door het Europese Sociaal 
Fonds, aangezien de nationale doelstellin
gen samenvallen met die, die telkens ingege
ven van het ESF, worden door de sociaal-
economische situatie in de Gemeenschap. 
De vijfjarige ervaring die het Orgaan heeft 
opgedaan met de toepassing van door het 
ESF gefinancierde programma's is niet te 
onderschatten en kan benut worden om nog 
meer positieve resultaten te verkrijgen, en 
om de zwakke kanten, die zich gewoonlijk 
voordoen bij elke nieuwe activiteit, te ver
minderen. 
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Interview met de 
heer L. Apostolidis 
Adviseur van het Centrum voor Studie, 
Documentatie en Onderwijs 

In toonaangevende kringen blijkt men het 
erover eens dat de gebrekkige kwaliteit van 
het arbeidspotentieel een hindernis voor het 
concurrentievermogen en de modernisering 
van de Griekse industrie vormt. Denkt u dat 
ook? En zo ja, hoe zou er dan, volgens u, 
verandering in deze situatie gebracht kun
nen worden? 

Het is een feit dat de kwaliteit van het 
arbeidspotentieel in zeer veel gevallen dé 
beslissende factor voor de opbrengst, de 
produktiviteit en het concurrentievermogen 
van de Griekse industrie is. Iemand die in 
het produktiesysteem is opgenomen, weet 
dat uit eigen ervaring. Maar in de huidige 
tijd is het van belang dat deze stelling ook 
wetenschappelijk wordt gestaafd. 

De vakbeweging heeft in de tijd voor de 
crisis gewezen op en gestreden tegen de 
gevolgen van het Tayloriaanse arbejdsmo
del, waarin de werknemer van de produktie 
werd vervreemd, allerlei bijverschijnselen 
op psychologisch vlak optraden, het werk 
van alle specialistische handelingen werd 
ontdaan, monotonie haar intrede deed en de 
interesse van de werknemer voor het werk 
verloren ging. Dat het werk ontdaan moest 
worden van alle specialistische handelingen, 
werd bijna als een absoluut gegeven 
beschouwd. De werknemer werd gezien als 
een radertje in een machine, waarvan het 
gedrag door een centrale regelkamer kon 
worden voorzien en geprogrammeerd. 

Als gevolg van de crisis en van het feit dat er 
met de arbejdsmodellen van Taylor en Ford 
geen produktiviteitsstijging meer gereali

seerd kan worden (studies uit de Verenigde 
Staten en Japan bevestigen dit), zijn onder
nemers zich gaan bezighouden met de vraag 
hoe de reserves van de werknemers tot een 
verhoging van de produktiviteit kunnen 
bijdragen. Deze reserves, die de werkne
mers op grond van hun praktische kennis 
van het produktieproces hebben, zijn voor 
de mensen in de organisatie- en plannings
bureaus in zekere zin „ongrijpbaar". Ze 
zijn desalniettemin van doorslaggevende 
betekenis voor het welslagen van de produk-
tieprogramma's. 

Nu het Tayloriaanse arbeidsmodel in een 
crisis verkeert, er onder invloed van de 
nieuwe technologieën allerlei nieuwe pro-
duktieprocédés worden ingevoerd, en de 
elektronica en de automatisering hun intre
de doen, begint men in te zien hoe belang
rijk de know-how van de werknemers voor 
de industrialisatie van na de oorlog is 
geweest. 

In Griekenland is dat niet anders. Het 
groeitempo en de kwaliteit van de produken 
worden bepaald door de eigen inbreng van 
de werknemers bij de produktie. Er zijn 
legio mogelijkheden om in de huidige situa
tie verbetering te brengen en er bestaan 
goede vooruitzichten dat de crisis door de 
mobilisatie van het arbeidspotentieel kan 
worden overwonnen. Daar waar de arbeids
omstandigheden worden verbeterd en gede
mocratiseerd én bepaalde vernieuwingen op 
sociaal vlak worden gewaagd, zullen de 
werknemers ook beter aan de hen gestelde 
eisen kunnen voldoen. 

Hoe zou volgens de Confederatie van 
Griekse Vakbonden de verbinding tussen 
opleiding en arbeidsmarkt en in het alge
meen de economische sector efficiënter 
kunnen worden? 

In Griekenland zitten we nu juist met het 
ernstige probleem van de chronische achter
stand van de beroepsopleidingen. Pas in 
1959 kwamen er wetten, die deze tot een 
concreet instituut maken in het Griekse 
onderwijs. Ondanks alle hervormingen die 
o.a. doorgevoerd werden in 1973 en 
1976-77, is het beroepsonderwijs nooit op 
het niveau gekomen, dat nodig is voor het 
Griekse produktiestelsel. De onderwijs-
planning heeft zich nooit wezenlijk, noch 
intensief beziggehouden met de ontwikke
ling van het beroepsonderwijs. Van tijd tot 
tijd werden er halve maatregelen getroffen. 
Tekenend is dat onmiddellijk na 1976-77, 
toen er wetten kwamen voor de modernise
ring van het middelbaar en hoger beroeps
onderwijs, die tot doel hadden jongeren aan 
te trekken die bij voorkeur naar het alge
meen onderwijs gingen, de resultaten volle
dig tegenovergesteld waren aan de verwach
tingen. Er stroomden nog minder jongeren 
naar het beroepsonderwijs dan in de voor
gaande periode. Zo zien we in Griekenland 
het omgekeerde gebeuren van wat in de 
Europese landen plaatsvindt: het percenta
ge leerlingen in het middelbaar beroepson
derwijs bedraagt in 1973-1974 bijvoor
beeld 19,5% en in 1981-1982 11,5%, 
terwijl het in Frankrijk in 1979 46% was en 
in de Bondsrepubliek 72%. Sinds 1981 
worden intensieve pogingen in het werk 

19 



gesteld het beroepsonderwijs te verbeteren. 
De nadruk komt daarbij te liggen op het 
hoger technisch onderwijs (wet 1404/83). 
De statistieken tonen aan, dat de bestaande 
tendensen tot stilstand zijn gebracht en dat 
een periode is aangebroken waarin de posi
tie van het beroepsonderwijs binnen het 
onderwijssysteem wordt verbeterd. Naast 
de hervormingen in het onderwijssysteem 
ontwikkelt zich - los van het normale 
onderwijssysteem - de bijscholing momen
teel snel. Wet 1404/83 zal, afgaande op de 
arbeidsmarkt en de economie in het alge
meen, in snel tempo toegepast dienen te 
worden aan de instellingen voor technisch 
en beroepsgericht onderwijs. Ook de bij
scholing, die tot op heden het produkt was 
van onafhankelijke en ongecoördineerde 
initiatieven, moet systematisch georgani
seerd worden. 

Aan welke sectoren moet volgens u priori
teit verleend worden wat betreft het 
beroepsonderwijs in uw land? 
In de wet op de instellingen voor technisch 
en beroepsgericht onderwijs is al sprake van 
een specificering van het vijfjarenplan voor 
het beroepsonderwijs, waar wij het in grote 
lijnen mee eens zijn. De nadruk komt te 
liggen op de top-technologieën, waarbij de 
bedrijfstakken, die weliswaar traditioneel 
zijn, maar toch van wezenlijk belang voor 
de Griekse economie en industrie, zoals 
bijvoorbeeld de textiel, niet verwaarloosd 
worden. 

Wat is het standpunt van de Confederatie 
van Griekse Vakbonden inzake opleiding 
binnen grote, kleine en middelgrote bedrij
ven? 
De Confederatie is het eens met uitbreiding 
van de .opleidingen binnen de bedrijven, 
voorzover dat niet betekent dat diegenen die 
opgeleid worden gaan functioneren als 
gesubsidieerde goedkope arbeidskrachten. 
De behoefte aan scholing van de Griekse 
werknemers is zodanig, dat wij het jammer 
zouden vinden, als de opleiding binnen de 
bedrijven onderschat zou worden. Een ver
binding van theorie en praktijk daarentegen 
kan bijzonder veel vruchten afwerpen. 
Bovendien gelooft de Confederatie, dat de 
werknemers en de vakbonden binnen de 
bedrijven de mogelijkheid moeten hebben 
te interveniëren en medezeggenschap moe
ten krijgen in de programma's en in de 
manieren waarop scholing binnen de bedrij
ven plaatsvindt. 

Wat is het standpunt van de Confederatie 
inzake bijscholing en hoe wordt dit stand
punt verwezenlijkt? 

Het intensieve en hoge tempo waarin zich 
op het ogenblik technologische veranderin
gen voltrekken, het feit dat Griekenland 
nieuwe technologieën in de produktie moet 
opnemen, wil het land niet nog eens de trein 
van de technologische revolutie missen, 
vereisen een snelle ontwikkeling van de 
bijscholing. Voor een x-aantal werknemers 
wordt bijscholing onmogelijk als de Inter
nationale Conventie over het onderwijsver-
lof met behoud van inkomen niet geratifi
ceerd wordt. Opvallend zijn de ervaringen 
van de Westeuropese landen, waar bijscho
ling van de werknemers verweven is met 
onderwijsverlof met behoud van inko-

Wat zijn de standpunten van de Confedera
tie wat betreft de beroepsopleiding en scho
ling van de werknemers en hoe zijn deze 
standpunten terug te vinden in de collectieve 
arbeidsovereenkomsten? 

Ondanks het feit dat in Griekenland de 
cao's zich niet hoeven te beperken tot 
loonafspraken, is er uiteindelijk in de prak
tijk geen sprake van een onderhandelings
traditie rond een aantal zaken, zoals dat in 
de Westeuropese landen het geval is. Boven
dien zijn er vele niveaus in de cao's. 
Kwesties als beroepsopleiding en bijscho
ling horen gewoonlijk op het laagste niveau 
thuis, d.w.z. bij de cao's die afgesloten 
worden voor een bedrijfssector, bijvoor
beeld de elektriciteitssector. 

Hoe is na ruim vier jaar lidmaatschap van 
de EEG artikel 118 van het Verdrag van 
Rome in de ogen van de Confederatie 
toegepast? In dit artikel wordt gesproken 
over nauwe samenwerking tussen de Lid-Sta
ten in de sociale sector en vooral over 
kwesties die betrekking hebben op beroeps
opleiding en bijscholing van werknemers. 

De samenwerking tussen de Lid-Staten van 
de EEG in de sociale sector, vooral in de 
zaken die te maken hebben met beroepsop
leiding en bijscholing van werknemers is in 
de periode na de Griekse toetreding inten
siever geworden. De Griekse Confederatie 
heeft haar samenwerking (binnen de onder
wijsprogramma's voor vakbondsleden en 
andere werknemers) met de vakbondsorga
nisaties van de andere landen, maar ook met 
diverse bijscholingsinstellingen van de over
heid in de Europese landen uitgebreid. 

Waaruit bestaat de medezeggenschap van 
de werknemers bij het uitstippelen van het 
beleid met betrekking tot de beroepsoplei
dingen? 

Percentage mannen en vrouwen, percentage jongeren 
boven de veertien en percentage werkenden op de totale 
bevolking. 

mannen vrouwen 

Percentage werklozen tegenover het aantal werkende 
mannen en vrouwen. 

Percentage werklozen onder de vierentwintig tegenover 
het aantal werkloze mannen en vrouwen. 
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Afgezien van de interventies van de vakbe
weging op eigen initiatief en afgezien van de 
eisen die voortvloeien uit allerlei onderzoe
ken, is er sprake van een geïnstitutionali
seerde medezeggenschap van de vertegen
woordigers van de Confederatie in de cen
trale coördinerende organen voor onder-
wijskwesties, zoals bijvoorbeeld de „Onder
wijsraad". 
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Wat is eigenlijk het KEMETE (Centrum 

voor Studie, Documentatie en Onderwijs), 

wat zijn de doelstellingen en wat de activi

teiten met betrekking tot onderwijs? 

Dit Centrum kent drie fundamentele doel

stellingen: 

1. Onderzoek. Het organiseert onderzoek 

naar de geschiedenis van de arbeid, de 

geschiedenis van de vakbeweging, de econo

mie van de arbeid, arbeidssociologie en naar 

diverse kwesties die van direct belang zijn 

voor vakbondsactiviteiten. 

2. Documentatie en Informatie. Het Cen

trum streeft naar continue en globale infor

matie en documentatie inzake alle onder

werpen die betrekking hebben op de vakbe

weging. 

3. Vakbondsopleiding. Deze gaat uit van 

de volgende beginselen: 

a. Een dialektische verbinding van theorie 

en praktijk. 

b. Een mondig massaonderwijs, dat in 

dienst staat van de arbeidersbeweging en de 

behoeften van de vakbonden in de prak

tijk. 

c. Decentralisatie. De bedoeling is die centra 

te vermeerderen, die een vakbondsopleiding 

organiseren. 

■ De afdeling opleidingen van het KEME

TE behelst: 

Opleidingscursussen op vijf niveaus: a) 

nationaal, voor alle beroepen; b) regionaal, 

voor alle beroepen; c) federaal, gericht op 

een beroep; d) lokaal, voor alle beroepen en 

e) per bedrijf of fabriek. 

■ De afdeling opleidingen zorgt tevens 

voor het functioneren van scholen voor 

vakbondsonderwijs op diverse plaatsen in 

Griekenland. Hier worden onderwerpen 

behandeld, die behulpzaam zijn bij het 

vakbondswerk. 

■ Onlangs is men begonnen met het 

benoemen van bijscholingspersoneel. Dit 

betekent, dat er spoedig seminars zullen 

komen voor de bijscholing van bijscholings

docenten. 

De afgelopen jaren wordt steeds vaker 

gesproken over het introduceren van tech

nologie in de produktie en de arbeidsorga

nisatie. Wat zijn waarschijnlijk de gevolgen 

voor de werknemers en hoe kan het beroeps

onderwijs bijdragen tot de oplossing van de 

problemen, die zich eventueel zullen voor

doen? 

Het introduceren van die technologieën die 

bekend staan als elektronisering, automati

sering en robotisering beïnvloedt zowel de 

produktie als de arbeidsorganisatie en heeft 

duidelijk ernstige gevolgen voor de werkne

mers. Het eerste en belangrijkste gevolg is 

misschien het feit dat hun baan op de tocht 

komt te staan. Het risico van werkloosheid 

wordt dreigender naarmate de toepassing 

van nieuwe technologieën de vraag naar 

arbeidskrachten vermindert. Vervolgens 

veranderen de specialisaties en komt er een 

nieuwe hiërarchie, hetgeen betekent dat de 

samenstelling van de sociale laag van werk

nemers aan verandering onderhevig zal 

zijn. 

Ondanks het feit dat de nieuwe technieken 

zouden kunnen bijdragen tot verbetering 

van de arbeidsomstandigheden, zal het 

resultaat zijn dat deze juist verslechteren, 

tenzij systematisch gepoogd zal worden dit 

te voorkomen. 

Het staat vast dat de nieuwe technologieën 

van vandaag om meer interventie (intellec

tueel, niet zozeer met de handen) van de 

kant van de werknemer in de produktie 

vraagt, dus om grotere bekwaamheid tot 

interveniëren en deze wordt zonder twijfel 

verworven met bijscholing. Als de beroeps

opleiding niet beperkt wordt tot enkel en 

alleen empirisch leren, maar de werknemer 

de mogelijkheid verschaft zijn intellectuele 

capaciteiten te verbeteren en uit te breiden, 

dan zullen tegelijkertijd ook de marges ter 

verbetering en tot matiging van de negatieve 

gevolgen ruimer worden. 
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Interview met de heer 
T. Papalexopoulos 
Voorzitter van de Griekse Bond 
van Ondernemingen 

Naar het schijnt zijn heel wat instanties het 
erover eens dat de geringe kwaliteit van de 
arbeidskrachten een belangrijke remmende 
factor voor de concurrentiepositie en de 
modernisatie van de Griekse industrie is. 
Kunt U ons zeggen welke stappen de werk
gevers in dit opzicht ondernomen hebben, 
wat is de bijdrage van de industrie aan de 
beroepsopleiding van de werknemers en hoe 
heeft die zich, vooral vanaf 1981, ontwik
keld? (b. v. het percentage van de betreffen
de uitgaven in de privé-sector, welke 
bedrijfstakken, gemiddelde duur van de 
programma's enz.). 

Het lijdt geen twijfel dat op de juiste manier 
opgeleid personeel de produktiviteit ver
hoogt, wat op zijn beurt weer de concurren
tiepositie verbetert en de industrie helpt 
moderniseren. 

Vooral in de tijd waarin wij leven - dus een 
tijd waarin de kennis van een beroep lang
zaam door de nieuwe technologieën verou
dert en waarin ons land samen met de rest 
van Europa terecht komt in een hevige 
internationale concurrentiestrijd - , zijn de 
ondernemingen verplicht hun produktivi
teit te verhogen met behulp van nieuwe 
processen (automatiseringen, informatica 
en ga zo maar door) en produkten van 
uitstekende kwaliteit te produceren. 

Dat is dan ook de reden dat de grote 
industrieën al heel wat jaren geleden begon
nen zijn activiteiten te ontplooien voor de 
bijscholing van hun personeel (b. v. ADG, 
TITAN CEMENT, Chemische Industrie 
Noord-Griekenland, Hellenic Steel enz.). 

Hiervoor worden begrotingen gemaakt die 
de 1,5 % van de totale loonsom overschrij
den en worden programma's opgezet van 
meer dan 100 uur per jaar. 

Hoe denkt u dat opleidingen binnen de 
bedrijven in Griekenland bevorderd zou
den kunnen worden: 
a) in de grote bedrijven en 

b) in de kleine economische eenheden, die 
tevens hét kenmerk van de Griekse econo
mie zijn? 
In beide gevallen is er een infrastructuur 
nodig, die in het algemeen gericht zal zijn op 
de bijscholing. 

Afgezien van deze noodzaak betekent dit, 
dat er geschikt personeel gevormd zal moe
ten worden, dat in staat is de behoeften te 
constateren, de programma's op te zetten, 
die onderwijsmethoden te selecteren, het 
programma te realiseren en de juiste 
folow-up eraan te geven. Uiteraard zijn er 
financiële middelen nodig en hier kunnen 
wij de bijdrage van het Sociale Fonds van de 
EEG positief noemen. 

Bovengenoemde zaken kunnen wel haal
baar zijn voor een grote onderneming maar 
ze zijn vrijwel onhaalbaar voor de kleine en 
middelgrote bedrijven, en wel om duidelijke 
redenen. Dat betekent echter niet dat zij niet 
betrokken zouden moeten worden bij de 
bijscholing van hun personeel. Voor dit 
soort gevallen vinden wij het bestaan van 
bedrijfsoverkoepelende scholen nodig 

(Waar we het nog over zullen hebben). In 
elk industriegebied bijvoorbeeld zou zo'n 
school kunnen functioneren, waar de stu
denten de gelegenheid zouden kunnen krij
gen alternerend onderricht te volgen. 

Het is ons bekend dat sommige grote Griek
se ondernemingen, waar later ook over
heidsbedrijven bijkwamen, de Bedrijfso
verkoepelende Bond voor technische en 
beroepsgerichte bijscholing hebben opge
richt. Kunt U ons vertellen wat de doelstel
lingen van de Bond zijn en tot welke 
activiteiten men is overgegaan? 
De Bedrijfsoverkoepelende Bond voor tech
nische en beroepsgerichte bijscholing is een 
organisatie die geen winst beoogt, en die in 
1980 werd opgericht door een groep indus
trieën. Deze hadden op tijd ingezien, dat 
niet alleen de bijscholing een van de wezen
lijke factoren is bij de ontwikkeling van het 
produktieproces en de sociale vooruitgang, 
maar ook dat de overgrote meerderheid van 
de bedrijven uit de verwerkende sector 
objectief gezien niet op eigen kracht de 
vereiste activiteiten konden ontplooien. 

De volgende 13 grote Griekse bedrijven zijn 
oprichters van de Bond: Atheense Papier-
fabricatie, Aluminium van Griekenland, 
Griekse industrie voor Bouwmaterialen 
„HELLENIT", Griekse Maatschappij voor 
Industrie- en Mijnbouw Investeringen, 
Griekse Staat Maatschappij, de Maatschap
pij voor Mijnbouw-, Industrie- en Scheep
vaartbedrijven, Shelman - Grieks-Zwit-
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serse Industrie voor de Houtverwerking, 
Cement „TITAN", Griekse Scheepswer
ven, Griekse Raffinaderijen Asporpyrgos, 
Chemische Industrieën Noord-Grieken
land, HENNINGER HELLAS. 
Vervolgens zijn lid geworden: het Staatsbe
drijf voor Elektriciteit en onlangs de ETVA 
(Griekse Bank voor Industriële Ontwikke
ling). Tot de leden van de Bond behoren 
tevens bepaalde natuurlijke personen -
kaderpersoneel van bovengenoemde bedrij
ven. 
Het doel van de Bond is personeel van 
industrieën en nijverheidsbedrijven - al of 
niet lid - bij te scholen, zodat zij in staat 
zijn als kaderpersoneel effectiever bij te 
dragen tot de verhoging van de produktivi
teit van de ondernemingen. 
De 4 bijscholingsprogramma's van de Bond 
beogen: 
a) het specialiseren of het perfectioneren 
van al gespecialiseerde technici en ploegba
zen, die de sectoren produktie en onder
houd van installaties onder zich hebben. Op 
deze manier wordt hun arbeidsprestatie 
steeds verbeterd. 
b) het personeel van het middenkader 
zoveel mogelijk bekwaamheden bij te 
brengen. 
c) de sociale vooruitgang van de werkne
mers in de bedrijven. Voorwaarde voor de 
opzet van de juiste bijscholingsprogram
ma's is het voortdurend volgen van de 
technologische ontwikkeling op het vlak 
van methoden en materiaal, zowel in Grie
kenland als in het buitenland, een activiteit 
die één van de hoofddoelstellingen van de 
Bond vormt. 

Het Instituut voor technische en 
beroepsgerichte bijscholing 
In 1981 werd het Instituut voor technische 
en beroepsgerichte bijscholing opgericht 

terwille van de verwezenlijking van de doel
stellingen van de Bond voor technische en 
beroepsgerichte bijscholing. 
Sindsdien is het Instituut aan de voet van de 
Parnitha vol in bedrijf. Het Instituut 
beslaat een totale oppervlakte van 1 100 
vierkante meter en omvat lokalen voor 
onderwijs en bijeenkomsten, werkplaatsen 
met moderne industriële uitrusting voor 
theoretisch en praktisch onderwijs, kanto
ren en andere hulpruimtes. 

Het onderricht is in handen van gespeciali
seerde opleiders, mécaniciens en gespeciali
seerde technici, die ervaring hebben in de 
industrie en de moderne pedagogische 
methoden voor volwassenen kennen. 

Wat is het beleid dat de Griekse privé-be-
drijven in het algemeen volgen om bijscho
ling te bevorderen (bv. verlof, erkenning van 
de extra opleiding, ontwikkelingen enz.)? 
Verdere uitbreiding van de activiteiten, 
zoals die van het genoemde instituut, vereist 
instemming van een rechtstreekse samen
werking met de twee andere sociale partners 
(staat en werknemers). 
Helaas is er hier sprake van achterstand 
vergeleken bij de andere Europese staten. 
Naar het schijnt echter is de staat van plan 
de zaak te bestuderen. Wij zijn bereid 
erover te praten met als voornaamste doel 
deze kwestie in een positieve richting te 
duwen, zowel voor de werknemers als voor 
de bedrijven. 
In elk geval moeten wij er de nadruk op 
leggen, dat ook in deze kwestie samenwer
king en coördinatie met de staat nodig is. 

Wat zijn volgens u de voordelen, de nadelen 
en de eventuele problemen met betrekking 
tot de praktische oefening van leerlingen in 
de bedrijven (bv. leertijd) en met betrekking 
tot het alternerend onderwijs, zoals dat in 
uw land wordt toegepast? 

De volgende tabel toont ons beknopt de activiteiten van het Instituut van 1981 tot op 
heden: 

jaar 

1981 
1982 
1983 
1984 
1985* 

aantal 
programma's 

3 
7 

12 
17 
19 

uren 
onderwijs 

600 
4 300 
7 000 
8 400 
9 000 

leerli 

personen 
aantal 

80 
270 
380 
640 
500 

n gen 

mandagen 

1300 
5 700 
9 000 

13 500 
11000 

kosten in 
min 

drachmen 

13 
43 
64 

105 
95 

aantal 
bedrijven 

dat 
meedoet 

8 
13 
19 
32 
35 

* Aandeel van het Europees Sociaal Fonds en het Griekse Orgaan voor de Arbeidsvoorziening ongeveer 50la. 

De voordelen die voortvloeien uit prakti
sche oefening van de leerlingen spreken 
vanzelf en behoeven geen nadere toelich
ting. 
Ik wil er alleen maar op .wijzen dat de 
industrie arbeidsplaatsen aan leerlingen 
probeert aan te bieden en wij geloven dat 
deze poging flink bevorderd zal worden 
met de toepassing van het alternerend 
onderwijs, dat nu pas in ons land begonnen 
is. Wanneer men op korte termijn bekijkt 
wat deze instelling voor het bedrijf organi
satorisch en financieel gezien betekent, zou 
ik zeggen, dat er personeel nodig is om 
toezicht te houden en om les te geven en dat 
in het algemeen coördinatie en organisatie 
nodig zijn, wat zeker kosten met zich mee
brengt. Wij geloven echter dat deze kosten 
op lange termijn een juiste investering zul
len blijken waarvan zowel de industrie als de 
kleinere en middelgrote bedrijven baat heb
ben. 

Aan welke sectoren zou volgens u met het 
oog op de 'economische groei in het techni
sche en beroepsonderwijs en in de techni
sche en beroepsopleidingen prioriteit moe
ten worden verleend? Wat zijn de voor
naamste behoeften aan arbeidskrachten? 
Het lijdt geen twijfel dat de economische 
groei afhankelijk is van de toepassing van 
geavanceerde technologie. Dus dient die 
sector prioriteit te krijgen bij het onderwijs. 
Maar in ons land, waar geavanceerde tech
nologie nog niet in voldoende mate is 
doorgedrongen, moet de toepassing van 
moderne technologie aangemoedigd wor
den, voordat men gaat streven naar toptech
nologie. 
Over het algemeen raakt de Griekse werk
nemer snel vertrouwd met nieuwe produk
tie- en onderhoudsmethoden. Speciaal ech
ter zijn er opleidingen en bijscholing nodig 
voor het personeel in het middenkader. 

Hoe denkt u dat de verbinding tussen 
opleiding, arbeidsmarkt en economie in het 
algemeen effectiever kan worden? 
Het is overduidelijk dat de opleiding effec
tiever kan - en moet - worden en wel in 
samenwerking met alle bevoegde instanties, 
d.w.z. staat, produktie-instanties, onder
wijsinstellingen en werknemers. Het onder
wijs is een sector die altijd bijzondere 
aandacht verdient. De betrokken partijen 
dienen zich aan consensusprocedures te 
houden. Het onderwijs moet worden gevrij
waard van door de politiek ingegeven doel
stellingen, want het heeft een nationale 
taak. 
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Hoe is na ruim vier jaar lidmaatschap van 
de EEG op het niveau van de Griekse Bond 
van Ondernemingen artikel 118 van het 
Verdrag van Rome toegepast? Dit artikel 
voorziet in een nauwe samenwerking op 
sociaal gebied tussen de Lid-Staten, vooral 
in zaken die het beroepsonderwijs en de 
beroepsscholing van werknemers betref
fen. 
Het enorme probleem van de werkloosheid 
en de concurrentiepositie, waar wij als land 
maar ook als EEG mee te maken hebben, 
maken het nodig dat de Lid-Staten in 
samenwerking met de ondernemingen en 
sociale partners alles doen aan een goede 
beroepsopleiding en bijscholing, zowel van 
jongeren als van alle werknemers in het 
algemeen. 

Zonder twijfel heeft Griekenland baat 
gehad bij dé samenwerking met de andere 
EEG-landen, vooral op het gebied van het 
beroepsonderwijs. Er liggen echter nog 
enorme mogelijkheden braak. 

Artikel 123 van het Verdrag van Rome 
voorziet in de oprichting van het Sociale 
Fonds ter verbetering van de mogelijkheden 
tot werkgelegenheid binnen de staten van de 
Europese Gemeenschap, zodat op die 
manier een bijdrage geleverd wordt tot de 
verhoging van de levensstandaard van de 
werknemers. 
Aan wat voor zaken moet het Europees 
Sociaal Fonds, volgens uw organisatie, 
prioriteit verlenen? 
Hoe ziet u uw rol daarin? 
De rol van het ESF is belangrijk en essen
tieel voor de volkeren van de EEG. Wij 
hechten vooral belang aan de nascholing 
van de werknemer, de scholing van jonge
ren en werklozen en de voorbereiding van 
jongeren in de leerplichtige leeftijd, zodat 
zij hun professionele loopbaan aan kun
nen. 
Als prioriteiten zien wij de vermindering 
van de werkloosheid, verhoging van de 
produktiviteit, de ontwikkeling van een 
wezenlijke dialoog met de sociale partners 
en een oprechte samenwerking en verstand
houding met de Lid-Staten van de EEG. 
De Bond is bereid en van plan in deze 
richting te helpen en zich positief op te 
stellen. 

Op welke manier nemen de werknemers, 
d.w.z. de andere sociale partners, deel aan 
het uitstippelen van het beleid met betrek
king tot de beroepsopleiding? 
Tot nu toe is deze deelname in de praktijk 
op dit gebied onvoldoende geweest. Het is 

ons streven en ons verlangen de dialoog met 
de werknemers op alle gebieden uit te 
breiden. Dit geldt vooral voor de beroeps
opleiding, want hier hebben beide partijen 
gemeenschappelijke doelstellingen en wen
sen. Medezeggenschap is niet alleen lonend 
en effectief, maar ook nuttig, willen wij de 
dialoog tussen de sociale partners aanmoe
digen en versterken. 

De afgelopen jaren is er steeds vaker sprake 
geweest van import van technologie, zowel 
in de produktie als in de arbeidsorganisatie. 
Wat is uw mening, wat zijn de belangrijkste 
veranderingen op het niveau van zowel 
grote als kleine en middelgrote bedrijven en 
wat zijn de gevolgen voor de geboden 
opleidingen? 

Informatica, elektronische automatisering, 
kantoorautomatisering en verwante nieuwe 
technologieën dringen zowel door in de 
produktie als in de arbeidsorganisatie. Het 
is noodzakelijk zich daarbij aan te passen, 
wij hebben informatie, kennis en opleidin
gen nodig. Bovendien is uitwisseling van 
ervaringen nodig geworden en deelname 
van alle Lid-Staten van de EEG, en dus ook 
van de individuele ondernemingen — grote 
zowel als kleine en middelgrote — aan de 
desbetreffende EEG-programma's, zoals 
EUREKA, ESPRIT, COMETT e. d. 

Sommingen beweren dat de Griekse econo
mie met de toetreding van Spanje en Portu
gal per 1 januari 1986 eventueel met extra 

concurrentieproblemen te kampen krijgt, 
daar die landen onderling nogal wat 
gemeenschappelijke kenmerken vertonen. 
Wat is uw mening? Hoe zou de beroepsop
leiding kunnen bijdragen tot de oplossing 
van dat probleem en welke rol speelt het 
particulier initiatief? 

De beide nieuwe partners in de EEG verto
nen veel gemeenschappelijke kenmerken 
met Griekenland en hebben vergelijkbare 
problemen. Misschien zal hun toetreding 
een uitdaging worden tot een beslissendere 
en effectievere benadering van die proble
men. Men zal touwens het probleem van de 
ongelijke concurrentievoorwaarden binnen 
de Gemeenschap te boven komen, want 
iedereen zal zich uiteindelijk bewegen bin
nen de geoorloofde grenzen van de EEG-re-
glementen. Zeker brengt elke uitbreiding 
van de EEG in het begin een zekere versto
ring van de markt met zich mee, maar ik ben 
ervan overtuigd, dat op middellange en 
lange termijn de toetreding van beide lan
den van het Iberisch Schiereiland een ver
sterking van de EEG zal betekenen. De 
Lid-Staten hoeven alleen maar meer goede 
wil tot onderlinge samenwerking te ontwik
kelen. 

Ik dacht dus, dat de toetreding van beide 
landen positief gewaardeerd dient te wor
den en dat wij onze pogingen moeten inten
siveren, actief moeten worden en de com
municatie met deze landen moeten verbete
ren. 
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Technisch en beroeps
gericht onderwijs in 
Griekenland: 
terugblik 
en vooruitzichten 
A. M. Kazamias 

In dit artikel worden bepaalde hypothe
ses en ontwikkelingen op het gebied van 
de beroepsopleiding en het beleid ten 
aanzien van het technische/beroepsge
richte onderwijs (TBO) in het huidige 
Griekenland kritisch bekeken. Met 
name worden het dubbele onderwijsnet-
werk (algemeen en technisch-beroepsge-
richt) en de volgende sociale hypotheses 
onderzocht: (a) dat het TBO het meest 
efficiënte middel is om vaardigheden bij 
te brengen die de economische ontwik
keling stimuleren, (b) dat een adequaat 
TBO-systeem een belangrijke rol kan 
spelen bij de bestrijding van de werk
loosheid, en (c) dat hervormingen van 
het onderwijs de maatschappelijke men
taliteit ten opzichte van werk en oplei
ding wezenlijk zullen veranderen en 
bovendien zullen bijdragen tot democra
tisering van de menselijke mogelijkhe
den. Aangezien het onderwijs, met name 
het TBO, en de maatschappij onlosma
kelijk met elkaar zijn verbonden en -
zoals hier wordt gesteld - het sociaal-
economische systeem meer het TBO 
bepaalt dan andersom, zal het succes of 
het mislukken van de TBO-hervormin-
gen en beleidsmaatregelen afhangen van 
de mate waarin deze bepaalde sociale en 
culturele obstakels kunnen overwin
nen. 

PROFESSOR ANDREAS KAZAMIAS 
verbonden aan de Faculteit der Letteren van de Univer
siteit van Kreta en verbonden aan de Universiteit van 
Wisconsin - Verenigde Staten. 

Het technische en beroepsgerichte onder
wijs (TBO) in Griekenland is sinds de 
publikatie van het rapport van de Onder
wijscommissie in 1958 steeds meer in de 
belangstelling komen te staan als beleidsin
strument voor onderwijs en sociale zaken. 
Sindsdien neemt het TBO een belangrijke 
plaats in in de meeste plannen voor onder
wijshervorming en economische ontwikke
ling, zoals b.v. het geval was bij de meest 
recente hervormingen, die van 1976- 1977 
en van 1983- 1985. Aanvankelijk was het 
TBO vrijwel uitsluitend een zaak van de 
particuliere sector; in de loop van de jaren 
heeft de overheid deze taak bijna volledig 
overgenomen, waarbij hoofdzakelijk het 
Ministerie van Onderwijs verantwoordelijk 
is voor voorziening, uitvoering en toe
zicht. 

Ondanks dat de belangstelling van verschil
lende kanten toeneemt, de overheid zich 
actiever opstelt en er op bepaalde gebieden 
gunstige ontwikkelingen plaatsvinden (b. v. 
wat betreft de administratieve kanten, de 
institutionele structuren en de voorziening 
van het onderwijs) blijft het TBO voor 
problemen en dilemma's zorgen: de kritiek 
van ideologische, onderwijskundige en eco
nomische zijde is niet van de lucht. In het 
algemeen wordt het belang en de functione
le waarde van het TBO wel ingezien, maar 
over de organisatie, de doelstellingen en de 
inhoud lopen de meningen voortdurend 
uiteen. Daarbij komen dan nog diverse 
culturele en structurele obstakels. Dit alles 
maakt het hoogst problematisch om een 
effectief beleid te voeren dat enerzijds in 

overeenstemming is met de ontwikkeling 
van een autonome, democratische en tech
nologisch ontwikkelde samenleving en an
derzijds rekening houdt met de eisen van de 
internationale concurrentie. 

Het conceptuele kader 

Evenals de overheid in andere landen heeft 
ook de Griekse overheid na de oorlog 
beleidsplannen de hervorming van het TBO 
opgesteld om te kunnen inspelen op de eisen 
die de sociale en economische ontwikkeling 
toen stelde en — in ruimere zin - om de 
vernieuwing van de maatschappij en de 
economie te bevorderen. In de jaren zestig 
bleek al duidelijk dat verschillende groepen 
(onderwijs- en economieplanners, ontwik
kelingsexperts, beleidsmakers en zelfs poli
tici met tegengestelde ideologieën) het eens 
waren geworden over een onderwijshervor
ming die alle bekende westerse functionalis
tische ideeën op dit gebied bevatte, ideeën 
als „vernieuwing", „de theorie van het 
menselijk kapitaal", „ontwikkelingsonder-
wijs" en de in de internationale literatuur 
vaak aangehaalde „liberal educational 
reform" (hervorming in de richting van 
breed opgezet onderwijs). Het functionalis
tische concept van vernieuwing, dat over
eenkomt met het westerse model van sociale 
en economische ontwikkeling, verschafte 
ook de grondslag voor het beleid en de 
hervormingen van de regering in de jaren 
zeventig en tot op zekere hoogte in de jaren 
tachtig. 
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De centrale gedachte hiervan is dat het 
TBO, in de zin van een formele voorberei
ding (onderwijs in schoolverband) wezen
lijk is voor de ontwikkeling van menselijke 
produktiefactoren en capaciteiten die als 
onontbeerlijk worden beschouwd voor het 
verhogen van de arbeidsproduktiviteit, de 
economische groei en het welzijn van een 
land. De ontwikkeling van de Griekse eco
nomie en met name de omvorming van de 
basisstructuur ervan (van een agrarische 
naar een voornamelijk industriële econo
mie) vereist niet alleen dat de kapitaalgoe
deren worden uitgebreid (er moeten bij 
voorbeeld grote industriële produktie-een-
heden worden gebouwd), maar ook dat de 
infrastructuur op de gebieden onderwijs, 
technologie en beroepsvoorbereiding (met 
name alle types en niveaus van het TBO) 
wordt gereorganiseerd, verbeterd, uitge
breid en rationeel opgezet. De plannen voor 
hervorming en ontwikkeling zijn er steeds 
op gericht geweest om het onderwijs af te 
stemmen op de sociale en economische 
behoeften en doelstellingen en de onder
wijs- en beroepspiramides beter op elkaar te 
laten aansluiten. 

Op enkele punten pakt de huidige regering 
(in functie vanaf 1981) het probleem van de 
TBO anders aan: het gaat hierbij om het 
verband tussen het onderwijs en de wereld 
van het werk, de structuur van het TBO en 
de rol van de betrokken instanties (d.w.z. de 
landelijke en plaatselijke overheid) bij de 
planning en de voorziening van het TBO. 
Bij voorbeeld: men heeft gekozen voor een 
bepaald soort planning en economische 
ontwikkeling (decentralisatie, meer mede
zeggenschap bij het nemen van beslissingen) 
waardoor het land op economisch en tech
nologisch gebied uiteindelijk minder afhan
kelijk zou worden van de grote industriële 

centra in het westen; het secundaire onder
wijssysteem is uitgebreid met nieuwe 
schooltypes, de Geïntegreerde Lycea 
(Eniaia Polyclathika Lykeia), die een com
binatie bieden van praktische en theoreti
sche kennisverwerving om de bestaande 
kloof tussen school en werk te helpen 
overbruggen; bovendien hebben de Hogere 
Technologische Opleidingsinstellingen 
(TEI's) de plaats ingenomen van de vroe
gere Centra voor Hoger Technisch en 
Beroepsgericht Onderwijs (KATEE's), die 
niet aan de verwachtingen hebben vol
daan. 

Tegelijkertijd zijn er veel concepten, uit
gangspunten en benaderingen voor onder-
wijsplanning en -hervorming ongewijzigd 
gebleven. Bij voorbeeld: (1) men gaat er nog 
steeds vanuit dat technisch en beroepsge
richt onderwijs de efficiëntste manier is om 
de vakkennis bij te brengen die nodig is voor 
de verhoging van de produktiviteit en de 
ontwikkeling van de economie. (2) De plan
ning van het onderwijs blijft afgestemd op 
de behoefte aan arbeidskrachten - een 
benadering waarvoor in de jaren zestig veel 
landen kozen en waarvan Griekenland ook 
in de jaren zeventig nog is uitgegaan ('). Op 
grond hiervan worden de diverse schoolty
pes qua voorbereiding, opleiding en leerlin
genaantallen aangepast aan de voorspellin
gen over het soort arbeidskrachten dat 
nodig is om de doelstellingen van de econo
mische ontwikkeling te verwezenlijken. (3) 
Evenals voorheen wordt de anachronisti
sche en gebrekkige beroepsvoorbereiding 
beschouwd als een van de belangrijkste 
oorzaken van de stijgende werkloosheid, 
met name onder jongeren; met een ver
nieuwd en verbeterd TBO-systeem zou dit 
probleem dus kunnen worden aangepakt. 
(4) Algemeen gelooft men nog steeds dat de 

negatieve houding van jongeren ten opzich
te van TBO, werk en de beroepsstructuur 
(die blijkt uit de geringe belangstelling voor 
het TBO, vergeleken met die voor het 
algemene onderwijs) in positieve richting 
kan worden omgebogen door de leerplan
nen en de studiefaciliteiten te verbeteren en 
het systeem van onderwijs- en beroepsvoor
lichting uit te breiden. (5) Men is van 
mening dat het TBO niet alleen een efficiën
tere economie mogelijk maakt, maar ook de 
sociale rechtvaardigheid bevordert doordat 
het een alternatieve, eerlijke kans op onder
wijs verschaft aan bepaalde, tot nu toe 
achtergestelde jongeren (met name uit 
arbeidersmilieus). (6) Door het uitbreiden 
van het leerplan met meer praktische vak
ken en een verbinding te leggen met het 
produktieproces wordt het TBO minder 
schools en maatschappelijk relevanter. (7) 
Door het geven van goede informatie en 
voorlichting over de beroepsstructuur, mo
gelijkheden en beloningen zal een vernieuwd 
en flexibel TBO-systeem de bestaande 
onevenwichtigheden in de maatschappelij
ke vraag naar tertiair onderwijs opheffen: 
er zullen minder VWO-verlaters aan een 
universiteit willen gaan studeren, waardoor 
de huidige knelpunten zullen verdwijnen en 
van degenen die willen doorleren zullen er 
meer naar niet-universitaire instellingen, 
zoals de Hogere Technologische Opleidings
instellingen (TEI's) gaan. 

Structuren en beleidslijnen: het 
dubbele onderwijsnetwerk 

Vanaf de institutionalisering na de oorlog 
heeft het TBO-systeem onafhankelijk van 
het algemene systeem gefunctioneerd — een 

Leeftijdsopbouw in 1970 en 1981 en prognose voor 2000 
(ouderen van boven de vijfenzeventig in één groep) 
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verschijnsel dat ook in andere landen voor

komt, met name in de landen van Midden

en ZuidEuropa. Tot 1976 begonnen de 

twee hoofdtakken van het dubbele onder

wijsnetwerk (het algemene onderwijs en het 

TBO) na de lagere school (12de jaar). 

Tegenwoordig begint deze splitsing na het 

15de jaar, d.w.z. na het verplichte algemene 

middelbare onderwijs („gymnasium") en 

loopt door tot in het tertiaire onderwijs. Na 

hun 15de kunnen de leerlingen die willen 

doorleren kiezen uit: 

■ een driejarig algemeen lyceum 

■ een driejarig technisch en beroepsge

richt lyceum 

■ een een of tweejarige school voor tech

nisch en beroepsgericht onderwijs 

■ (tot nog toe op zeer beperkte schaal) een 

driejarig „geïntegreerd lyceum" (EPL). 

Op het tertiaire niveau (na het 18de jaar) 

bestaan de volgende mogelijkheden: univer

siteiten (algemeen en technisch) en Hogere 

Technologische Opleidingsinstellingen 

(TEI's). 

Op de technische/beroepsgerichte lycea 

worden diverse technische specialisten op

geleid (b.v. monteurs, elektriciens, werk

tuigbouwkundigen, enz.). De scholen voor 

technisch/beroepsgericht onderwijs leiden 

lager geschoold personeel op. 

Enkele schooltypes die boven zijn genoemd 

zijn interessant genoeg om nader op in te 

gaan: allereerst het Geïntegreerd Lyceum 

(EPL), dat door de huidige regering in 1983 

is ingevoerd. De EPL's combineren de twee 

hoofdtakken van het „dubbele onderwijs

netwerk" en doorbreken zo de traditionele 

scheiding tussen theorie en praktijk, wat 

o.a. een effectievere overgang van school 

naar werk mogelijk maakt. Momenteel is 

hun aantal echter slechts gering en verkeren 

ze nog in een experimenteel stadium (er zijn 

20 scholen van dit type met 7 500 leerlingen 

in geselecteerde gebieden van het land), al 

heeft de regering besloten dat dit uiteinde

lijk het gangbare schooltype voor na de 

leerplichtige leeftijd wordt. Op de tweede 

plaats zijn er de TEI's, die ook door de 

huidige regering zijn ingevoerd, ter vervan

ging van de in 1972 opgerichte KATEE's 

die, zoals algemeen wordt erkend, niet aan 

de verwachtingen hebben voldaan. 

Het is de bedoeling dat de TEI's een tech

nologische opleiding op hoog, universitair 

niveau verschaffen. De regering gaat ervan 

uit dat de sociale en economische doelen die 

zij zich heeft gesteld en die zijn uitgewerkt in 

het Vijfjarenplan (1983  1987) het best met 

de EPL's en de TEI's kunnen worden 

verwezenlijkt. Op de derde plaats bekijken 

we de positie en de doelstellingen van de 

technische/beroepsgerichte lycea en de 

scholen voor technisch en beroepsgericht 

onderwijs, vergeleken met die van de alge

mene lycea. Na hun voorbereiding op een 

beroep kunnen leerlingen van technisch/ 

beroepsgerichte lycea verder studeren aan 

de Hogere Technologische Opleidingsin

stellingen (TEI's) of op de verdwijnende 

KATEE's en na extra vakken te hebben 

gevolgd proberen een van de weinige stu

dieplaatsen op een universiteit (ΑΕΙ) te 

bemachtigen. Scholen voor technisch/ 

beroepsgericht onderwijs leiden hoofdzake

lijk voor een specifiek beroep op. Als 

opstap voor een felbegeerde plaats op de 

prestigieuze universiteiten zijn de algemene 

lycea dus het meest geschikt. 

De scholen voor technisch/beroepsgericht 

onderwijs bieden in dit opzicht de minste 

mogelijkheden. Als we verder bedenken dat 

de leerlingen van deze drie schooltypes uit 

verschillende sociale lagen komen  kinde

ren uit arbeidersmilieus gaan gemiddeld 

veel vaker naar de technische en beroepsge

richte tak van het netwerk  dan moeten we 

zeggen dat de structuur van dit systeem niet 

direct bijdraagt tot het scheppen van meer 

sociale rechtvaardigheid. 

Twee typische kenmerken van het TBO 

zijn: (') het onderwijs is sterk geconcen

treerd in de stedelijke gebieden, met name in 

de twee grote conglomeraten Athene en 

Thessaloniki, en (2) meisjes zijn sterk 

ondervertegenwoordigd. Uit recente gege

vens blijkt dat meer dan 60 % van de 

leerlingen in de middenfase van het TBO in 

Athene of Thessaloniki studeert en dat 

Athene alleen al 40 % voor zijn rekening 

neemt. De deelname van meisjes is altijd 

zeer gering geweest en bedroeg in 

19821983 ongeveer 15 %. 

Soortgelijke verhoudingen komen, in iets 

afgezwaktere vorm, ook voor in het tertiaire 

onderwijs. 

Om bepaalde chronische problemen op 

maatschappelijk en onderwijskundig ter

rein op te lossen heeft de overheid de boven 

geschetste institutionele structuren ge

creëerd en de vernieuwing van het systeem 

bevorderd (zo heeft ze de toelatingsexamens 

voor de lycea afgeschaft, de Panhelleense 

examens voor het tertiaire onderwijs ver

vangen door Panhelladische examens, het 

leerplan van de gymnasia uitgebreid met 

technische vakken, en beroepsvoorlichting 

ingevoerd). Tegelijkertijd probeert de rege

ring via deze maatregelen de sociale en 

economische doelen en aspiraties van Grie

kenland te verwezenlijken en iets te doen 

aan de zwakke concurrentiepositie van het 

land binnen het internationale, voorname

lijk westerse economische systeem, dat in 

korte tijd een gedaantewisseling heeft 

ondergaan door de grote veranderingen in 

wetenschap en technologie. 

Een van de cruciale problemen is de geringe 

belangstelling voor het TBO in vergelijking 

met het algemene onderwijs. Deze abnor

male stituatie bestaat nog steeds, ondanks 

(a) het feit dat er veel nadruk wordt gelegd 

op de „behoeften" van het land, het belang 

van het TBO algemeen wordt erkend en de 

overheid er veel aan doet om de leerlingen

stroom beter te verdelen en (b) het feit dat 

afgestudeerden van het secundaire en ter

tiaire technische onderwijs vergeleken met 

die van het algemene onderwijs een hoog 

inkomen mogen verwachten (2). In dejaren 

1965 1976 nam het aantal leerlingen van 

de scholen voor technisch en beroepsgericht 

onderwijs weliswaar aanzienlijk toe, maar 

deze trend zette zich in de daaropvolgende 

tien j aar ( 1976  1985) niet voort : het aantal 

bleef ongeveer op een niveau van 77 500 (3). 

In 1985 vormden de leerlingen op de scholen 

voor technisch/beroepsgericht onderwijs 

slechts 10,4 % van alle leerlingen in het 

secundaire onderwijs. Deze constante on

evenwichtigheid bevestigt de conclusies die 

deskundigen en onderzoekers herhaaldelijk 

hebben getrokken, namelijk dat Griekse 

ouders en jongeren algemeen onderwijs 

prefereren boven technisch/beroepsgericht 

onderwijs (4). De lang verbeide ommezwaai 

in de richting van technisch/beroepsgericht 

onderwijs, hetzij om na de secundaire fase 

direct met een vak te beginnen, hetzij om 

een niettraditionele tertiaire (nietuniversi

taire) opleiding te gaan volgen, heeft niet 

plaatsgevonden (5). 

Twee andere problemen zijn aan het boven

staande gerelateerd: het eerste betreft het 

verschil in prestige dat aan deze twee school

types verbonden is  weinig prestige in het 

geval van het TBO en veel prestige in het 

geval van het algemeen onderwijs. Het 

tweede probleem betreft de grote maat

schappelijke belangstelling voor een univer

sitaire studieplaats, ook al zijn de werkgele

genheidsvooruitzichten na het afstuderen 

maar matig, met name bij de richtingen 

rechten, geesteswetenschappen en sociale 

wetenschappen. Weer een ander punt is het 

feit dat de leerlingen van de twee onderwijs

netwerken uit verschillende sociale lagen 

afkomstig zijn, waarbij het technische/ 

beroepsgerichte netwerk voornamelijk in 
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trek is bij kinderen en jongeren uit arbeiders
milieus. Meer maatschappelijke aspecten 
zijn: (a) de arbeidsmarkt en (b) de mentali
teit en het aanstellingsbeleid van werkgevers 
in zowel de openbare als de particuliere 
sector. Uit verhalen die worden doorver
teld, maar ook uit onderzoek blijkt dat 
Griekse werkgevers doorgaans kritisch 
staan ten opzichte van de kwaliteit van de 
opleiding op de instellingen voor technisch/ 
beroepsgericht onderwijs en niet altijd 
geneigd zijn de leerlingen daarvan aan te 
nemen. Bovendien komt de vraag op de 
arbeidsmarkt naar diverse soorten ge
schoold personeel niet altijd overeen met 
het aanbod. Er bestaat dus nogal een wan
verhouding tussen wat het onderwijs afle
vert, wat de werkgevers willen en wat de 
arbeidsmarkt kan opnemen  een oneven
wichtige situatie die problemen van de 
werkgelegenheid nog vergroot. 

Behalve het Ministerie van Onderwijs ver
zorgen ook nog andere overheidsinstellin
gen en particuliere werkgevers beroepsop
leidingen, b. v. de Ministeries van Arbeid 
(door middel van het Orgaan voor de 
Arbeidsvoorziening  OAED), Koopvaar
dij, Sociale Zaken en Landbouw, de Vak
school voor Toerisme, het Openbare Elek
triciteitsbedrijf (DEI), de Griekse Organisa
tie voor Telecommunicatie (OTE), het post

bedrijf (ELTA), de grote banken en de grote 
industriële ondernemingen. Tot voor kort 
nam de particuliere sector zelfs het grootste 
deel van de technische en beroepsgerichte 
opleidingen voor zijn rekening (in 1972 
ongeveer 61 %). Tegenwoordig is het aan
deel van de overheid (voornamelijk het 
Ministerie van Onderwijs) in het TBO 
echter het grootst. 

Al gaat dit artikel hoofdzakelijk over het 
formele technische/beroepsgerichte onder
wijs, dat onder toezicht staat van het Minis
terie van Onderwijs, toch willen we ook 
even stilstaan bij de „leerlingenopleidin
gen" die onder de gereorganiseerde en 
uiterst actieve OAED vallen. Tot de leerlin
genopleidingen van de OAED wordt men 
toegelaten na het driejarige algemene gym
nasium te hebben doorlopen; de leerlingen 
krijgen dan een opleiding van drie jaar; 
's morgens worden ze praktisch onderwezen 
„onthejob", voornamelijk in industriële 
ondernemingen, 's middags volgen ze alge
mene lessen in schoolverband, technische 
vakken en onderricht in een werkplaats. Ze 
worden opgeleid voor beroepen als mon
teur, elektrotechnicus, loodgieter, kapper, 
timmerman, grafisch ontwerper, enz. In 
aansluiting op deze opleiding kan men na 
enkele extra examens te hebben afgelegd 
naar de tweede klas van het driejarige 

technische/beroepsgerichte lyceum. Tot 
1980 hadden ongeveer 27 000 leerlingen 
zo'n OAEDopleiding afgemaakt. In 1982 
waren er 45 OAEDopleidingen met 6 468 
leerlingen. Deze opleidingen blijken erg in 
trek te zijn (in 1983 was de verhouding 
vraagaanbod 10 : 1). 

Een recente enquête onder leerlingen en 
leraren van OAEDopleidingen over de pro
gramma's, de ervaringen die zijn opgedaan 
bij het Ieren en stagelopen, de beroeps voor
uitzichten van leerlingen, enz., leverde inte
ressante gegevens op: 

■ Een groot percentage (64 %) van de 
ondervraagde leerlingen (in totaal 1 710) 
doet werkervaring op via een stage in een 
bedrijf met minder dan 10 werknemers; 
48 % loopt stage in een bedrijf met 1 tot 5 
werknemers. 

■ Slechts 43 % van de leerlingen verklaar
de dat de werkervaring die ze hadden opge
daan volledig op het terrein van hun 
beroepsspecialisatie lag; 41 % antwoordde 
„min of meer", terwijl 16 % zei dat die 
ervaring helemaal niets te maken had gehad 
met hun beroepsspecialisatie. 

■ Ongeveer de helft van de ondervraagde 
leerlingen wil na het verlaten van de school 
gaan werken; 39 % van hen wil een eigen 
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bedrijf oprichten, terwijl 46 % bij de over

heid wil gaan werken. 

■ De leerlingen denken nogal verschillend 

over hun vooruitzichten op vast werk na het 

behalen van het diploma. 

■ Volgens een groot aantal leerlingen en 

leraren worden de leerlingen door veel 

werkgevers „uitgebuit" (lange werkuren, 

onderbetaald werk zonder enig verband met 

de gekozen opleiding, geen goede verzeke

ringen, enz.). 

Ook bleek uit dit onderzoek dat de meeste 

leerlingen afkomstig waren uit lagere so

ciaaleconomische milieus (71 % had een 

vader die boer of arbeider was). De door

snee deelnemer aan een OAEDopleiding 

heeft de volgende kenmerken: „jongen, 17 

jaar, meestal uit een stedelijke omgeving, 

drie jaar middelbare school („gymnasi

um"), gemiddelde schoolprestaties, zoon 

van arbeider of boer" (6). 

Het is duidelijk dat ook binnen het functio

nalistische kader van „economische doel

matigheid  sociale rechtvaardigheid" de 

beroepsopleiding van de OAED in het alge

meen nog wel verbeterd kan worden wat 

betreft de raakvlakken tussen school, werk 

en werkgevers. Maar wij geloven ook dat 

een deel van de problematiek waar de 

leerlingen en leraren van de OAEDoplei

dingen op hebben gewezen te maken heeft 

met wezenlijke kenmerken van de structuur 

en de cultuur van de Griekse samenleving. 

Het lijkt ons weinig zinvol om te proberen 

de opleiding op dit soort punten bij te 

stellen, zonder tegelijkerijd de bredere 

sociale en culturele beperkingen aan te 

pakken. Hetzelfde geldt voor de andere 

hoofdtak van het TBO, die onder verant

woordelijkheid van het Ministerie van 

Onderwijs valt. Bij het opstellen van een 

objectieve analyse van het bestaande 

TBOsysteem en van hypotheses over de 

toekomstige ontwikkeling moet daarom 

worden uitgegaan van de culturele en struc

turele context van de Griekse maatschappij, 

zoals die zich in de huidige historische ( = 

naoorlogse) periode heeft ontwikkeld. 

Culturele en structurele context 
en beperkingen 

Van de historische context die we in dit 

verband moeten bekijken is vooral de cul

turele kant belangrijk. Om verschillende 

redenen is het traditionele, niet utilitaristi

sche en wezenlijk humanistische concept 

van de „paideia" zo sterk verweven met de 

maatschappelijke en politieke ontwikkeling 

van het moderne Griekenland dat het echte 

hervormingen van het TBO heeft tegenge

houden. Wat dat betreft mag niet worden 

vergeten (a) dat alle hervormingen ter ver

hoging van de status van het TBO ten 

opzichte van het algemene onderwijs op 

hevig verzet zijn gestuit van de kant van 

invloedrijke conservatieve instellingen, 

groepen en personen, en (b) (wat misschien 

nog belangrijker is) dat de voorstanders van 

hervormingen en hun ideeën en maatregelen 

zelf gekenmerkt waren door ambivalentie 

en tegenstrijdigheden met betrekking tot de 

relatieve waarde en betekenis van tech

nisch/beroepsgericht en algemeen humanis

tisch onderwijs (7). Hieraan moet nog 

worden toegevoegd dat er weliswaar veel 

nadruk werd gelegd op de uitbreiding en de 

verbetering van het onderwijs (inclusief het 

TBO) om in de huidige technologischeco

nomische behoeften te voorzien en de doel

stellingen van de economische ontwikkeling 

te verwezenlijken, maar dat desondanks 

hervormers, planningsdeskundigen en be

leidsmakers niet duidelijk wisten welke 

behoeften dat precies waren, onder welke 

voorwaarden diverse vaardigheden worden 

ontwikkeld, wat nieuwe opleidingsmetho

des kosten en wat ze opleveren en hoe nauw 

onderwijs en opleiding verbonden zijn met 

de processen van produktie en ontwikke

ling. In deze hele periode en ook nu nog gaat 

men er als vanzelfsprekend vanuit dat for

meel technisch/beroepsgericht onderwijs en 

een aangepast leerplan de beste methode 

vormen om technische vaardigheden te ont

wikkelen en uiteenlopende beroepswensen 

te verwezenlijken. 

Een ander aspect in deze context, dat veel 

deskundigen en beleidsbepalers op onder

wijsgebied vaak over het hoofd zien, betreft 

het sociale, economische en politieke krach

tenveld in het huidige Griekenland. Terecht 

constateerde een auteur onlangs dat de 

Griekse economie in de periode na de jaren 

'50 „een onevenwichtige en grillige ontwik

keling heeft doorgemaakt, die tekenend is 

voor de positie van Griekenland aan de 

.periferie' van het kapitalisme en die voor

namelijk gekenmerkt wordt door: een 

onevenredig grote primaire en tertiaire sec

tor, een beperkte en gebrekkige industriële 

ontwikkeling, met name van de consump

tiegoederensector, een te sterke uitbreiding 

van sectoren als bouwnijverheid en toerisme 

en van commerciële, intermediaire en para

sitaire ativiteiten, alsmede een sterke econo

mische afhankelijkheid van de stedelijke 

centra. Daarnaast wordt de werkgelegen

heidsstructuur gekenmerkt door een groot 

aantal zelfstandigen in de primaire en ter

tiaire sector, een relatief gering aantal loon

trekkers in de industrie en een relatief groot 

aantal mensen dat werkzaam is in de bouw

nijverheid, het toerisme en paraeconomi

sche sectoren" (8). Toch zijn er in de afge

lopen twintig jaar in diverse sectoren ook 

positieve ontwikkelingen geweest. In de 

periode 19611981 daalde bij voorbeeld 

het percentage van de mensen dat werkzaam 

is in de primaire sector van 53,9% tot 

30,7 %, terwijl er in de secundaire sector een 

toename was te constateren van 19% naar 

29%. Maar vergeleken met de andere 

EGlanden blijft Griekenland in hoge mate 

een agrarisch land. (In de tien LidStaten 

werkt gemiddeld 7,5 % van de beroepsbe

volking in de primaire sector en 35,5 % in de 

secundaire sector) ('). Ook is de industriële 

ontwikkeling flink op gang gekommen; de 

industriële sector neemt nu 31 % van de 

produktie voor zijn rekening, terwijl de 

landbouwsector voor 14 % zorgt. Toch is de 

betekenis van de zware industrie relatief 

gering, terwijl de lichte industrie een veel 

belangrijkere plaats inneemt. Zwakke pun

ten zijn ook: (a) het ontbreken van bepaalde 

fundamentele „moderne en dynamische 

takken van de zware industrie" (b.v. de 

produktie van machines) en (b) het ontbre

ken van basisvoorwaarden „om op grote 

schaal gebruik te kunnen maken van de 

verworvenheden van de moderne technolo

gie" (>"). 

Typisch voor de „onevenwichtige economi

sche ontwikkeling" van Griekenland zijn 

ook de grote economische en sociale ver

schillen tussen stedelijke en landelijke 

gebieden en het economische overwicht van 

de twee grote stedelijke conglomeraten 

Athene en Thessaloniki. Een ander aspect 

hiervan is het verschijnsel dat grote buiten

landse multinationals zich steeds meer via 

dochterondernemingen op de Griekse 

markt hebben begeven, wat o.a. tot produk

tiebeperkingen van autochtone Griekse 

industrieën heeft geleid (") . 

De trek van het platteland naar de stad is een 

belangrijke maatschappelijke ontwikkeling 

geweest die tot gevolg had dat de steden 

Athene en Thessaloniki reusachtig zijn uit

gedijd. Tegenwoordig woont 40% van de 

Griekse bevolking in Athene. Hierdoor is de 

arbeidsmarkt uit balans geraakt en kon er 

niet worden voldaan aan de vraag naar 

werk. De werkgelegenheidssituatie is enigs

zins verbeterd, doordat een groot aantal 

mensen in andere landen werk is gaan 

zoeken (ongeveer 900000, wat 10% van de 

totale bevolking is en ongeveer 30 % van de 

beroepsbevolking). 
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De trage groei van de industrie, de structu

reel zwakke punten van de Griekse econo

mie, de onevenwichtige en grillige ontwik

keling op het gebied van de economie en het 

onderwijs, de demografische kenmerken 

van de beroepsbevolking, de wildgroei van 

Athene en Thessaloniki en de slechte 

afstemming van het onderwijssysteem op de 

werkgelegenheidssectoren  al deze facto

ren hebben geleid tot twee andere sociaal

economische verschijnselen: werkloosheid 

(vooral van jongeren) en een scheefgetrok

ken arbeidsmarkt (in sommige gebieden te 

veel vraag, elders te weinig). 

Afsluitende 
opmerkingen en 
een blik vooruit 

In het begin van dit artikel werd gewezen op 

de continuïteit van de opvattingen in Grie

kenland over het onderwijs (lees: onderwijs 

op school) in het algemeen en het TBO in het 

bijzonder. Het kader waarbinnen onder

wijsplanning en hervorming werden bedis

cussieerd, ontwikkeld en verdedigd bestond 

uit deze algemeen erkende opvattingen. 

Men zou kunnen zeggen dat er een zekere 

mythologie is ontstaan rondom al die voor

delen die het TBO (lees: onderwijs op 

school) het individu en de maatschappij zou 

kunnen bieden. 

Op een groot aantal plaatsen in dit artikel 

hebben wij aangeduid dat bovengenoemde 

opvattingen niet mogen worden beschouwd 

als vanzelfsprekende, onbetwiste waarhe

den; ze dienen zorgvuldig te worden onder

zocht en op basis van een dergelijke evalutie 

moet er een nieuw onderwijsbeleid worden 

uitgestippeld. Wij besluiten dit artikel nu 

met enkele ideeën die een aanzet kunnen 

vormen voor verdere analyse en discussie. 

■ Binnen het breed opgezette westerse 

ontwikkelingsmodel wordt een afzonderlij

ke technische/beroepsgerichte schooloplei

ding beschouwd als het doelmatigste middel 

om de vaardigheden te ontwikkelen die 

nodig zijn voor de verhoging van de pro

duktiviteit en de ontwikkeling van de eco

nomie; deze opvatting dient opnieuw te 

worden bekeken. Er is een heel aannemelij

ke theorie, die in de internationale literatuur 

als „the vocational school fallacy" (de mis

vatting over het beroepsonderwijs) bekend 

staat, volgens welke de economische ont

wikkeling niet bevorderd wordt door een 

beroepsopleiding die op formele onderwijs

instellingen (d.w.z. scholen) plaatsvindt. 

Volgens deze theorie is het zelfs twijfelach

tig of het algemene en het technische/ 

beroepsgerichte onderwijs elkaar kunnen 

vervangen, omdat algemeen onderwijs een 

voorwaarde is voor een technische oplei

ding. Een technische opleiding kan volgens 

deze theorie veel beter op de werkplek, 

buiten schoolverband, worden gege

ven (I2). Ook economische analyses, geba

seerd op kostenbatenberekeningen, heb

ben een slag toegebracht aan de vroegere 

overtuiging dat het TBO in vergelijking met 

het algemene onderwijs de meest rendabele 

onderwij sin vestering is voor het ontwikke

len van de economie ( u ) . Zonder deze 

opvattingen meteen volledig te moeten 

overnemen zouden beleidsmakers eens kun

nen overwegen om hervormingen in de 

boven beschreven structuren aan te bren

gen, met als doel (a) dat het algemene en het 

technische/beroepsgerichte onderwijs meer 

naar elkaar toegroeien, zodat, zoals in een 

OSEOrapport staat, „het onderscheid tus

sen academisch en beroepsgericht zijn bete

kenis verliest" (14) en (b) dat scholen en 

bedrijven op het gebied van de technische/ 

beroepsgerichte opleiding een verschillende 

functie krijgen. Scholen zouden zich meer 

moeten richten op een doelmatiger ont

wikkeling van algemene vaardigheden 

en bedrijven op de ontwikkeling van speci

fieke technische/beroepsgerichte vaardig

heden O5). 

Dergelijke aanpassingen worden bovendien 

onvermijdelijk door de toenemende com

plexiteit van de technologie, waardoor het 

steeds moeilijker wordt om een technische 

opleiding op school te geven. 

In dit verband zou het een stap in de goede 

richting zijn om het hele secundaire onder

wijssysteem volgens de principes van een 

soort middenschool (de Geïntegreerde Ly

cea) te reorganiseren, al zou ook moeten 

worden bekeken in hoeverre veranderingen 

zoals voorgesteld in de bovengenoemde 

punten zinvol zijn. Bovendien vereist de 

invoering van een dergelijke „midden

school" structurele aanpassingen van ande

re onderdelen van het systeem (b.v. de 

toegang tot de universiteit, interne organi

satie, leerplannen, enz.). 

■ Het blijkt onjuist te zijn om bij de 

planning en hervorming van het onderwijs 

uit te gaan van de behoefte aan arbeids

krachten. Een dergelijke benadering is 

vooral om de volgende redenen onbevredi

gend: (a) men gaat er hierbij vanuit dat het 

niet mogelijk is om van het ene soort werk 

naar het andere over te stappen, d.w.z. men 

gaat uit van een te rigide relatie tussen 

onderwijs en economie; (b) werkgelegen

heidsplannen zijn „gericht op de groei en 

proberen vrijwel nooit een doelstelling als 

rechtvaardigheid te verenigen met de vraag 

vanuit de maatschappij"; en (c) er blijkt een 

forse discrepantie te bestaan „tussen de 

werkelijke cijfers van de economische groei 

en de veronderstelde cijfers, waarop de 

prognoses over de werkgelegenheid zijn 

gebaseerd" (1<s). 
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De onbetrouwbaarheid van deze plannings
methode bleek ook bij het Project voor 
landen rond de Middellandse Zee (Mediter
ranean Regional Project) in Grieken
land (I7). Een andere methode, waarvan 
elders is gebleken dat ze betrouwbaarder is 
en die nuttiger zou zijn voor Griekenland, 
omvat: (a) studies van de arbeidsmarkt, 
gebruikmakend van recente, representatie
ve gegevens, (b) het vaststellen van de mate 
waarin een bepaald soort werk door een 
ander soort werk kan worden vervangen 
(elasticiteitscoëfficiënt van de vervangbaar
heid), (c) het vergelijken van de sociale 
kosten met het sociale nut van elk onder
wijstype en niveau op basis van de boven 
verkregen gegevens en na een gedetailleerde 
analyse van de kosten van het onder
wijs (ls). 

■ Opnieuw moet worden bekeken in hoe
verre het onderwijs, inclusief het TBO, kan 
bijdragen tot de bestrijding van de steeds 
hogere werkloosheid binnen de bestaande, 
in feite onveranderde sociaaleconomische 
en institutionele structuren. Als we denken 
aan de structurele en institutionele tekort
komingen van de economie en het onder
wijs, de onevenwichtige opbouw van de 
arbeidsmarkt, de ontwikkelingsfasen die 
het moderne Griekenland heeft doorge
maakt en de plaats van Griekenland in de 
mundiale economie, dan moeten we stellen 
dat de werkgelegenheidssituatie niet verbe
terd zal worden door geïsoleerde aanpassin
gen van het onderwijs alleen, zoals die van 
de afgelopen jaren. Hoe ver scholen kunnen 
gaan op het vlak van sociale veranderingen 
wordt bepaald door de maatschappelijke en 
politieke context. 

■ Ook is het waarschijnlijk onrealistisch 
en te optimistisch om te verwachten dat 
interne hervormingen van het onderwijs, 
zoals de invoering van technologische en 
beroepsvoorbereidende studies, de integra
tie van theorie en praktijk, „ carrièregericht 
onderwijs" of beroepsvoorlichting, op zich 
de sociale mentaliteit, aspiraties en uiteinde
lijke school en beroepskeuze van leerlingen 
zullen veranderen (en bij voorbeeld een 
positievere mentaliteit ten opzichte van het 
TBO en werk aankweken, universitaire stu
dies en traditionele loopbanen minder aan
trekkelijk maken, enz.)  waardoor de 
overgang van school naar werk zou worden 
vergemakkelijkt en de toegang tot de AEI's 
minder onder druk zou komen te staan. 
Natuurlijk moeten bovengenoemde ver
nieuwingen van het leerplan en andere acti
viteiten waarmee het Griekse onderwijssys
teem wordt verrijkt worden toegejuicht. 

Maar ook op dit punt dient een voorbehoud 
te worden gemaakt: elders C9), en er zijn 
redenen om aan te nemen dat dit ook voor 
Griekenland geldt, heeft men geconstateerd 
dat de sociale mentaliteit, aspiraties en 
verwachtingen van leerlingen van zowel 
interne als externe factoren afhangen, van 
de laatste misschien meer dan van de eerste. 
In het geval van Griekenland gaat het om 
factoren als structurele maatschappelijke 
prikkels (de hoogte van het inkomen en 
andere beloningen), de werkomstandighe
den, de sociale aspecten daarvan, de positie 
van de individuele werknemer in het pro
duktieproces, e.d. 

■ Tot slot één van de belangrijkste zaken: 
de kwestie van de sociale rechtvaardigheid. 
Wij hebben boven gesteld dat het TBO in 
Griekenland  vergeleken met het alge
meen onderwijs  als „het arme zusje" van 
het onderwijssysteem wordt beschouwd; de 
kwaliteit ervan was laag, het werd vooral 
bezocht door kinderen uit arbeidersmilieus, 
het bood de leerlingen geen gelijke kansen 
om door te leren en het leidde op voor 
beroepen met een lage status, al was de 
betaling niet altijd zo laag. Vrijwel alle 
recente hervormingen van de structuur, 
organisatie en leerplannen van het onder
wijs hadden tot doel hierin verandering te 
brengen: ze moesten de democratisering 
bevorderen door het scheppen van meer 
gelijke kansen; met name was het de bedoe
ling dat ze de maatschappelijke status en de 
beroepen van mensen uit lagere sociaaleco
nomische milieus zouden opwaarderen — 
kortom, op deze wijze moest het mogelijk 
worden dat grote sociaaleconomische on
gelijkheden zouden verdwijnen. Het aldus 
hervormde onderwijssysteem als geheel zou 
zo kunnen bijdragen tot de verwezenlijking 
van een rechtvaardige, meritocratische en 
democratische welvaartsmaatschappij. 

Maar ook in dit opzicht is de situatie 
gecompliceerder dan ze op het eerste gezicht 
lijkt en zijn de vooruitzichten niet zo roos
kleurig. Want evenals het doel van de 
bovengenoemde economische doelmatig
heid kan dat van de sociale rechtvaardigheid 
alleen bereikt worden via een ingewikkeld 
samenspel tussen school en maatschappij en 
rijzen er in dit verband vragen over de 
grenzen en de mogelijkheden van het onder
wijs met betrekking tot maatschappelijke 
veranderingen. Gezien de aard van de 
Griekse economie, de beloningenstructuur 
van het Griekse beroepsleven en de selectie
ve mechanismen van het onderwijssysteem 
(b.v. de toelatingsexamens voor de tertiaire 
onderwijsinstellingen en het soort kennis 

dat in het onderwijs wordt beoordeeld en 
beloond) zal de zogenaamde „ijzeren wet 
van selectie in het onderwijs" (lees ook: de 
maatschappij) blijven voortbestaan en zal 
de ongunstige positie waarin het TBO ver
keert naar alle waarschijnlijkheid niet ver
beteren. 

(') Voorbeelden van deze benadering in Griekenland 

zijn: het OESOproject voor landen rond de Middel

landse Zee (Mediterranean Regional Project) in het 

begin van de jaren zestig en het Vijfjarenplan van 

19761981. 

(2) Een uitgebreid onderzoek uit 1977 toonde aan dat het 

gemiddelde jaarinkomen van loontrekkers die een 

instelling voor technisch/beroepsgericht onderwijs 

hadden bezocht hoger was dan dat van hen die 

algemeen onderwijs hadden gevolgd. Zie A. PSA

CHAROPOULOS en A. KAZAMIAS, Education and 

Development in Greece: Social and Economic Study 

of Tertiary Education, manuscript, p. 306 (wordt 

gepubliceerd door de uitgeverij Papazeses, Athene, 

1986). 

(3) Wat betreft de periode 19651976: zie OESO, 

Educational Policy and Planning: Educational 

Reform Policies in Greece (Parijs, 1980), p. 60. De 

gegevens van 1985 zijn ontleend aan ongepubliceerde 

documenten van het Ministerie van Onderwijs. 

C) Uit een door M. KASSOTAKIS in 1979 verrichte 

steekproef onder gymnasiasten bleek dat 72 % van 

hen niet naar een technisch/beroepsgericht lyceum 

wilde, omdat dat zou betekenen dat ze geen toegang 

tot AEI's zouden krijgen. Zie To Verna, 26 januari 

1979. 

(5) Volgens de regering wordt het technische tertiaire 

onderwijs populairder, wat zou blijken uit het 

stijgende aantal inschrijvingen van de laatste tijd bij 

de TEI's. Het is echter waarschijnlijker dat die 

stijging veroorzaakt wordt door andere factoren dan 

een veranderde voorkeur, zoals (a) het beperkte 

aantal studieplaatsen op de populaire universiteiten, 

waardoor studenten andere wegen inslaan als zij geen 

plaats op een ΑΕΙ weten te bemachtigen, en (b) de 

angst voor werkloosheid. In verband met deze 

bewering van de regering en tegengestelde opvattin

gen hierover, zie Ta Nea, 4 september 1985. 

(6) Zie K. KASS1MATI, Z. PILAFTZOGLOU en C. TSA

KIRIS, The OAED Apprenticeship Centers: Fin

dings, Problems, Recommendations (Athene: Natio

nal Center of Social Research, 1984), p. 25 en 

passim. 

(7) Zie voor een uitvoerige behandeling van deze punten: 

A. KAZAMIAS, De crisis in het Griekse onderwijs en 

de daarbij optredende paradoxen: een historischver

gelijkend concept, in Verslagen van de Academie van 

Athene, jaargang 58 (1983), pp. 415467 (in hel 

Grieks). 

(8) A. ZESSIMOPOULOS, „De strijd tegen de werkloos

heid en de overheidshulp voor werklozen", ongepu

bliceerd document, verspreid op het vierde Seminar 

over arbeidsomstandigheden en kantoorpersoneel, 

Thessaloniki, november 1985, p. 1 (in het Grieks). 

(') Zie voor specifieke gegevens over dit aspect van de 

Griekse economie en vergelijkende gegevens over de 

landen van de EG: J. P. HATZIPANAYIOTOU, De 

ontwikkeling van de Griekse arbeidsmarkt, 

1961  1983 (Athene, januari 1984, ongepubliceerd 

rapport, pp. 25 31 en 68 (in het Grieks). 

( ,0) Zie S. BABANASESen C. SOULAS. Griekenland aan 

de periferie van de ontwikkelde landen: internatio

nale vergelijkingen (Athene: Themelio, 1976), p. 56 

(in het Grieks). 
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(") Zie over dit onderwerp: M. M ALIOS, De huidige 
ontwikkelingsfase van het kapitalisme in Grieken
land (Athene: Synchrone Epoche, 1977), p. 118 (in 
het Grieks). 

O2) Zie P. J. FOSTER, Education and Social Change in 
Ghana (Londen: Routledge and Kegan Paul, 1965) 
en de „Vocational School Fallay" in J. Karabel en 
A. H. Halsey, red. Power and Ideology in Educa
tion (N.Y.: Oxford University Press, 1977). 

( u ) Zie G. PSACHAROPOULOS, „Education as an 
Investment" in Education and Development, door 
Aklilu Habte, et. al. (Washington, D.C. The World 
Bank, 1983), pp. 13-14. 

(M) OSEO, Education Committee, Manpower and 
Social Affairs Committee, Draft Report on Future 
Policies for Vocational Education and Training, 
Parijs, 7 november 1978. 

( I !) Zie over dit onderwerp ook W.Norton Grubb, „The 
Phoenix of Vocationalism: Hope Deferred is Hope 
Denied", in L.C. Solmon, red., Reassessing the 
Link Between Work and Education (San Francisco: 
Jossey Press, 1978), p. 85. 

C6) Zie G. PSACHAROPOULOS, „Education Planning 
and the Labour Market", European Journal of 
Education, jaargang 15, nr. 2 (1980), pp. 216-217, 
en van dezelfde auteur „Educational Planning: Past 

and Present", Prospects, jaargang VIII, nr. 2 
(1978), pp. 137-138. 

(") Zie het onderzoek van PSACHAROPOULOS en 
KAZAMIAS, op. cit., p. 380. 

(18) Voor een gedetailleerdere uitleg van deze methode 
en de toepassing ervan in Griekenland ten behoeve 
van de planning van het tertiaire onderwijs: zie 
ibid., pp. 369-381. 

(") Zie b.v. G. PSACHAROPOULOS en WILLIAM LOX-
LEY, Diversified Secondary Education and Deve
lopment. (Washington, D.C., Education Depart
ment, The World Bank, 1984). 
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Beroepsopleiding 
in Griekenland 

Hermann Schmidt 

In 1976 begon er in Griekenland een 
grootscheepse hervorming van de be
roepsopleiding, waaraan op het moment 
nog geen eind is gekomen. De leerplicht 
werd verlengd van 6 tot 9 jaar, er werden 
Scholen voor technisch onderwijs (TES) 
opgericht om een basisberoepsopleiding 
te verzorgen, naast het traditionele alge
mene lyceum werd een Technisch en 
beroepsgericht lyceum (TEL) in het 
leven geroepen en naast de universiteiten 
scholen voor hoger technisch beroepson
derwijs (KATEE), waar een beroepsge
richte vervolgopleiding werd geboden. 
Naast deze beroepsopleidingen in 
schoolverband viel de bedrijfsopleiding 
(de OAED-leertijd) bijna in het niet. 

De dominante plaats die het algemeen 
onderwijs en de universitaire studie 
onveranderlijk bleven innemen, was aan 
het begin van dejaren tachtig aanleiding 
voor de Griekse regering om de beroeps

gerichte opleidingsprogramma's verder 
op te waarderen. In 1984 werd als derde 
vorm van het lyceum een geïntegreerd 
lyceum (EPL) ingevoerd, dat beroepson
derwijs en algemeen onderwijs met 
elkaar moet verenigen. De leertijd in 
bedrijven werd verbeterd en georgani
seerd naar het voorbeeld van het in de 
Duitstalige landen gebruikelijke duale 
systeem (alternerende opleiding). De 
scholen voor hoger technisch beroepson
derwijs (KA TEE) werden in 1983 verder 
uitgebouwd tot technologische oplei
dingstellingen (TEI) met een autonoom 
academisch karakter. 
Vastberaden blijft Griekenland streven 
naar meer mogelijkheden om de plaat
sen in het hoger onderwijs open te stellen 
voor mensen met een beroepsopleiding 
én naar stimulering van de economische 
en maatschappelijke ontwikkelingen 
door middel van praktijkgericht onder
wijs. 

HERMANN SCHMIDT, Secretaris-generaal van het Bun
desinstitut für Berufsbildung 
In de jaren 1979 en 1980 heeft de auteur samen met een 
Engelse en een Zweedse onderwijsdeskundige in 
opdracht van de OESO een inventarisatie gemaakt van 
hel Griekse ondwerwijs- en opleidingssysteem en in de 
herfst van 1980 heeft hij als rapporteur voor het 
beroepsoplcidingssystecm aan het zogenaamde 
„OESO-landen- onderzoek- Griekenland" in Parijs deel
genomen. 

Griekenland - een land van 
omwentelingen 

De deelsystemen van de Griekse maatschap
pij, zoals in dit geval het beroepsopleidings
systeem, moeten worden beschreven tegen 
de achtergrond van het bijzonder dynami
sche ontwikkelingsproces dat de afgelopen 
twintig jaar in de hele Griekse samenleving 
op gang is gekomen. Binnen de beperkte 

ruimte van een kort artikel kan deze ontwik
keling echter alleen maar worden aange
stipt. Wie zich intensiever wil bezighouden 
met de zeer interessante ontwikkeling van 
het Griekse beroepsopleidingssysteem zou 
de binnenkort verschijnende uitstekende 
monografie van de Griekse beroepsoplei-
dingsdeskundige Stavrou moeten lezen**. 
De nu volgende beschrijving van de huidige 
ontwikkelingen in Griekenland is groten
deels gebaseerd op de gegevens van Stavrou, 
die wat hun nauwkeurigheid betreft tot nu 
uniek zijn. 
De demografische ontwikkeling in Grieken
land werd de afgelopen twintig jaar geken
merkt door een natuurlijke bevolkingsaan
was en sterke migratiestromen naar de 
Westeuropese industriestaten en terug. Het 
aantal inwoners steeg van 1961 tot 1981 van 
8,3 tot 9,7 miljoen. Alleen in de jaren 
zeventig steeg het aantal inwoners al met 
rond een miljoen, waarvan ongeveer twee 
derde aari natuurlijke bevolkingsaanwas en 
een derde aan het netto aantal uit de 
Europese staten teruggekeerde migranten 
moet worden toegeschreven. De urbanisatie 
nam in die 20 jaar sterk toe. Terwijl in 196Ί 
nog minder dan de helft van de bevolking 
(ongeveer 46 %) in de grote en kleine steden 
woonde, was dat in 1981 al bijna 70%. 
Bij de beschrijving van de ontwikkeling van 
de werkgelegenheid stuit men op moeilijk-

** STAVROU. STAVROS: Die Berufsbildung in Grie
chenland, Red. 
Europees centrum voor de ontwikkeling van de beroeps
opleiding, (CEDEFOP), verschijnt in maart 1986. 
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heden, omdat er pas de laatste jaren een 

preciezere registratie van werkenden en 

werklozen plaatsvindt en omdat de sterke 

migratiebewegingen van de economisch 

actieve bevolking in de afgelopen 20 jaar het 

beeld steeds weer hebben scheefgetrokken. 

Vastgesteld kan worden dat ook in Grieken

land in dejaren '80 het werkloosheidscijfer 

bijna is verdubbeld (1984: naar schatting 

8,2 %) . De situatie op de arbeidsmarkt is 

daarmee echter nog altijd gunstiger dan die 

in de meeste andere Westeuropese staten. 

Het werkloosheidscijfer bij de vrouwen 

1983: 11,7 %) ligt twee keer zo hoog als dat 

bij de mannen (1983: 5,8 %) . Wat de jeugd

werkloosheidbetreft  een belangrijk punt 

voor het beroepsopleidingssysteem  slaat 

Griekenland een slecht figuur. Bijna 43 % 

van alle werklozen is jonger dan 25 jaar, 

terwijl bijna 60% van het totaal aantal 

onder de 30 is. Gemiddeld was in 1984 in de 

EG slechts 38,3% van het totaal aantal 

werklozen jonger dan 25 jaar. (In de Bonds

republiek Duitsland ligt dit cijfer op 27,2 % 

eind september 1984, wat wordt veroor

zaakt doordat een buitengewoon groot deel 

van deze leeftijdsgroep een beroepsoplei

ding in een bedrijf volgt.) 

De economische ontwikkeling van Grieken

land heeft de afgelopen 20 jaar aanzienlijke 

verschuivingen van het arbeidspotentieel 

binnen de sectoren te zien gegeven. Het 

percentage van de beroepsbevolking in de 

primaire sector, die in Griekenland door 

landbouw, wijnbouw en visserij wordt be

heerst, liep van bijna 54 % in 1961 terug tot 

nauwelijks 31 % in 1981; het percentage in 

de industriële sector steeg met 10% van 19 

tot 29% en in de tertiaire sector met 13 % 

van 27 tot 40 %. Ondanks deze aanzienlijke 

structurele verschuivingen in dejaren tussen 

1961 en 1981 blijkt uit een vergelijking met 

de overeenkomstige EGcijfers van 1983 

hoe belangrijk de primaire sector nog altijd 

is voor de werkgelegenheidsstructuur in 

Griekenland. 

Werkgelegenheidsstructuur naar sectoren 

in Griekenland en de EG 1983* 

Griekenland 

Europese Gemeenschap (9) 

Primaire 

sector 

26,96 % 

6,78 % 

Secundaire 

sector 

28,62 % 

35,69 % 

Tertiäre 

sector 

41,42 % 

57,53 % 

* STAVROU, St., t.a.p., p. 33. 

Voor de beoordeling van het huidige ont

wikkelingspeil van het Griekse onderwijs

en beroepopleidingssysteem is het nodig een 

korte blik terug te doen naar de beslissingen 

die de afgelopen 25 jaar met betrekking tot 

de beroepsopleiding zijn genomen. Aan het 

begin van de jaren zestig deed de regering 

van de toenmalige ministerpresident Papan

dreou (de vader van de huidige ministerpre

sident) een poging om het Griekse onder

wijs en opleidingsstelsel grondig te hervor

men. Hiermee werd zogezegd ingespeeld op 

een internationale trend. In alle industrie

staten werden in de jaren zestig pogingen 

ondernomen om het onderwijs en oplei

dingssysteem te hervormen. De situatie in 

Griekenland was echter veel moeilijker dan 

die in de overige landen. De leerplicht 

duurde maar 6 jaar. Vervolgonderwijs bete

kende automatisch algemeen onderwijs aan 

het „gymnasium", (de eerste drie klassen 

van het secundair onderwijs) wat alleen met 

een universitaire studie kon worden 

bekroond. Beroepsopleiding speelde prak

tisch geen rol in de Griekse ideeën over 

onderwijs, maar diende slechts ter voorbe

reiding op lagere functies. Voor de voorbe

reiding op leidende functies of het bereiken 

van een maatschappelijke status had de 

beroepsopleiding nauwelijks waarde. Deze 

opvatting over beroepsopleiding heerst mis

schien ook nu nog onder grote delen van de 

Griekse bevolking, hoewel diverse regerin

gen zich de laatste tien jaar sterk hebben 

gemaakt voor een herwaardering van de 

beroepsopleiding. 

De hervorming van de beroepsopleiding 

waartoe Papandreou senior in de eerste 

helft van de jaren zestig de aanzet gaf, 

mislukte. Net als alle andere aanzetten tot 

hervorming eindigde ook deze in de maat

schappelijke verstarring die optrad nadat de 

kolonels in 1967 de macht grepen. Kara

manlis, de eerste democratisch gekozen 

regeringsleider na de ineenstorting van het 

kolonelsregime, pakte in 1976 de draad van 

de hervorming weer op waar Papandreou 

hem had laten liggen. Met twee fundamen

tele wetten (Nr. 309/1976 betreffende de 

hervorming van het algemeen onderwijs en 

Nr. 576/1977 betreffende de hervorming 

van de beroepleiding) werd 

■ de leerplicht in Griekenland verlengd 

van 6 tot 9 jaar, 

■ werd naast het algemene lyceum (de 

klassen 10 tot 12 van de bovenbouw) een 

technisch en beroepsgericht lyceum inge

steld, dat een soort dubbelkwalificatie (bre

de algemene ontwikkeling plus basisbe

roepsopleiding) moest bieden en ook toe

gang tot de hogescholen moest verschaffen 

en werd tevens 

■ de opbouw van een stelsel van beroeps

onderwijs met verschillende geledingen 

geregeld. 

Over hervorming van de ook toen al 

bestaande bedrijfsopleiding met avond

school (alternerende opleiding, 2370 ge

slaagden in 1976), waarvoor de minister van 

Arbeid verantwoordelijk was, werd in het 

kader van de hervorming van 1977 nog niet 

gesproken. Dit was ook begrijpelijk, gezien 

de berg problemen die voor de hervormers 

oprees. 

De situatie van de beroepsoplei
ding in Griekenland 1979/80 
drie jaar na het begin van de 
hervorming 

Ten tijde van het OESOlandenonderzoek 

Griekenland 1979/80 had de beroepsoplei

ding ondanks de talrijke hervormingsplan

nen nog nauwelijks veld gewonnen ten 

opzichte van de dominerende algemene 

onderwijsprogramma's. De verlenging van 

de leerplicht van 6 tot 9 jaar slokte de meeste 

middelen op. De technische en beroepsge

richte lycea, waarmee de beroepsopleiding 

in de ogen van de statusbewuste Griekse 

bevolking sociaal aanvaardbaar moest wor

den gemaakt, konden in het derde jaar na 

hun oprichting pas op 4 % van de aanmel

dingen voor alle lycea bogen. Dit was 

trouwens ook niet verwonderlijk, want wie 

de zware toelatingsexamens voor het alge

mene lyceum niet haalde, kon altijd nog 

naar het technisch lyceum. Bovendien 

moest degene die na het technisch lyceum 

niet wilde gaan werken, maar naar een 

hogeschool wilde, naast de „technische vak

ken" in bijna alle vakken examen doen die 

voor de leerlingen van het algemeen lyceum 

ook verplicht waren. Bij de toelatingsexa

mens voor de universiteiten werden econo

mie en techniek hoe uitstekend ze ook 

werden beheerst, niet als gelijkwaardig aan 

literatuur en talen beschouwd. 
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In 1979 was er wel een goed begin gemaakt 
met de oprichting van scholen voor lager 
beroepsonderwijs en branchegerichte scho
len voor middelbaar beroepsonderwijs (toe
ristiek, horeca etc), maar net als veel 
andere aanzetten tot hervorming leed ook 
deze onder een enorm gebrek aan personeel 
en middelen. Er waren geen goed opgeleide 
leraren om les te geven aan scholen voor 
beroepsonderwijs, en voor de inrichting van 
moderne, praktijkgerichte opleidingswerk
plaatsen ontbrak maar al te vaak het 
geld. 

Al in 1973 was er door de oprichting van 
scholen voor hoger technisch beroepsonder
wijs (KATEE) een academisch middenni
veau, onder de universiteiten, ontstaan. In 
deze instellingen konden jongeren die graag 
wilden studeren en geen succes hadden 
gehad in de strijd om het relatief geringe 
aantal studieplaatsen, een goed op de prak
tijk afgestemde opleiding vinden, die veel 
weg had van een studie. Voor 1973 hadden 
generaties Grieken die door het gebrek aan 
studieplaatsen niet aan bod kwamen in het 
buitenland moeten studeren. Al tegen het 
eind van de jaren '70 bleek dan ook dat de 
scholen voor hoger technisch beroepsonder
wijs (KATEE) een belangrijke leemte in het 
aanbod van beroepsgerichte vervolgoplei
dingen hadden gesloten en veel verschillen
de mogelijkheden voor carrières met aan
zien boden. 

In het rapport aan de OESO werd de situatie 
van de Griekse beroepsopleidingshervor
ming in 1979 als volgt beschreven: aan de 
fundamenten van het huis wordt nog 
gewerkt, terwijl men zich in de bovenverdie
pingen al huiselijk inricht. 

Doordat men uiterst pragmatisch te werk 
ging en totaal afzag van een financiële 
planning voor de middellange termijn was 
het in die tijd moeilijk om een oordeel te 
geven over de hervormingsmaatregelen en 
de verhouding tussen beroepsopleiding en 
algemeen onderwijs. 

Om de praktische uitwerking van de hervor
mingsdoelstellingen te ondersteunen had de 
Griekse regering een centraal instituut voor 
de ontwikkeling van leerplannen en lesma
teriaal (KEME) opgericht, dat zich bezig
hield met de samenstelling van onderwijs
statistieken en middellange termijnplan
ning, met de uitvoering van modelprojecten 
en de uitwerking van moderne leerplan
nen. 

• OESO, (ED (80)20): Review of Educational Policy in 

Greece, Paris 1980, p. 32. 

In het rapport van 1979 werd gemeld dat de 
beroepenvoorlichting en voorbereiding op 
de beroepskeuze*, nog volstrekt ontoerei
kend waren. In de opleiding van onderwij
zers (klassen 1 t/m 6) en gymasiumleraren 
(klassen 7 t/m 9) ontbrak elke voorberei
ding op het doceren van technische of 
economische vakken. Het ontbrak aan ken
nis over de beroepen en arbeidsmarkt, 
evenals aan de bekwaamheid om praktisch 
gerichte beroepenvoorlichting te kunnen 
geven. Tijdens korte cursussen van een paar 
dagen werden de docenten van de algemene 
scholen zo goed en zo kwaad als het ging op 
deze taken voorbereid. 

Beroepsopleiding in Grieken
land 1985/86  het tiende jaar 
van de hervorming 

Met de wetten van 1976 en 1977 ten aanzien 
van de hervorming van het Griekse onder
wijs en beroepsopleidingsstelsel begon een 
structurele, organisatorische en inhoudelij
ke renovatie van het Griekse onderwijsstel
sel, waaraan momenteel nog geen einde is 
gekomen. Nog in 1985 werden er belang
rijke nieuwe onderwijswetten van kracht. In 
de Griekse beroepsopleiding „kan het dus 
nog alle kanten op". De volgende beschrij
ving kan daarom alleen maar een moment
opname van de beroepsopleiding in Grie
kenland rond de jaarwisseling 85/86 vanuit 
het gezichtspunt van een buitenlander 
zijn. 

D Het tegenwoordige Griekse opleidings
en onderwijssysteem 

Voordat de afzonderlijke takken van de 
Griekse beroepsopleiding worden beschre
ven, moet het volgende schema een over
zicht van het totale onderwijs en oplei
dingssysteem geven. 

Opbouw van het Griekse onderwijs en 
opleidingssysteem (Schema op p. 36). 

Enkele noodzakelijke toelichtingen bij het 
schema en de daarin opgenomen cijfers: 

■ Het verschil in de cijfers voor nieuwe 
leerlingen in het basisonderwijs en leerlin
gen die deze school verlaten hangt samen 
met demografische oorzaken, maar ook 
met de toename in de remigratie. 

■ Het verschil tussen het aantal leerlingen 
dat van de basisschool afkomt en het aantal 
dat naar het gymnasium gaat, berust op de 
latere aanmelding van leerlingen die de 
basisschool al eerder hadden verlaten en nu 

de verlengde leerplicht alsnog willen vervul
len. 

■ Leerlingen die zonder diploma het 
secundair onderwijs hebben verlaten wordt 
de mogelijkheid geboden om zich in postly
ceale centra voor te bereiden om alsnog het 
lyceumdiploma te halen. 

■ De leerlingenopleiding, die onder toe
zicht staat van het Orgaan van de Arbeids
voorziening (OAED) wordt gewoonlijk niet 
opgenomen in grafische voorstellingen van 
het Griekse onderwijs en opleidingssy
steem. Volledigheidshalve werd deze oplei
ding hier wel opgenomen, omdat er toch 
zo'n 10 000 Griekse jongeren aan deelne
men. 

■ Naast de scholen voor technisch en 
beroepsgericht onderwijs bestaan er scholen 
voor lager beroepsonderwijs voor o. a. toe
ristiek, hotelwezen, landbouw en leger, 
die hier echter ten behoeve van de overzich
telijkheid niet zijn opgenomen. 

■ Talrijke Griekse jongeren studeren in 
het buitenland. Naar schatting gaan er 
jaarlijks ca. 7 000 jongeren naar het buiten
land om een studie te volgen. 

D Beroepenvoorlichting  Vorderingen 

Er zijn de laatste jaren aanzienlijke vorde
ringen gemaakt wat betreft de beroepen
voorlichting en de voorbereiding op de 
beroepskeuze. Terwijl er tot 1981 maar één 
uur beroepenvoorlichting in de derde klas 
van het gymnasium werd gegeven, zijn de 
lessen hierin sindsdien uitgebreid tot alle 
klassen van het gymnasium en de eerste twee 
klassen van het lyceum. De lerarenopleiding 
werd verlengd van enkele uren tot een 
voorbereiding van vijf maanden. Jongeren 
die de school vóór de negende klas of in de 
jaren daarna zonder diploma verlaten, val
len echter buiten deze maatregelen. Sinds 
1983 organiseert de OAED daarom, ook 
onder druk van de stijgende jeugdwerkloos
heid, cursussen van tien weken voor vijf
tien tot achttienjarigen waarmee zij op het 
beroepsleven worden voorbereid. In deze 
cursussen krijgen jongeren informatie, 
adviezen en ondersteuning bij hun pogingen 
een baan te vinden. Uit het feit dat er al in 
het tweede jaar 3 500 jongeren aan de cur
sussen deelnamen blijkt hoe groot de 
behoefte aan deze projecten is en hoeveel 
succes ze hebben. 

D De scholen voor beroepsonderwijs — 
geen alternatief voor het lyceum 

De scholen voor beroepsonderwijs, waar
van het aantal op grond van wet Nr. 576/ 
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Opbouw van het Griekse onderwijs en opleidings
systeem* 

Universiteit 

Instroom: 

25 000 

Technologische 

Opleidings

instellingen TEI 

Instroom: 20 000 

12 

11 

10 

Toelatingsexamens υ 
17 

technischberoepsgericht 

lyceum (TEL) 

geïntegreerd lyceum 

(EPL) 
leerlingopleiding in 

school en bedrijf, 

OAEDleertijd 

scholen voor 

technisch 

en beroepsgericht 

onderwijs (TES) 

Algemeen lyceum 

Instroom: 102 000 

TEL 

21 

Toelatingsexamens vervallen 

Uitstroom: ca. 126 000 leerlingen 

Gymnasium 

Instroom: ca. 161 000 leerlingen 

X 
Uitstroom: ca. 149 000 leerlingen 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Schooljaren 

* Cijfers uit: St. Stavrou, voor 1983. 

Basisschool 

Instroom: ca. 145 000 leerlingen 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

leeftijd 

1977 aanzienlijk werd vergroot, dienden een Hun aandeel in het totaal aantal leerlingen 

eigen profiel te ontwikkelen en het alterna dat in de bovenbouw van het secundair 

tief voor het lyceum te worden. Ze hebben onderwijs is ingeschreven is met hetzelfde 

dit doel niet bereikt. percentage gedaald (1980/81 : 8,6 %; 

1984/85 : 4,8 %) als het aandeel van de 

technische en beroepsgerichte lycea is geste

gen (1980/81 : 16,9 %; 1984/85 : 20,8 %) . 

Kennelijk is het geringe aandeel van de 

algemene vakken (20 %) tegenover de vak

ken die op de beroepspraktijk en de 

beroepstheorie zijn gericht weinig attractief 

voor de nog altijd sterk op algemeen onder

wijs gefixeerde Griekse bevolking. Boven

dien bieden deze scholen „alleen" kwalifi

caties voor praktische beroepen. Deze hele 

ontwikkeling is er wellicht de oorzaak van 

dat de Griekse regering onlangs het „over

stappen" naar een technisch en beroepsge

richt lyceum gemakkelijker heeft gemaakt. 

Zij die in het bezit zijn van het diploma van 

een school voor technisch en beroepsgericht 

onderwijs mogen zonder toelatingstest naar 

de tweede klas van deze lycea. 

De scholen voor technisch beroepsonder

wijs bieden in 14 beroepsvelden (bijv. elek

trotechniek, ambacht, bouw) een opleiding 

in 32 overwegend technischambachtelijke 

beroepen (uitzonderingen: kantoorberoe

pen, toeristiek, huishoudelijke beroepen). 

D Concurrerende lycea  De strijd om de 

gelijkwaardigheid 

Het zijn waarschijnlijk de technische en 

beroepsgerichte lycea (TEL) die de verras

sendste ontwikkeling hebben doorgemaakt. 

Binnen de eerste tien jaar na hun oprichting 

slaagden zij erin meer dan een vijfde van alle 

lyceumleerlingen voor zich te winnen. De 

afgelopen vijf jaar hebben verschillende 

maatregelen in het kader van het beroeps

opleidingsbeleid de positie van de TEL 

versterkt: 

■ Door het wegvallen van de toelatingsexa

mens bij de overgang van het gymnasium 

naar het lyceum is de TEL het predikaat 

„tweede keuslyceum" een beetje kwijtge

raakt. In de dominerende positie van de 

algemen lycea met zo'n 75 % van alle 

leerlingen in het secundair onderwijs is sinds 

1980 nauwelijks verandering gekomen. 

■ De verbetering van de horizontale mobi

liteit tussen de lycea en het grotere aanbod 

aan voorbereidende cursussen na het 

lyceum hebben de toegangsmogelijkheden 

van TELleerlingen tot de universiteiten 

verbeterd. 

Het opleidingsaanbod van de TEL is aan

trekkelijker geworden: 

■ De leerlingen krijgen een brede basisbe

roepsopleiding de grondslagen van de 

beroepstheorie; geen vakdiploma. De tech

nische lycea bieden: machinebouw, elektro

techniek, bouw, chemie/metallurgie, spin

nerij/weverij, toegepaste kunst, informati
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ca. De beroepsgerichte lycea bieden: econo
mie en administratie, landbouw, sociale 
dienstverlening en koopvaardij. 

■ Om tot de technologische opleidingsin
stellingen (TEL, vroeger KATEE) te wor
den toegelaten moet men in het bezit zijn 
van het lyceumdiploma en slagen voor het 
toelatingsexamen. Jaarlijks wordt het aan
tal studieplaatsen (numerus clausus) vastge
legd. 

Het beslissende voordeel van de TEL is in de 
ogen van veel Grieken zeker dat deze lycea 
nog een weg naar het tertiair onderwijs 
openlaten, wat met een jaar langer naar 
school niet te duur betaald lijkt. 

Ondanks deze werkelijk positieve ontwik
keling van de TEL lijkt de Griekse regering 
niet tevreden te zijn geweest met de ontwik
keling van algemeen onderwijs en beroeps
opleiding in de richting van een gelijkwaar
dige positie. In 1984 voerde de regering een 
derde schooltype in, het Geïntegreerde 
Lyceum (EPL). Het gaat om een scholenge
meenschap in de bovenbouw van het secun
dair onderwijs, die een combinatie van 
algemeen onderwijs en beroepsonderwijs 
aanbiedt. Het interessante van dit concept is 
dat er ook praktische beroepsopleiding in is 
opgenomen, wat bij het technisch en 
beroepsgericht lyceum tot nu toe niet het 
geval was. Het Geïntegreerde Lyceum moet 
er onder andere toe bijdragen dat de tradi
tionele, ingewortelde vooroordelen over de 
minderwaardigheid van praktisch hand
werk worden bestreden.* 

Het eveneens driejaar durende Geïntegreer
de Lyceum biedt een veelheid aan verplichte 
vakken (de traditionele voorgeschreven 
vakken van het lyceum, maar ook techno
logie/'produktie en grondslagen van de eco
nomie), verplichte keuzevakken (bijv. land
bouw, biotechnologie, rechten) en vrije 
keuzevakken (bijv. een tweede vreemde 
taal, artistieke vakken). Vanaf het eerste tot 
het derde jaar neemt het aandeel van de 
algemene vakken af en dat van de gespecia
liseerde vakken toe. De capaciteit om te 
studeren dient dus ook via beroepsgerichte 
vakken te worden verworven. 

Het Geïntegreerde Lyceum geeft daarmee in 
principe toegang tot alle opleidingen en 
carrières die door de andere scholen in de 
bovenbouw van het secundair onderwijs 
worden verzorgd. Het Ministerie van 
Onderwijs noemt als de belangrijkste doel
stellingen van dit schooltype: ** 

• STAVROU, St., t.a.p., p. 33. 

·* Ministry of Education and Religion (Ed.) The inte

grated Lyceums, Athene 1984, p. 4. 

„Het Geïntegreerde Lyceum moet 

■ een democratische school zijn, d.w.z. 
antiautoritair; 

■ een open school zijn, d.w.z. verbonden 
met het leven en de maatschappelijke omge
ving; 

■ een dynamische school zijn, met het 
vermogen om nieuwe studieterreinen te ont
wikkelen, nieuwe vakken in te voeren en 
activiteiten te ontplooien die overeenstem
men met de behoeften van de maatschappij 
en de behoefte aan onderwijs van de leerlin
gen." 

In 1984/85 zijn 14 Geïntegreerde Lycea met 
bijna 4 500 leerlingen hun werkzaamheden 
begonnen. Het blijft afwachten of het nieu
we schooltype de dominante positie van het 
traditionele algemene gymnasium verder zal 
aantasten en of de beroepskwalificaties die 
door het Geïntegreerde Lyceum worden 
aangeboden de kansen van schoolverlaters 
op de arbeidsmarkt kunnen verbeteren. 

D Een langverwachte hervorming  de 
leerlingenopleiding van de OAED 

Sinds de jaren vijftig bestaat er in Grieken
land een leerlingenopleiding, die echter 
nooit zoveel aanzien en belang voor de 
arbeidsmarkt heeft verworven als het leer
lingstelsel in het Duitstalig gebied. Daar
voor waren de kwaliteit ervan en de omstan
digheden ook niet geschikt: naast een volle 
werkweek in het bedrijf moesten de jonge
ren op vier avonden in de week in totaal 14 
uur beroepsonderwijs volgen, zonder twij
fel een zeer hoge belasting die niet onver
deeld gunstig was voor het leren. Het 
Orgaan voor de Arbeidsvoorziening 

(OAED) is verantwoordelijk voor de plan
ning en de „leertijdcentra" (scholen voor 
beroepsonderwijs en leerwerkplaatsen). 

In 1984/85 heeft de Griekse regering ook 
deze niet onbelangrijke tak van het beroeps
opleidingssysteem hervormd. Men is aan de 
slag gegaan met diverse aanbevelingen die al 
in het OESOrapport van 1980 waren .gefor
muleerd: 

■ Het eerste jaar van de beroepsopleiding 
dient geheel in de leertijdcentra van de 
OAED plaats te vinden. 

■ Vanaf het begin van het tweede jaar 
krijgen de leerlingen alternerend drie tot 
vier dagen les in het bedrijf en één tot twee 
dagen in de school voor beroepsonder
wijs; 

■ Het praktische gedeelte wordt vanaf het 
tweede jaar tot en met het eind van de 
driejarige opleiding steeds groter; het laat
ste semester bestaat uitsluitend uit een 
bedrij f sstage. 

■ De organisatie van het onderwijs op de 
school voor beroepsonderwijs dient flexibel 
te zijn, zodat de keuze mogelijk is tussen één 
of twee dagen school per week of een blok 
van verscheidene maanden achter elkaar. 
Dienovereenkomstig vindt bij het „blok
kensysteem " de opleiding in het bedrijf ook 
verscheidene maanden achter elkaar plaats, 
zonder onderbreking door de school. 

■ Het opleidingsaanbod bestaat in eerste 
instantie uit 23 beroepen met een erkende 
opleiding, waarbinnen kennelijk een even 
grote behoefte aan opgeleid personeel 
bestaat: 
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13 beroepen in de metaal en elektrotech

niek (bijv. gereedschapsmachinetechnicus, 

automonteur, elektrotechnicus), 

Graficus en technisch tekenaar, 7 ambach

telijke beroepen (bijv. keramisch vakman, 

goud en zilversmid, bouwvakarbeider) en 

Administratieve vakmensen voor de land

bouw. 

De OAED beheert 38 „leertijdcentra" in 

het hele land, waarbij steeds een aantal 

opleidingsbedrij ven horen. 

Tot de opleiding worden jongeren toegela

ten die in het bezit zijn van een gymnasium

diploma en die tussen de 16 en de 19 jaar 

oud zijn. De opleidingsplaatsen worden na 

een jaarlijkse analyse van de arbeidsmarkt 

in de regio's ter beschikking gesteld. De 

afgelopen jaren waren het er tussen de 2 500 

en de 3 500 per jaar. 

De stijgende jeugdwerkloosheid, maar ook 

de verbeterde opleidingsomstandigheden 

hebben de toeloop tot de leerlingenoplei

ding met sprongen doen stijgen. Het schijnt 

dat de vraag het afgelopen jaar het aanbod 

in bepaalde vakrichtingen met het tienvou

dige (!) overtrof. * 

Zolang er een dergelijke wanverhouding 

bestaat tussen aanbod en vraag zullen de 

zwakke kanten van de aanbodsplanning 

(oriëntatie op de arbeidsmarktsituatie van 

dat moment) nauwelijks aan het licht 

komen. Degenen die voor de leerlingenop

leiding zijn geslaagd vinden ondanks de 

jeugdwerkloosheid al snel een plaats op de 

arbeidsmarkt, vanwege het grote gebrek 

aan gekwalificeerd personeel. De vraag 

.blijft of het zinvol is geweest een toela

tingseis (gymnasiumdiploma) voor de leer

lingenopleiding in te voeren. Veel laat

bloeiers die nooit een diploma hebben 

gehaald, wordt zo de kans ontnomen om via 

een beroepsopleiding hun eigen persoon

lijkheid verder te ontwikkelen en een pas

sende plaats in de maatschappij te vin

den. 

Aan de andere kant wordt er formeel een 

eind gemaakt aan een uitzichtloze situatie 

doordat geslaagden van de huidige 

OAEDleertijd nu de mogelijkheid krijgen 

om naar de tweede klas van het technisch en 

beroepsgericht lyceum te gaan. Gegadigden 

dienen echter eerst te slagen voor een toela

tingsexamen, dat evenwel in de toekomst na 

de hervorming van de OAEDleertijd moet 

wegvallen. Drie jaar leertijd wordt momen

teel nog niet eens gelijkgesteld aan één jaar 

lyceum. De Griekse hervormers hebben 

• STAVROU, ST., t.a.p., 33. 

kennelijk net zoveel moeite met de gelijk

waardigheid van beroepsopleiding en alge

meen onderwijs als hun collega's in andere 

Europese landen (inclusief de Bondsrepu

bliek Duitsland). 

Bovendien bestaat er te weinig duidelijkheid 

over de verschillende beroepsprofielen die 

■ in de OAEDleertijd 

■ in de scholen voor technisch en beroeps

gericht onderwijs 

■ in het technisch en beroepsgericht 

lyceum 

■ in het geïntegreerde lyceum 

kunnen worden verworven. Deze duidelijk

heid is zowel voor de jongeren als voor de 

bedrijven die zich op de arbeidsmarkt 

bevinden van het grootste belang. 

D Tertiair onderwijs en beroepsgerichte 

her, bij en nascholing  het terrein voor 

toekomstige activiteiten 

De in 1973 opgerichte scholen voor hoger 

technisch beroepsonderwijs, de KATEE, 

zijn in het kader van de hervorming van de 

laatste jaren (wet Nr. 1404/1983) tot Tech

nologische Opleidingsinstellingen (TEI) 

verheven en uitgebreid met vakken uit de 

administratieve en dienstverlenende sector. 

Daarmee haalt Griekenland een ontwikke

ling in die ook in andere landen heeft 

plaatsgevonden. 

De totale onderwijshervorming van de afge

lopen 10 jaar en speciaal de hervorming van 

de KATEE in TEI heeft tot een explosie in 

de aantallen studenten geleid: 

Eerstejaarsstudenten 1981 1985* 

Jaar 

1981 

1985 

Aanmel

dingen 

74 922 

149 296 

Universiteiten 

14 747 (53,6 %) 

23 666 (45,3 %) 

KATEE/TEI 

9 715 (35,3 %) 

22 912 (43,8 %) 

Overige 

3 068 (11,1 %) 

5 689 (10,9 %) 

Totaal 

27 529 

52 267 

• ST. STAVROU, t.a.p., p. 33. 

Het is te hopen dat de TEI de toenadering 

tot de universiteiten niet met een groeiende 

verwijdering van de economie en het 

beroepsleven hoeven te bekopen. Het is een 

ontnuchterend feit, dat echter vaak bij 

onderwijshervormingen moet worden ge

constateerd, dat de verdere ontwikkeling 

van opleidingsprogramma's tot des te meer 

statusverbetering leidt naarmate deze pro

gramma's zich meer van het praktische 

onderwijs verwijderen. 

Hoewel het aantal studieplaatsen in het 

tertiair onderwijs in de laatste vijfjaar door 

geweldige inspanningen bijna is verdub

beld, is er in het aantal afgewezen kandida

ten van bijna tweederde van het totaal 

nauwelijks verandering gekomen. Dit effect 

is bekend: zodra er nieuwe opleidingsmoge

lijkheden worden geboden blijkt de behoef

te om alsnog een vervolgopleiding te gaan 

doen altijd enorm groot. Wellicht is het ook 

voor de Griekse hervormers een van de 

grootste problemen om kwantiteiten en 

kwaliteiten met elkaar in evenwicht te hou

den. 

Aan de volwasseneneducatie buiten het ter

tiair onderwijs dient in de toekomst in 

Griekenland meer aandacht te worden 

besteed. Er moet meer duidelijkheid komen 

over de traditionele projecten die talrijke 

particuliere instituten en staatsinstellingen 

(waarvan de OAED de grootste is) ontwik

kelen in het kader van de beroepsgerichte 

her, bij en nascholing van werkenden, het 

aantal projecten moet worden vergroot, er 

moet een betere coördinatie komen en de 

projecten moeten aan de projecten in het 

kader van de algemene volwasseneneduca

tie worden gekoppeld. Bij het Ministerie 

van Onderwijs werd voor dit doel een 

coördinatieafdeling opgericht, met aan het 

hoofd een secretarisgeneraal voor de vol

wasseneneducatie *. 

D Adviescolleges en onderwijskundig on

derzoek  stabilisatoren en motoren van de 

hervorming 

In het kader van de hervorming van het 

gehele onderwijs en opleidingssysteem zijn 

er tal van adviescolleges voor opleidingsin

stellingen op lokaal, regionaal en nationaal 

niveau in het leven geroepen. Zo ook in de 

beroepsopleiding. Doel van deze adviescol

leges is te zorgen dat de opleidingsinstellin

gen zeer nauw betrokken zijn bij de maat

schappij. Werkgevers en vakbonden, ou

ders, docenten en deskundigen formuleren 

in deze adviescolleges de doelstellingen van 

♦ Eurydice Brussels (Ed.): The Education System in 
Greece, 1984, p. 24. 
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onderwijs- en beroepsopleidingsprojecten 
vanuit hun gezichtspunt. 

Het Onderzoekinstituut voor het secundair 
onderwijs (KEME) wordt momenteel omge
vormd tot een onderzoek- en ontwikkelings
instituut voor pedagogiek, leerplanontwik
keling, onderwijstechnologie en lerarenop
leiding. 

De directeur van het instituut heeft al bij de 
eerste ontmoeting tussen de directeuren van 
de Europese instituten voor beroepsoplei-
dingsonderzoek, die in mei 1985 door het 
CEDEFOP in Berlijn werd georganiseerd, 
te kennen gegeven dat hij belangstelling 
heeft voor internationale samenwerking op 
dit gebied. Voor Griekenland en de andere 
landen van de Gemeenschap zou zo'n 
samenwerking van groot nut kunnen zijn bij 
de verdere ontwikkeling van hun beroeps
opleidingssystemen. 

Beroepsopleiding in Grieken
land - een systeem in ontwikke
ling 

Na tientallen jaren verstarring heeft de 
beroepsopleiding in Griekenland zich in het 

afgelopen decennium stormachtig ontwik
keld. Met de technische en beroepsgerichte 
lycea (TEL), de technologische opleidings
instellingen (TEI) en sinds kort het geïnte
greerde lyceum (EPL) heeft de beroepsop
leiding aanzienlijke successen geboekt ten 
opzichte van het traditionele algemene 
onderwijs met het algemeen lyceum en de 
universiteit als dominante bastions. Het is te 
hopen dat de leerlingenopleiding van de 
OAED enorm aan invloed zal winnen; daar 
sluimert een groot opleidingspotentieel, 
waarvoor de verhouding van 10:1 tussen 
het aantal gegadigden en de beschikbare 
plaatsen het bewijs levert. De Numerus 
Clausus aan universiteiten en technologi
sche opleidingsinstellingen is met een ver
houding van 3:1 veel minder rigide. Het 
aanbod aan studieplaatsen (14 universitei
ten: ca. 90 000; 12 TEI: ca. 30 000) is 
momenteel veel groter dan het aanbod 
aan beroepsgerichte opleidingsplaatsen 
(279 TEL: ca. 65 000 plaatsen; 171 TES: 
ca. 21 000; 38 OAED-leertijd-centra: 
ca. 10 000) *. 

De belangrijkste taken die bij de verdere 
uitvoering van de beroepsopleidingshervor-

* Eurydice, t.a.p., tabel 8. 

ming in Griekenland moeten worden ver
vuld, zijn: de aanzienlijke uitbreiding van 
het aantal opleidingsplaatsen, de invoering 
van duidelijk omschreven beroepsprofielen 
en vakdiploma's en het nog aantrekkelijker 
maken van de OAED-leertijd door meer 
mogelijkheden voor her-, bij- en nascho
ling. 
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Achtergrondgegevens 

Geneviève Ohayon 

Het hedendaagse Spaanse onderwijsstelsel 

is vastgelegd in de algemene onderwijswet 

van 1970. Er geldt een leerplicht voor 

kinderen van 6 tot en met 16 jaar. Hieronder 

volgt een uiteenzetting van de verschillende 

onderwijsniveaus. 

EGB: Educación general básica (algemeen 

basisonderwijs) 

Verplicht, gratis lager onderwijs gedurende 

8 jaar (6 tot 13 jaar). Na afloop hiervan 

ontvangen de kinderen een einddiploma, 

„Graduado Escolar", waarmee zij kunnen 

doorgaan voor het BUP (zie hieronder) of 

een lagere beroepsopleiding (FP I) kunnen 

volgen. 

Leerlingen die dit diploma niet hebben 

behaald, ontvangen een „Certificado esco

lar"  een getuigschrift  , waarmee zij 

uitsluitend toegang hebben tot lagere 

beroepsopleidingen. 

BUP: „Bachillerato Unificado Polivalente" 

Algemeen baccalaureaat 

Verplicht, gratis voortgezet onderwijs 

(openbaar). Duur: 3 jaar (van 14 tot en met 

16 jaar). Algemeen onderwijs, gemeen

schappelijke basis en keuzevakken, enkele 

zogeheten technische en beroepsgerichte 

activiteiten. 

Leerlingen die het baccalaureaat behalen, 

kunnen worden toegelaten tot de voortge

zette beroepsopleiding (FP 2), of tot de 

COU (zie opmerking over de hervorming 

van het voortgezet onderwijs, waarmee 

thans experimenten worden gedaan). 

COU: Curso de Orientación Universitaria 

Voorbereidend Universitair Onderwijs 

Duur: 1 jaar (van 17 tot 18 jaar). 

Voorbereiding op universitaire studie, ver

breding van de algemene ontwikkeling en 

voorbereiding op het toelatingsexamen 

voor de universitaire studierichtingen (me

dicijnen, farmacie, kunstgeschiedenis, psy

chologie, wiskunde, rechten, economie . . . ) 

of de technische hogescholen (bouwkunde, 

landbouwkunde, mijnbouw, enzovoorts). 

Dit zogeheten selectieexamen „selectivi

dad") behoeft niet te worden afgelegd door 

leerlingen die een hogere beroepsopleiding 

willen gaan volgen (opleidingen voor het 

onderwijs, de verpleging, landbouwtech

niek, informatica enzovoorts). 

Let op: De beroepsgerichte opleiding waar

over wij het nu gaan hebben, in het Spaans 

aangeduid als „Formación Profesional 

Reglada", ressorteert onder het Ministerie 

van Onderwijs en Wetenschappen (zie gra

fiek in het organigram van het schoolstel

sel). Deze onderscheidt zich van de perma

nente beroepsgerichte educatie, de zogehe

ten „formación occupatio nal", die valt 

onder het Ministerie van Arbeid en Sociale 

Zekerheid en het Nationaal Instituut voor 

de Arbeidsvoorziening (INEM). 

FP 1: „Formación Profesional de Primer 
grado" Lagere beroepsopleiding 

Duur: 2 jaar (van 14 tot 16 jaar). 

Deze opleiding is gratis en is verplicht voor 

hen die geen baccalaureaat (BUP) willen 

behalen; voor degenen die geen diploma 

„graduado escolar" hebben behaald en die 

dus niet mogen verder leren voor het 

BUP. 

Het onderwijs op dit niveau bestrijkt drie 

gebieden: 

■ algemene ontwikkeling 

■ natuurwetenschappen, toegesneden op 

het gekozen beroep 

■ specifieke technische kennis. 

Deze opleiding geeft recht op het diploma 

van geoefend werknemer „tecnico auxi

liar"). 

Op dat niveau kan de leerling: 

■ zich inschrijven voor het BUP 

■ zich inschrijven voor het FP 2, om zich 

in een bepaald vak te specialiseren. 

FP 2: „Formación Profesional de Régimen 

General" 

Algemene beroepsgerichte opleiding. Duur: 

2 jaar, na een speciale vooropleiding. 

„Formación Profesional de Régimen de 

Enseñanzas Especializadas" 

Beroepsgerichte specialistische opleiding. 

Duur: 3 jaar. 

Spanje 

Bevolking 

Bevolkingsdichtheid 

Werkloosheid 1985 (geschat) 

37,6 min 

75/km
2 

19,9 % 

Industriële produktie (1983 = 100) 116 

Groeipercentage Bruto Sociaal Produkt 2,5 % 

Bron: OESO, EGCommissie. 
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grafiek 
overzicht van 
verschillende 

"ngswegen 

Onderwijs op het gebied van: 

■ Werk in de onderneming 

■ Technologische kennis en praktijk 

■ Aanvullende gespecialiseerde oplei

ding. 

De FP 2 leidt op tot het diploma van 

geschoold vakman (Técnico especialista). 

Met dit diploma kan toegang worden ver

kregen tot: 

■ De COU, om de studie op universitair 

niveau voort te zetten (met toelatingsexa

men). 

■ De Hogere Beroepsopleidingen in spe

cialismen die overeenkomen met die van de 

FP. 

De wet laat de mogelijkheid tot een derde 

niveau van beroepsgerichte opleiding open, 

maar dit is tot nu tot nog niet van de grond 

gekomen. 

Opmerking met betrekking tot de hervor

ming van het voortgezet onderwijs 

(Voor de tweede cyclus, van 1619 jaar). 

Deze hervorming zal bij wijze van experi

ment gedurende het schooljaar 1985  1986 

worden doorgevoerd. Dit betekent dat er 

zes baccalaureaten of studierichtingen ko

men waarin opleiding, polyvalentie en spe

cialisatie met elkaar gecombineerd worden. 

Doel hiervan is een soepeler opleiding te 

krijgen die beter aansluit bij de sociaaleco

nomische omstandigheden. 

Leerlingen die niet verder studeren aan een 

universiteit, kunnen hun opleiding afron

den via een reeks opleidingsmodulen, die 

ieder een jaar duren en die recht geven op 

een diploma dat gelijk staat met dat van de 

FP 2. Leerlingen die hun voortgezet onder

wijs niet afmaken, kunnen deelnemen aan 

modulen in het kader van de permanente 

beroepsgerichte educatie die een duur van 6 

maanden tot een jaar hebben. 

Permanente 
volwasseneneducatie (EPA) 

De algemene onderwijswet van 1970 biedt 

volwassenen de mogelijkheid een EGB en 

FPstudie te volgen en hun kennis aan te 

vullen of te verruimen. 

Tegenwoordig kunnen volwassenen schrif

telijk lager, voortgezet en universitair 

onderwijs volgen (Centro Nacional de Edu

cación Básica a Distancia „CENEBAD"; 

Instituto Nacional de Bachillerato a Distan

cia „UNED"). 

Het Directoraatgeneraal voor Onderwijs

bevordering van het Ministerie van Onder

wijs coördineert de permanente volwasse

neneducatie, die momenteel volop in ont

wikkeling is. Het Ministerie van Cultuur 

werkt hieraan mee via zijn maatschappelij

ke centra van het OnderDirectoraatGene

raal voor Culturele Vorming en het Direc
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toraat-Generaal voor Jeugdzaken. Het De
partement voor Maatschappelijke Gelijk
stelling richt zich meer in het bijzonder op 
ouderen en op specifieke vrouwencentra. 

Het Ministerie voor Landbouw en Visserij 
zet EP A-programma's op in achtergestelde 
gebieden „Mejora Agraria", „MejoraRural 
y Familiar"). 

Het Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken 
ontwikkelt via het Nationaal Instituut voor 
de Arbeidsvoorziening „INEM" (opgericht 
in 1978) een beleid voor permanente 
beroepsgerichte opleiding, de zogenaamde 
„Formación Profesional Ocupacional". 

In 1983 heeft het INEM een Plan gepubli
ceerd voor de herstructurering van de 
beroepsgerichte opleiding in Spanje. In dit 
plan stonden decentralisatie, regionalisatie 
en participatie centraal. Het liep daarmee 
vooruit op het huidige opleidingsbeleid en 
effende de weg voor het „Plan voor de 
beroepsopleiding en de integratie in het 
beroepsleven", dat in september 1985 tot 
stand kwam. Hieronder zullen wij nader op 
dit Plan ingaan. 

De situatie in 1985/1986: 

Op 9 oktober werd in Madrid een sociaal-
economisch akkoord (AES) voor 
1985- 1986 ondertekend door de regering, 
de „Confederación Española de Organiza
ciones empresariales", CEOE, (het Spaanse 
Verbond van Werkgeversorganisaties), die 
in het totaal 1 300 000 leden heeft, wat 
neerkomt op 75 % van het totale aantal 
werkgevers, de „Confederación Española 
de Pequeña Y Mediana Empresa", CEPY-
ME, (de Spaanse confederatie van het mid
den- en kleinbedrijf), en de „Union general 
de Trabajadores", UGT, (de Algemene 
Arbeidersbond), een socialistische vakvere
niging. 

De sociale partners en de overheid zijn het er 
volledig over eens dat dit akkoord de Spaan
se economie weer op de been moet helpen en 
moet bijdragen tot de schepping van 
arbeidsplaatsen. Dit laatste is een absolute 
prioriteit, daar 20 % van de beroepsbevol
king werkloos is. 

Om te zorgen dat bedrijven méér jongeren 
in dienst nemen, stimuleert Hoofdstuk VI, 
artikel 15 van dit akkoord de ontwikkeling 
van stagecontracten en opleidingscontrac
ten (nieuwe vormen van contracten, die op 
2 augustus 1984 bij wet 32/1984 door de 
CORTES werden goedgekeurd). 

In artikel 16 van hetzelfde Hoofdstuk, 
getiteld „Beroepsopleiding", stellen de on
dertekenende partijen dringende maatrege
len voor om het stelsel van beroepsgerichte 
opleiding (FP) aan te passen aan de werke
lijke behoeften van de arbeidsmarkt en de 
permanente beroepsgerichte educatie ver
der te ontwikkelen (FPO). Daarom stellen 
zij voor een Algemene Raad voor de 
Beroepsopleiding in het leven te roepen. Dit 
plan werd in november 1985 in de CORTES 
besproken. In deze Raad zouden drie par
tijen zitting moeten hebben (regering, vak
bonden, werkgevers). 
De Raad zou moeten worden belast met de 
coördinatie van maatregelen van de ver
schillende nationale en regionale overheden 
en openbare en particuliere instellingen. De 

Raad zou bij toerbeurt worden voorgezeten 
door het Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen en het Ministerie van 
Arbeid en Sociale Zaken. Deze Raad, die is 
bedoeld als overlegorgaan van de regering 
met betrekking tot beroepsgerichte oplei
dingen, zou een rol moeten spelen in de 
ontwikkeling en uitvoering van het Natio
nale Plan voor beroepsgerichte opleiding en 
integratie in het beroepsleven, waarvan de 
grondslagen door de Ministerraad op 31 juli 
1985 zijn goedgekeurd. Het desbetreffende 
besluit vermeldt welke programma's er zul
len komen op het vlak van de permanente 
beroepsgerichte educatie, - in het Spaans 
als „occupacional" aangeduid, (FPO). Deze 
programma's zullen verzorgd door oplei
dingscentra, in samenwerking met het 

Adreslijst 

OVERHEIDSINSTELLINGEN 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS 

Subdirección General de Formación 
Profesional (') 

Dirección General de Promoción Educativa 
EPA (¡) 
C/Alcalá, 34 
28014 Madrid 
Tel.: 232 13 00 en 231 31 07 
(') Voor alle informatie met betrekking tot beroeps
gerichte basisopleiding. 
(2) Informatie met betrekking tot permanente vol
wasseneneducatie. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL 

Dirección General de Empleo, Subdirección Gene
ral de Formación Profesional Ocupacional 
Nuevos Ministerios, Paseo de la Castellana, s/n 
28003 Madrid 
Tel.: 253 60 00 en 233 79 93 
Voor alle informatie betreffende permanente 
beroepsgerichte educatie. 

Subdirección General de Estudios de Empleo y 
Mercado de Trabajo 
Pio Baroja, 6 
28009 Madrid 
Tel.: 409 44 99 
Voor alle informatie over werkgelegenheid en de 
arbeidsmarkt. 

MINISTERIO DE CULTURA 

Subdirección General de Animación Cultural 

Dirección General de la Juventud 
Paseo de la Castellana, 109 
28016 Madrid 
Tel.: 455 26 00, 455 50 00 (toestel 2191) 
Voor maatregelen op het gebied van volwassenenon
derwijs en vormingsprogramma's. 

Confederación Española de la Pequeña y Mediana 
Empresa CEPYME 
Gran Via, 2 
28013 Madrid 
Tel.: 221 83 95 

VAKORGANISATIES VAN WERKNEMERS 

Unión General de Trabajadores UGT 
Secretaria de Formación 
C/San Bernardo, 20 
28008 Madrid 
Tel.: 252 71 00 
(oprichter-lid van het Europees Verbond van 
Vakverenigingen) 

Comisiones Obreras CC.OO 
C/Fernåndez de la Hoz, 12 
28007 Madrid 
(thans geen lid van hel EVV) 

MEDEWERKEND CENTRUM VAN HET NA
TIONAAL INSTITUUT VOOR WERKGELE
GENHEID 

(Lijst niet volledig) 

Fondo de Promoción de Empleo 
Glorieta Cuatro Caminos, 6 
28020 Madrid 
Tel.: 441 46 22 
Organisatie zonder winstoogmerk voor reïntegratie 
van werknemers die het slachtoffer zijn geworden 
van industriële hervormingen (beroepsgerichte op
leiding, hulp bij het opzetten van een eigen bedrijf), 
gedecentraliseerde structuur in het gehele land. De 
leiding berust bij: Overheden (nationaal en regio
naal), ondernemingen, vakverenigingen. 

ONDERZOEKINSTITUTEN 

Fundación IES A - Investigaciones Económicas y 
Sociales Aplicadas 
C/Rios Rosas, 19 8B 
28003 Madrid 
Tel.: 441 06 78 
De Stichting IESA is een onderzoekinstituut dat zich 
toelegt op economische en sociale vraagstukken en 
dat mede wordt gefinancierd door de Friedrich 
Ebert-stichting, de Stichting Volkswagen, de UGT, 
de PSCE, en, blijkens de onderzoekthema's, door 
verschillende overheidsinstellingen. 

Centro de Investigaciones Sociológicas CIS 
C/Pedro Teixeira, 8, 40 
28020 Madrid 
Tel.: 456 12 61 
(sociologisch studiecentrum) 
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Inforem: maandelijkse publikatie van het 
Nationaal Instituut voor Arbeidsvoorziening 
- INEM. 

Tijdschriften 

Conyuntura laboral: maandelijkse uitgave van 
het Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken. 

La Revista: tweemaandelijkse uitgave van het 
Fonds voor Bevordering van de Werkgelegen
heid - FPE (nr. 1 september/oktober 
1985). 

Opmerking: Belangrijke bibliografie van officiële publikaties 
— over beroepsgerichte opleiding te verkrijgen bij de dienst publikaties van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 
— over permanente beroepsgerichte educatie te verkrijgen bij de dienst publikaties van het Ministerie van Arbeid en Sociale Zaken, die 
de publikaties van het INEM uitgeeft (bepaalde documenten zijn in het Frans of het Engels verkrijgbaar). 

Nationaal Instituut voor Arbeidsvoorzie
ning (INEM). 

Het gaat om een ambitieus plan, dat tussen 
nu en eind 1986 wil voorzien in de opleiding 
van 400 000 mensen, terwijl er in 1984 niet 
meer dan 70 000 mensen werden opgeleid. 
De maatregelen op het gebied van perma
nente beroepsgerichte educatie moeten dus 
worden uitgebreid tot een honderdvoud van 
wat zij thans zijn. 

Daarom nodigt de algemene leiding van het 
INEM alle particuliere organen of over
heidsinstellingen, die permanente beroeps
gerichte educatie zouden kunnen bieden uit 
zich bij het INEM in te schrijven als mede

werkende instantie (Staatscourant d.d. 20 
augustus 1985). 
Deze enorme krachtsinspanning om de per
manente beroepsgerichte educatie op alle 
gebieden - en in het bijzonder op het 
terrein van de nieuwe technologieën, nieuwe 
produkten of diensten - te ontwikkelen, 
zal gedeeltelijk worden gesubsidieerd door 
het Europees Sociaal Fonds (met ingang van 
1 januari 1986). Deelnemers aan de leergan
gen voor permanente beroepsgerichte edu
catie (FPO) kunnen de opleiding volledig 
gratis volgen. 

In november 1985, toen het Nationaal Plan 
voor beroepsgerichte opleiding en integratie 

in het beroepsleven werd opgezet, moesten 
de middelen om toezicht uit te oefenen op de 
uitvoering van de programma's nog worden 
ontwikkeld. En het was toen nog te vroeg 
om een oordeel te geven over de resultaten 
van dit omvangrijke project, dat groten
deels is gebaseerd op lokale initiatieven van 
particuliere instanties en overheidsinstellin
gen *. 

* Voor een concreet voorbeeld, zie: het adresboek van 
het Fonds voor Bevordering van de Werkgelegenheid 
(FPE). 
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Interview met de heer 
Joaquin Almunia 
Amann 
Minister van Arbeid en Sociale 
Zekerheid 

De huidige vraag op de arbeidsmarkt doet 

de noodzaak tot kwalificatieverhoging van 

de werknemers van dag tot dag toenemen. 

Dit heeft geleid tot een nieuwe aanpak en 

planning van de beroepsopleiding. 

Het SociaalEconomisch Akkoord (SEA), 

gesloten voor de periode 1985  1986 tussen 

de Regering, de werkgeversorganisaties: 

„CEOE" (Confederación Española de Or

ganizaciones Empresariales  (Confedera

tie van Werkgeversorganisaties) en „CEPY

ME" (Confederación Española para la 

Pequeña y Mediana Empresa  Spaanse 

Confederatie voor het Midden en Kleinbe

drijf) en de Vakcentrale „UGT" (Unión 

General de Trabajadores  Algemene „so

cialistische" Arbeidersbond), noemt als 

voornaamste punten om tot verbetering van 

de beroepsopleiding te komen: 

■ Uitbreiding van het onderzoek naar de 

arbeidsmarkt 

■ Inachtneming van sociale factoren in de 

doelstelling en aanpak van de beroepsoplei

ding 

■ Coördinatie van het aanbod van de 

overheid en particulieren op dit gebied 

■ Integratie van de beroepsopleiding in de 

werkgelegenheidsprogramma's. Dienten

gevolge wil het Ministerie van Arbeid en 

Sociale Zaken al het mogelijke doen om de 

beroepsopleiding te verbeteren via een aan

tal hervormingen op inhoudelijk en be

stuurlijk niveau. Deze hervormingen ko

men in het kort neer op het volgende: 

■ Verbetering en aanpassing van het 

onderwijssysteem door invoering van nieu

we technologieën. Dit is volstrekt noodza

Aantal werknemers in procenten per economische sector 
in de periode 19701983. 

landbouw 

industrie 

dienstverlenen
de sector 

1970 1975 1980 1983 

keiijk, willen we de uitdagingen het hoofd 

bieden, die het gevolg zijn van de vernieu

wingen die binnen het bedrijfsleven hebben 

plaatsgehad. 

■ Extra aandacht voor bepaalde groepe

ringen, die op het moment dat ze werk 

vinden bijkomende problemen ondervin

den, zoals jongeren en langdurig werklozen, 

werknemers uit de agrarische sector, of 

werknemers uit bedrijven die zich in een 

herstructureringsproces bevinden. 

In die zin werden, krachtens een Akkoord 

van de Ministerraad van 30 april 1985, de 

grondslagen goedgekeurd van het „Natio

naal Plan voor de beroepsgerichte opleiding 

en de integratie in het beroepsleven". Doel 

van dit Akkoord was de beroepsopleiding 

definitief te integreren in het werkgelegen

heidsbeleid en zo te voldoen aan de afspra

ken, die tussen de Regering, de CEOE 

CEPYME en de UGT in het SEA waren 

gemaakt. De totstandkoming van het Plan 

was heel welkom, en wel om twee redenen. 

Het moest dienen: 

■ Als experiment en voorbereiding op het 

„Nationaal Programma voor de Beroeps

opleiding". Dit Programma moet uitge

werkt worden door de „Algemene Raad 

voor de Beroepsopleiding", waarin de 

Overheid samen met de meest representatie

ve organisaties van werkgevers en vakbon

den paritair is vertegenwoordigd. Met de 

oprichting van de Raad en de uitwerking 

van het Programma worden de afspraken 

nagekomen, die bij het sluiten van het SEA 

zijn gemaakt. 

44 



■ Als voorbereiding op de plannen, die 
Spanje ter financiering van projecten op het 
gebied van de beroepsopleiding zal voorleg
gen aan het Europees Sociaal Fonds. 

Het Nationaal Plan voor de beroepsgerichte 
opleiding en integratie in het beroepsleven 
streeft er naar om een zo groot mogelijke 
garantie te kunnen bieden dat de beroeps
kwalificaties van de werknemers ook werke
lijk aansluiten bij de behoeften en eisen van 
de arbeidsmarkt. Ook tracht het de inscha
keling van jongeren in het arbeidsproces — 
en vooral ook van diegenen, die zelfs de 
laagste opleidingsniveaus niet kunnen halen 
 te bevorderen. 

Op grond van deze doelstelling, richt het 
Plan zich op vier grote aandachtspunten: 

■ Beroepsopleiding c.q. vakscholing voor 
jongeren en langdurig werklozen. 

■ Inschakeling van schoolverlaters in het 
arbeidsproces. 

■ Inhaalmogelij kneden voor vroegtijdige 
schoolverlaters en invoering van alterneren
de opleidingen. 

■ Veralgemenisering van de beroepsoplei
ding met het doel omscholing vanuit de 
agrarische sector of vanuit sectoren of 
bedrijven, die zich in een fase van herstruc
turering bevinden, gemakkelijker te ma
ken. 

Het Plan voorziet in: 

■ stagecontracten voor 50 000 jongeren, 
waaronder 30 000 jongeren tussen de 25 en 
30 jaar, die voor het eerste werk zoeken, én 
20 000 jongeren uit de tweede fase van het 
beroepsonderwijs. 

■ opleidingsmogelijkheden in het komen
de jaar van ongeveer 400 000 mensen. Daar
van zullen er 350 000 een opleiding gaan 
volgen in een bedrijf, in een Centrum van 
het INEM of in een Centrum dat daarmee 
samenwerkt. De overige 50 000 zijn leerlin
gen uit de tweede fase van het beroepson
derwijs, die stage willen lopen in een bedrijf 
of jongeren, die hun kennis van de basis
school willen aanvullen. 

In kwantitatief opzicht wordt door dit Plan 
voorzien in een aanzienlijke uitbreiding van 
het aantal leerlingen (van de 67 965 leerlin
gen, die op dit moment een opleiding volgen 

via het INEM of via een daarmee samen
werkend centrum, tot 400 000). In kwalita
tief opzicht wordt een nauwkeurige selectie 
gemaakt van de specialisaties, waarvoor een 
opleiding en verbetering van de opleidings
inhoud nodig zijn. 

Maar er moet natuurlijk ook rekening 
gehouden worden met de kostenverhoging, 

die de uitbreiding van het aantal opleidin
gen met zich meebrengt. In 1985 bedroegen 
de totale uitgaven voor het Plan 37 518 
miljoen peseta's. Deze werden in de vorm 
van financiële steun en subsidies verstrekt 
aan bedrijven, aan met het INEM samen
werkende Centra en aan individuele leerlin
gen en werknemers. 
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Interview met de heer 
Nicolas Redondo 
Secretaris-generaal van de 
Spaanse arbeidersbond (UCT) 

Gekwalificeerde arbeiders spelen een be
langrijke rol in de concurrentie tussen 
bedrijven onderling en bij de modernisering 
van het Spaanse bedrijfsleven. 

Beroepsopleiding speelt hierin een funda
mentele rol. 

Welke houding neemt Uw vakvereniging op 
dit punt in? 

De huidige economische situatie van ons 
land, die gekenmerkt wordt door een hoge 
werkloosheid, vooral onder jongeren, trage 
economische groei, onzekerheid over toe
komstige werkgelegenheid en over de 
inhoud daarvan, eisen dat wij een beleid 
bepalen en uitvoeren dat de strikt economi
sche grenzen overschrijdt. Aanvullend moe
ten een aantal niet-conventionele maatrege
len genomen worden op sociaal en educatief 
terrein, die het onder meer mogelijk maken 
de bijdrage van de beroepsopleiding en van 
beroepskwalificaties van werknemers aan 
het economisch leven te verhogen. Ook 
moeten deze maatregelen de technologische 
vooruitgang, de toename van de concurren
tie tussen bedrijven, het evenwicht op de 
arbeidsmarkt en de opheffing van de sociale 
ongelijkheid bevorderen. 

Onze vakvereniging streeft er dan ook naar 
om vastberaden en zonder onderbreken een 
voortrekkersrol te spelen bij de uitwerking 
van beleid en acties op het gebied van de 
beroepsopleiding, zoals die door de Staat 
zijn ontwikkeld. Ook willen wij een aanzet 
geven tot opleidingsactiviteiten voor werk
nemers uit onze eigen vakbondskringen. 
Wij zijn tevens voor het inbrengen van het 

recht op permanente (beroepsgerichte) edu
catie als punt bij de cao-onderhandelin
gen. 
Wat is de houding van Uw vakvereniging 
tegenover het probleem dat is ontstaan als 
gevolg van de invoering van nieuwe techno
logieën, die nieuwe vormen van arbeidsor
ganisatie, nieuwe onderwijsvormen en nieu
we vormen van dienstverlening nodig 
maken? 
Heeft Uw vakvereniging een standpunt 
ingenomen over de vraag hoe werknemers 
bij de bepaling van de arbeidsorganisatie 
moeten worden betrokken? 
Wat is in dat geval Uw standpunt ten 
aanzien van de opleidingsproblematiek? 
De technologische innovaties, die in het 
verleden een factor van betekenis waren 
voor de economische groei, vertonen op dit 
moment heel bijzondere kenmerken, zoals 
invoering op grote schaal, problemen bij de 
toepassing ervan, snelle opheffing van 
arbeidsplaatsen, schepping van nieuw werk, 
veranderingen in beroepsinhouden, wijzi
gingen in de werkverdeling, vereenvoudi
ging van een aantal taken, enz. 

Al die verschijnselen hebben overduidelijke 
gevolgen voor de sociale verhoudingen en 
scheppen problemen op het gebied van 
werkgelegenheid, arbeidsorganisatie, ar
beidsvoorwaarden en opleiding. In dit com
plexe interactiesysteem zijn onderwijs en de 
beroepsopleiding bepalende factoren. 

Onze organisatie is van mening dat over de 
invoering van nieuwe technologieën over
eenstemming moet bestaan met de vertegen

woordigers van de werknemers. Ook moet 
de invoering gepaard gaan met een verbete
ring van de arbeidsvoorwaarden en met een 
rationele, doelmatige en rechtvaardige or
ganisatie van het arbeidsproces. 
Gezondheidsproblemen op het werk en de 
vraag naar nieuwe beroepskwalificaties zijn 
bekende verschijnselen, die zowel in de 
industrie, als in de dienstverlenende sector, 
verband houden met de invoering van nieu
we technologieën. Onze aandacht is volledig 
op deze problemen gericht en we proberen 
er iets aan te doen door middel van onder
zoek, voorlichtingsseminars, publikaties 
(bijvoorbeeld „Guia técnica para el trabajo 
ante pantallas de datos". Directrices sindi
cales. UGT, Madrid 1985 - „Technische 
gids ten behoeve van het werk voor data-
schermen". Vakbondsrichtlijnen, UGT, 
enz.) én door middel van opleidingspro
gramma's. 

Er zijn verschillende opleidingsprogram
ma's opgesteld door de betreffende Indus
triebonden en Regionale Bonden. Om dit 
mogelijk te maken werd subsidie aange
vraagd bij het Solidariteitsfonds (Fondo de 
Solidaridad), dat werd opgericht in het 
kader van het Sociaal Economisch Akkoord 
(gesloten tussen de Overheid, de UGT en de 
Werkgeversorganisatie CEOE). 
Van de andere kant eisen we ook van de 
bevoegde overheidsinstanties, dat zij de 
inhoud van de beroepen, die door de tech
nische vooruitgang in de laatste jaren een 
snelle ontwikkeling hebben doorgemaakt, 
aanpassen aan de praktijk van dit 
moment. 

46 



Welke sectoren hebben prioriteit in de eco
nomische ontwikkeling van Uw land? Hebt 
U maatregelen genomen om het behalen van 
de geschikte beroepskwalificaties in die sec
toren te stimuleren? 

De economie van ons land vertoont een 
rijke verscheidenheid en moet over de hele 
linie gestimuleerd worden. Het accent moet 
echter liggen op innovatieformules, die het 
geheel dynamischer maken en particulier 
initiatief toelaten. Het eigen initiatief, de 
oprichting van kleine bedrijfjes, die origine
le produkten leveren, enz. moet gestimu
leerd worden. 

Daarom zijn wij van mening dat op de lijst 
van activiteiten met een economische prio
riteit geen eenrichtingsverkeer mag be
staan, maar dat deze lijst open moet staan 
voor allerlei initatieven van de burgers. Tot 
de punten waaraan voorrang moet worden 
verleend, behoren: 

Voedingsindustrie 
Toerisme 
Landbouwmechanisatie 
Intensieve landbouw, Aquicultuur 
Industrieel ontwerpen 
Bouw en Openbare Werken 
Chemische Industrie (behandeling van 
nieuwe materialen) 
Bedrij f stechnieken 
Energie (zonneénergie, opslag en besparen 
van energie, bio-energie) 
Ambachtelijk werk 
Kwaliteitscontrole 
Elektronica, informatica 
Communicatietechnieken 
Pneumatische en hydraulische systemen 
Industriële koelsystemen en air conditio
ning 

Hoe zou U de bedrijfsopleidingen kunnen 
stimuleren bij grote bedrijven, maar vooral 
ook bij de kleine en middelgrote bedrijven, 
die zo kenmerkend zijn voor het industriële 
landschap in Uw land en van oudsher een 
minder sterke binding hebben met de vak
bonden? 

Overeenkomsten tussen werkgevers en 
werknemers zijn naar onze mening een zeer 
deugdelijke formule om het beleid en acties 
op het gebied van de opleiding binnen de 
bedrijven vast te leggen. 

Daarnaast moeten wij het recht van werk
nemers op permanente (beroepsgerichte) 
educatie wettelijk bekrachtigen. Op die 
manier komen we namelijk tot betere 
beroepskwalificaties, een hoger opleidings
niveau, betere produktiviteit en een sterkere 
concurrentiepositie. 

Wat doet Uw vakvereniging om zijn leden te 
stimuleren tot deelname aan permanente 
beroepsgerichte educatie)? (betaald studie
verlof, erkenning van behaalde titels, 
enz.)? 
Bij de cao-onderhandelingen pleiten we 
voor het recht op permanente (beroepsge
richte) educatie en dus ook voor het recht op 
betaald studieverlof, en wel op reguliere 
wijze. 
Ons doel is om met onmiddellijke ingang te 
komen tot de wettelijke bekrachtiging van 
Overeenkomst 140-142 van het IAO en 
van de daarin vervatte resoluties 148 —150, 
die ook door ons land is ondertekend, maar 
in de praktijk niet wordt toegepast. 
Ten aanzien van de erkenning van diplo
ma's en titels is het momenteel zo dat alleen 
academische titels worden erkend en de 
titels van beroepsopleidingen die worden 
gegeven door het INEM en soortgelijke 
instanties, niet. Die maakt het wezenlijk 
gebrek aan prestige van deze titels wel 
duidelijk. 
Dat betekent dus dat er een veel ruimere 
sociale waardering voor deze titels moet 
komen en dat kan, volgens ons, alleen maar 
als de opleidingen in de toekomst voldoende 
kwaliteit hebben. 

De toetreding van Uw land tot de gemeen
schappelijke markt zal in bepaalde sectoren 
tot groei leiden, maar zal andere sectoren 
kwetsbaar maken. 
Wat denkt Uw vakvereniging van omscho
lingsoperaties? 
Voorzien de cao — overeenkomsten daarin? 
Het is een proces, waarmee we nogmaar net 
zijn begonnen en wij denken dat dit zich nog 
verder moet verdiepen en ontwikkelen, 
zodat alle werknemers de bij-, na- of her
scholing krijgen, die zij nodig achten voor 
hun werkzaamheden. 

De dialoog met de vakbonden van andere 
Lid-Staten (van de EEG) maakt uitwisseling 
van ervaringen en ideeën mogelijk, hoe 
denkt U hierover? Wat verwacht U van deze 
nieuwe gesprekspartners? 
In deze tijd is het moeilijk om ervaringen 
van het ene naar het andere land te „trans
fereren" of simpelweg te extrapoleren. De 
verschillen tussen al die landen zijn te 
groot. 
Maar daar Spanje nog niet zo lang geleden 
op weg is gegaan naar democratie, integra
tie en modernisering hopen we dat we de 
banden kunnen aanhalen en de ervaringen 
leren kennen die bij onze buren tot oplos
singen hebben geleid. 

Percentage mannen en vrouwen, percentage jongeren 
boven de veertien en percentage werkenden op de totale 
bevolking. 

mannen vrouwen 

Percentage werklozen tegenover het aantal werkende 
mannen en vrouwen. 

mannen vrouwen 

Percentage werklozen onder de vierentwintig tegenover 
het aantal werkloze mannen en vrouwen. 
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Wij hopen dat er een voortdurende dialoog 
zal ontstaan, dat wij alle ontwikkelingen in 
de Lid-Staten rechtstreeks kunnen volgen 
en dat wij onze duurzame steun en samen
werking mogen geven aan al die initiatieven, 
die de ongelijkheid terugdringen en de 
werknemers een deugdelijk instrument in 
handen geven, waarmee ze de kwaliteit van 
hun bestaan kunnen verbeteren en een bij
drage aan de democratische samenleving 
kunnen leveren. 
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Interview met de heer 
Marcelino Camacho 
Secretarisgeneraal 
van de vakbondsfederatie 
van arbeiderscomités (CCOO) 

Gekwalificeerde werknemers spelen een 

belangrijke rol in de concurrentie tussen 

bedrijven onderling en bij de modernisering 

van het Spaanse bedrijfsleven. 

Beroepsopleiding speelt hierin een funda

mentele rol. Welke houding neemt Uw 

vakbond op dit punt in? 

We moeten beginnen met de opmerking dat 

in een land als het onze, met drie miljoen 

werklozen, met een industrie die zich her

structureert en een opleidingsniveau dat in 

vergelijking met alle westerse landen laag is, 

beroepsopleiding een rol van doorslagge

vende betekenis zou moeten spelen. Tegen 

deze achtergrond moet een Plan voor de 

Beroepsopleiding niet uitsluitend het werk 

zijn van de Overheid, van de Regering, 

maar moeten werkgeversorganisaties en 

vakbonden actief meewerken. 

Om te voorzien in de opleidingsbehoeften 

van de Spaanse arbeidersklasse zou men als 

volgt te werk moeten gaan: 

■ Men moet de behoeften vaststellen per 

sector en wel op gedecentraliseerd niveau: in 

elke autonome gemeenschap zou actief 

geparticipeerd moeten worden door de drie 

belanghebbende partijen (Overheid, Werk

geversorganisaties en Vakbonden). 

■ De behoeften moeten in hun totaliteit 

beoordeeld worden en er moeten globale en 

regionale prioriteiten gesteld worden. Daar

bij moet men steeds het algemeen belang 

voor ogen houden en rekening houden met 

de doelstelling, te weten: schepping van 

werkgelegenheid en handhaving van de 

bestaande arbeidsplaatsen, die door het 

proces van industriële herstructurering 

voortdurend worden bedreigd. 

■ Ieder Opleidingsplan moet er rekening 

mee houden dat het bij 50 % van de gere

gistreerde werkloosheid (een percentage dat 

in werkelijkheid hoger ligt) om jongeren 

gaat. Daarom moeten we vakscholings

programma's opstellen met een modulaire 

structuur, waarbej de ene cursus de andere 

kan aanvullen en waarvan de inhoud is 

aangepast aan de behoeften die in het 

arbeidsgebeuren door technologische ver

anderingen kunnen ontstaan. 

De planning van de Overheid en van de 

huidige regering van ons land ziet er echter 

anders uit. Onlangs is namelijk een Natio

naal Plan voor de Beroepsopleiding goedge

keurd, terwijl géén van de sociale partners 

heeft deelgenomen aan de totstandkoming 

ervan (noch de werkgeversorganisaties, 

noch de vakbonden). Resultaat hiervan is 

dat de bijna 38 000 miljoen peseta's, die 

voor het Plan zijn uitgetrokken niet goed 

benut zullen worden; het Plan heeft een 

geïmproviseerd en irreëel karakter en 

getuigt van haastwerk. 

In het algemeen is improvisatie het over

heersend kenmerk van dit Plan. Niet alleen 

is er geen overleg geweest met de sociale 

partners, maar ook zijn bij de voorbereidin

gen voor de uitvoering van het Plan, ele

mentaire dingen over het hoofd gezien. Er is 

bijvoorbeeld geen aandacht besteed: 

■ aan de adequate materiële en personele 

middelen om het Plan te laten functione

ren; 

■ aan de inhoud van de onderwijspro

gramma's, die door de opgetreden techno

logische veranderingen geen enkel verband 

hebben met de werkelijkheid, 

■ aan normen die voor enige homogeniteit 

kunnen zorgen, 

■ aan plannen voor de opleiding en 

omscholing van de mensen, die belast zullen 

worden met de uitvoering van. het Plan. 

Om in deze hiaten te voorzien heeft onze 

„Confederación Sindical de Comisiones 

Obreras"  („CCOO"  Vakbondsfedera

tie van Arbeiderscomités) een concreet 

voorstel gedaan tot samenwerking op alle 

niveaus. We hebben ook kritiek geleverd, 

zodat het Plan en de uitvoering ervan 

verbeterd kunnen worden. 

Welke houding neemt uw vakbond in ten 

opzichte van de problemen die op het vlak 

van de opleiding en arbeidsorganisatie ont

staan als gevolg van de invoering van nieu

we technologieën? 

Heeft U een standpunt en een maatstaf met 

betrekking tot de participatie van arbeiders 

bij de organisatie van het werk? 

Wat is in dat geval Uw mening over de 

opleidingsproblemen? 

Onze Confederatie staat open voor en ves

tigt veel hoop op de technologische ontwik

kelingen. De effecten van die technologi

sche ontwikkelingen hangen hoofdzakelijk 

af van het nationale beleid en de manier 

waarop de nieuwe technologieën in de 
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bedrijven en, in het algemeen in de econo
mie van het land, worden geïntroduceerd. 

Men moet er rekening mee houden dat 
technologische vooruitgang in de kapitalis
tische wereld ontstaat doordat de eigenaren 
van de produktiemiddelen op meer rentabi
liteit rekenen. Dit bepaalt het soort techno
logie, de omvang van de vernieuwingen en 
de produktie. Vandaar ook dat technologi
sche inspanning op het gebied van welzijn 
veel minder groot is. 

In het algemeen wijzen alle tekenen erop dat 
het gebruik van nieuwe technologieën een 
vermindering van het aantal arbeidsplaat
sen op produktief en administratief niveau 
oplevert. Daarbij valt duidelijk waar te 
nemen dat het werk naar gekwalificeerde en 
geschoolde arbeiders verschuift. 

Daarom moeten we naar onze mening 
onderhandelen over het tempo waarin de 
technologie ingevoerd moet worden en over 
aanvullende maatregelen, zoals arbeidstijd
verkorting en verbetering van de situatie 
van de werklozen. Onze Confederatie is dan 
ook een voorstander van overeenkomsten 
tussen werkgevers en werknemers, zoals die 
in andere landen al bestaan. 

Welke sectoren hebben prioriteit in de eco
nomische ontwikkeling van Uw land? 

Heeft U maatregelen genomen om de ver
werving van de vereiste beroepskwalifica
ties in die sectoren te bevorderen? 

We moeten niet alleen een aantal „sectoren 
met toekomst" noemen, maar iets doen aan 
de ernstige afhankelijkheid van onze econo
mie. Produkten van strategisch belang, 
zoals technologieën, granendroogvoer voor 
vee, moeten we permanent invoeren. Secto
ren, waarin we door natuurlijke hulpmidde
len of door kenmerken van onze economi

sche structuur relatief in het voordeel zijn, 
moeten we juist versterken. 

Bij de keuze van sectoren met toekomst 
moeten we  in plaats van simpelweg een 
aantal sectoren noemen  , overgaan tot de 
ontwikkeling van een actief stimuleringsbe
leid. Deze keuze moet onderbouwd zijn met 
diepgaand onderzoek naar onze economi
sche realiteit. Door de bewapening of 
microelektronica tot sectoren met prioriteit 
en toekomst te verklaren (zoals het Witboek 
voor het Industriebeleid doet), pretenderen 
we dat we in staat zijn om te concurreren 
met hoogontwikkelde, technologische sec
toren, die bijna uitsluitend in handen zijn 
van grote milimogendheden en multinatio
nals. 

Om dit te vermijden, stellen wij een demo
cratische en vooruitstrevende planning 
voor, waarbij alle krachten op technolo
gisch gebied gebundeld worden en de 
nadruk wordt gelegd op díe sectoren, die 
van elementair maatschappelijk belang zijn 
en die met „basistechnologieën" werken, 
dat wil zeggen technologieën waarvan de 
algemene principes bekend zijn en waarvan 
ons land gebruik kan maken zonder dat zijn 
afhankelijkheid ten opzichte van de multi
nationals nog groter wordt. Uit het vooraf
gaande moet men niet concluderen dat wij 
de nieuwe technologieën afwijzen. Dat is 
geenszins het geval. Integendeel, wat wij 
voorstaan is een realistische benadering van 
het probleem. De Spaanse samenleving 
moet zich belangrijke inspanningen getroos
ten om op hetzelfde technologisch niveau te 
komen als de overige geïndustrialiseerde 
landen. 

Bij de kanalisering en keuzebepaling van de 
investeringen in de produktie en bij de 
coördinatie van de opleidingen voor de 

werknemers, komt de overheid een be
langrijke rol toe. 

De Spaanse regering is echter niet doortas
tend genoeg. Het bewijs hiervoor is wel dat 
het meer dan eenjaar heeft geduurd voordat 
de Algemene Raad voor de Beroepsoplei
ding er kwam, een instelling waarin alle 
sociale partners vertegenwoordigd zijn. 

Hoe zou men de opleiding in de bedrijven 
kunnen verbeteren of ontwikkelen? We 
hebben het dan niet alleen over de grote 
bedrijven, maar vooral ook over de kleine 
en middelgrote bedrijven, die in de sociale 
structuur van Spanje veel gewicht in de 
schaal leggen en die van oudsher niet zo 
sterk met de vakbonden verbonden zijn? 

De CCOO is op het niveau van de onderne
mingen en economische sectoren voorstan
der van „technologieovereenkomsten" tus
sen werkgevers en werknemers. Daarin 
moet het volgende worden geregeld: 

■ Voldoende informatie vooraf over 
nieuw in te voeren technologieën; 

■ De garantie dat er door deze nieuwe 
technologieën geen ontslagen vallen; 

■ Arbeidstijdverkorting; 

■ Onderhandelingen over omscholing en 

een andere arbeidsorganisatie en arbeids

verdeling; 

■ Opleidingen voor het personeel met het 

oog op de nieuwe technologieën; 

■ Het niet gebruiken van gegevens voor 

controledoeleinden en voor doeleinden bui

ten het werk; 

■ Het gebruiken van de winst om de 

produktiviteit te verhogen. 

Wat doet Uw vakbond om de deelname van 
de leden aan permanente beroepsgerichte 
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educatie te bevorderen (opleidingen, erken
ning van behaalde diploma's, titels)? 

Voor de CCOO staat permanente beroeps
gerichte educatie gelijk met volwassenen
educatie. Hieronder verstaat men: Het 
geheel van georganiseerde onderwijsproces
sen die ongeacht hun inhoud, niveau, 
methode en formele of informele karakter, 
een oorspronkelijke studie op school, aan 
universiteit of in het leerlingstelsel verlen
gen of vervangen en personen die door de 
maatschappij als volwassenen worden be
schouwd, in staat stellen zich te ontplooien, 
hun kennis te verrijken, hun technische of 
beroepsmatige vaardigheden te verbeteren 
en hun houding en gedrag zo te ontwikkelen 
dat zij meer mens kunnen zijn en kunnen 
deelnemen aan een evenwichtige en onaf
hankelijke sociaal-economische en culturele 
ontwikkeling (Unesco, Nairobi 1976). 

Deze definitie, die verder gaat dan de 
opvatting over volwasseneneducatie als zui
ver aanvullend onderwijs, kan door onze 
Bond onderschreven worden, ook al is voor 
een vakbond als de onze het laatste deel van 
de definitie van groter belang en van een 
hogere orde. We zullen ons namelijk niet 
alleen moeten beperken tot het aanwezig 
zijn bij sociaal-economische en culturele 
ontwikkelingsprocessen, maar we moeten 
er ook naar streven dat de arbeiders zélf het 
initiatief nemen tot een structurele wijziging 
van de ontwikkelingsprocessen. 

Op basis van dit principe houdt de Confe
deratie van Comisiones Obreras zich bezig 
met de interne opleiding van zijn kader. Zij 
doet dat via een niet officiële opleiding, dat 
wil zeggen zonder officiële erkenning van 
titels, diploma's of academische graden. 

In bepaalde beroepscategorieën (federaties) 
is men in samenwerking met overheidsin
stellingen begonnen met beroepsopleiding 
en vakscholing. Aangezien dit experiment 
nog maar van recente datum is, is het nu niet 
mogelijk hier commentaar op te leveren, 
vooral ook omdat er nog geen vergelijkings

materiaal over de resultaten voorhanden 
is. 
Een ander punt waaraan wij werken betreft 
de mogelijke opneming van een onderwijs
experiment, met typische vakbondskenmer-
ken, in het negende project dat de Raad van 
Europa ten aanzien van de volwassenenedu
catie en plaatselijke ontwikkeling uit
voert. 

Tenslotte wijzen wij erop dat er met het oog 
op de kwaliteit voor elk opleidings- en 
vormingsproject voldoende middelen en 
infrastructuur moeten zijn. Doordat de 
regering de geaccumuleerde middelen niet 
meteen ter beschikking stelt, is het moeilijk 
om onderwijsplannen te verwezenlijken. 

De toetreding van Uw land tot de Gemeen
schappelijke Markt zal in een aantal secto
ren expansie teweegbrengen, maar zal ook 
concurrentie veroorzaken in kwetsbare sec
toren. Wat denkt Uw vakbond over 
omscholingsmaatregelen? Zijn daarvoor 
paritaire overeenkomsten te verwachten? 

Naar de mening van onze Bond gaat de 
integratie in de gemeenschappelijke markt 
gedaanteveranderingen van een dergelijke 
omvang teweegbrengen, dat bij de opstel
ling van overeenkomsten alleen door 
samenwerking van alle politieke en sociale 
krachten een rechtvaardige oplossing ge
vonden kan worden voor de negatieve 
gevolgen die zich in bepaalde sectoren zul
len voordoen. Voor ons moet die participa
tie plaats hebben in het kader van de Raad 
voor Sociaal-Economische Planning, die op 
basis van onze Grondwet is opgericht. 

De dialoog met de vakbonden in andere 
Lid-Staten maakt uitwisseling van ervarin
gen en ideeën mogelijk. Wat denkt U daar
van? Wat verwacht U van Uw nieuwe 
gesprekspartners? 

Wij onderhouden vriendschappelijke ban
den en zijn solidair met bijna alle vakbonds

centrales van de Lid-Staten van de EEG. Dit 
komt tot uiting in bezoeken, die meestal 
over en weer plaats hebben. Ook nemen wij 
over en weer deel aan eikaars congressen. 
Wij onderhouden eveneens betrekkingen 
met de vakbondsfederaties van de bedrijfs
takken en in sommige gevallen met regiona
le organisaties. 

Bij deze ontmoetingen, op de Internationale 
Arbeidsconferentie, op andere internatio
nale fora, en op bijeenkomsten van de 
vakbonden die met multinationale onderne
mingen te maken hebben, wordt een dialoog 
gevoerd en worden ervaringen uitgewis
seld. 

Ook bestaat er een uitwisseling van stukken 
over en weer, hetgeen een andere vorm van 
communicatie is. 

Wij zijn van mening dat door de uitbreiding 
van de EEG en onze participatie in de 
adviesorganen van de EEG de vakbond 
versterkt zal worden, er nieuwe kanalen 
geopend zullen worden, en de dialoog, de 
uitwisseling van ervaringen, de bilaterale en 
multilaterale betrekkingen, en het onderlin
ge overleg bevorderd zullen worden. 

Wij denken dat het ook positief zal zijn voor 
de voorstellen en initiatieven die de vakbon
den naar buiten toe, naar andere gemeen
schappen en vooral naar de Derde Wereld 
ontwikkelen. 

Laten we hopen dat er onder vakbonden in 
de praktijk een steeds grotere eenheid gaat 
ontstaan in het vooruitzicht dat we wegen 
aan het bouwen zijn naar het Europa van de 
volkeren en van de arbeiders. Een Europa, 
dat onafhankelijk is van militaire blokken, 
in staat om zijn identiteit te handhaven en 
actief en vastberaden deel te nemen aan de 
totstandkoming van een nieuwe internatio
nale economische orde, waarin een Europe
se Federatie van Vakbonden op pluralisti
sche en democratische wijze plaats biedt aan 
al degenen, die er deel van willen uitmaken 
en haar een solide basis willen geven. 
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Interview met de 
heer José Maria 
Cuevas Salvador 
Voorzitter van de 
Spaanse Federatie 
van Werkgeversorganisaties (CEOE) 

Het niveau van de werknemers speelt een 
belangrijke rol in de concurrentie tussen 
bedrijven onderling en bij de modernisering 
van de Spaanse industrie. 

Kunt U aangeven wat de Spaanse beroeps
organisaties hebben ondernomen om die 
modernisering door te voeren en meer in het 
bijzonder wat de Spaanse ondernemingen 
hebben gedaan om de uitdaging van de 
nieuwe technologieën aan te kunnen? 

De „CEOE" (Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales - Spaanse 
Federatie van Werkgeversorganisaties) 
heeft het vanaf zijn oprichting steeds als een 
van haar belangrijkste doelstellingen gezien 
een waarachtig beleid op het gebied van de 
beroepsopleiding te bevorderen, dat mo
dern is in de volledige betekenis van het 
woord en aansluit op de huidige behoeften 
van de arbeidsmarkt en de technologische 
vernieuwingen. 

In die zin moeten de handtekeningen wor
den beschouwd onder de verschillende over
eenkomsten, die met het Ministerie van 
Arbeid en Sociale Zaken en met het Minis
terie van Onderwijs en Wetenschappen wer
den gesloten. Zij zijn bedoeld om de inscha
keling van jongeren in het arbeidsproces te 
stimuleren door middel van arbeids/oplei-
dingscontracten. Door deze contracten 
kunnen ook leerlingen die een beroepsoplei
ding volgen praktijk in de bedrijven 
opdoen. 

Hoewel er nog geen systematische stagere
geling bestaat, zoals wel wenselijk zou zijn, 
werd er in 1984 een enquête gehouden over 

de situatie van de beroepsopleiding in Span
je en over de waardering van de kant van het 
bedrijfsleven ten aanzien van de opleiding, 
die door het „INEM" (Instituto Nacional de 
Empleo - Nationaal Instituut voor de 
Arbeidsvoorziening) wordt georganiseerd. 

Op regionaal niveau hebben de werkgevers
organisaties, aangesloten bij de CEOE, 
eveneens een aantal overeenkomsten onder
tekend, die qua inhoud overeenkomen met 
de bovengenoemde. 

Ook is er onderzoek verricht naar de oplei
dingssituatie in de belangrijkste sociaal-eco
nomische sectoren. 

De houding van de CEOE, die welwillend 
staat tegenover stages en bijscholing in de 
praktijk, heeft zich in positieve zin verder 
ontwikkeld. Dit blijkt wel uit het feit dat het 
aantal contracten voor stage- en opleidings
plaatsen in 1982 nog maar 28 434 bedroeg, 
terwijl dat aantal gedurende de eerste acht 
maanden van 1985 al bij 98 456 lag. De 
verwachting bestaat dan ook dat de balans 
eind 1985 gunstig zal uitvallen. Dit is van 
belang voor de terugdringing van de jeugd
werkloosheid, de verjonging van het perso
neel in de bedrijven en een beter afgeronde 
opleiding, die meer doelmatigheid en 
pro-produktiviteit waarborgt, iets waaraan 
het Spaanse bedrijfsleven grote behoefte 
heeft. 

Alles overziende, ontwikkelt het beleid ten 
aanzien van dit soort contracten, zoals dat 
door de CEOE al jarenlang wordt voorge
staan, zich naar wens en begint het belang

rijke resultaten op te leveren. Om dit te 
bereiken moesten echter talrijke en krachti
ge weerstanden worden overwonnen, zowel 
bij de Overheid, als bij de Centrale Vakbon
den. Het aanhouden van de kant van het 
bedrijfsleven en het evidente succes voor de 
werkgelegenheid, hebben er echter uiteinde
lijk toe geleid, dat deze vorm van aanstelling 
in positieve zin in de Spaanse wetgeving is 
opgenomen. Zo werd bij Wet 32 van 1984 
een wijziging aangebracht in artikel 11 van 
het Werknemersstatuut. Op zijn beurt werd 
genoemde Wet op dit punt weer aangepast 
door KB 1992 van 31 oktober 1984. 

Met het oog op de bevordering van de 
werkgelegenheid en kwaliteitsverbetering 
van het aanbod op de arbeidsmarkt stelde 
de CEOE, bij de onderhandelingen over het 
Sociaal Economisch Akkoord (SEA), dat 
in oktober 1984 werd ondertekend, de 
beroepsopleiding aan de orde. 

Artikel 16 van het SEA stelt onomwonden 
vast „dat een van de oorzaken van de 
gebrekkige situatie op de Spaanse arbeids
markt voortkomt uit de afstand die bestaat 
tussen de beroepsopleiding en de werkelijke 
behoeften op de arbeidsmarkt". 

In november 1985 werd in ons land door de 
CEOE het eerste Nationale Werkgeverscon
gres georganiseerd. 

Een van de inleidingen waarover werd 
gediscussieerd had als onderwerp „De 
Beroepsopleiding". 

Samenvattend kwam men daarbij tot de 
volgende punten: 
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Algemene doelstellingen: 

■ Stimulering van adequate beroepsoplei

ding, waardoor op korte en middellange 

termijn voldaan kan worden aan de behoef

te aan arbeidskrachten in het bedrijfsleven. 

Tevens bevordering van de werkgelegenheid 

en van de mobiliteit op de arbeidsmarkt. 

■ Een aanzet geven tot de organisatie van 

bedrijfsopleidingen en het ondersteunen 

van dergelijke opleidingen. 

■ Het ondersteunen van de inschakeling 

van jongeren in het arbeidsproces. 

■ Het beter afstemmen van de leerstof op 

de praktijk om de technologische uitdaging 

aan te kunnen. 

■ Her, bij en nascholing in de bedrijven 

met het oog op een verhoging van de 

produktiviteit en de concurrentie in com

munautair verband. 

■ Kortom, bezinning op de toekomstige 

strategie van het bedrijfsleven en verster

king van de rol van het particulier initiatief 

op het gebied van onderwijs en beroeps

opleiding. 

Concrete maatregelen: 

■ Totstandkoming van een inhoudelijk zo 

nauw mogelijke koppeling van het onder

wijsbeleid aan het werkgelegenheidsbeleid 

en aan de eisen van de technologische 

vernieuwing op de arbeidsmarkt. 

■ Ontwikkeling van een globale visie op de 

beroepsopleiding, op het reguliere onder

wijs binnen de scholen en op de vakscho

ling. Tevens totstandkoming van coördina

tie tussen alle ter beschikking staande mid

delen en bestuurlijke bevoegdheden. Met 

dit doel moet, met actieve participatie van 

de werkgeversorganisaties, een „Nationaal 

Programma voor de Beroepsopleiding" 

opgesteld worden. 

■ Inventarisatie van de scholingsbehoefte 

door middel van systematische enquêtes in 

samenwerking met werkgeversorganisaties. 

Op basis hiervan kunnen leerprogramma's 

op het gebied van beroepsonderwijs worden 

opgesteld, waarbij vooral aandacht moet 

worden geschonken aan nieuwe technolo

gieën en de gevolgen daarvan. 

■ Ontwikkeling van een plan tot bijscho

ling van ondernemers. 

Daarbij moet speciale aandacht geschonken 

worden aan de sector van de ambachtslui. 

De plannen, die door de werkgeversorgani

saties hieromtrent zijn uitgewerkt, zouden 

veel kunnen bijdragen tot het herstel van de 

werkgelegenheid in de ambachtelijke sec

tor, mits de werkgevers daarbij kunnen 

rekenen op de steun en samenwerking van 

de bevoegde autoriteiten. 

■ Stimulering van opleidingen in de 

bedrijven door middel van contracten voor 

stage en opleidingsplaatsen, waardoor jon

geren in het arbeidsproces kunnen worden 

ingeschakeld. 

■ Herstel van het leerlingstelsel, met een 

passend honoreringssysteem, waarbij voor

al gedacht moet worden aan kleinere bedrij

ven en bedrijven in de ambachtelijke 

sfeer. 

■ Tenslotte, heroriëntatie van het beleid 

op het gebied van de beroepsopleiding en 

omscholing, waarbij naar de volgende din

gen gestreefd moet worden: 

• Vereenvoudiging van de bureaucrati

sche gang van zaken, aanpassing van de 

opleidingen aan de werkelijkheid door bete

re leerprogramma's, die meer gericht zijn 

op het nut voor de bedrijven; 

• Schepping van werkgelegenheid, vooral 

ten behoeve van jongeren en in bepaalde 

sectoren (bijvoorbeeld in de ambachtelijke 

sector); 

• Vergroting van de mobiliteit op de 

arbeidsmarkt; 

• Het scholingswerk moet, van de ver

schillende autoriteiten, de eenheid op de 

arbeidsmarkt handhaven en langs elkaar 

heen werken en dubbele kosten vermijden. 

Vandaar de noodzaak van een waarlijk 

„Nationaal Programma voor de Beroepsop

leiding", dat kan beschikken over een finan

cieringssysteem en een aantal reële doelein

den heeft. 

• Organisatie van een serieuze opleiding 

voor opleiders. 

■ Herziening van de financiering van de 

beroepsopleiding in die zin dat de initiatie

ven van werkgevers op dit gebied gestimu

leerd en vergoed moeten worden. 

■ Stimulering van het scholingswerk door 

bedrijven en hun organisaties door middel 

van samenwerkingsovereenkomsten met de 

verschillende bevoegde openbare verenigin

gen en instellingen. 

■ Verbetering van alle in Spanje ter 

beschikking staande middelen op het gebied 

van de beroepsopleiding. Voorlichting over 

en stimulering tot het gebruik van de nieuwe 

mogelijkheden, die ontstaan door de toetre

ding van Spanje tot de EEG (Europees 

Sociaal Fonds, CEDEFOP, enz.). 

■ Ontwikkeling van opleidingen voor 

ondernemers. Dit is nodig in verband met 

onze toetreding tot de EEG en de noodza

kelijke stimulering van het ondernemer

schap. 

■ Een gepaste behandeling voor bedrijven 

met een eigen opleiding. Het is noodzakelijk 
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op de korte, middellange en lange termijn 

een geschikt klimaat voor het voortbestaan 

van deze bedrijven te scheppen. 

In deze zin moet op zo kort mogelijke 

termijn gewerkt worden aan de totstandko

ming van een Nationaal Programma dat een 

einde maakt aan de ernstige problemen, die 

onder andere het gevolg zijn van het tijde

lijk karakter van vergunningen, van het 

beleid met betrekking tot de scholenbouw 

en van het gebrek aan technologische ver

nieuwing in het onderwijs, waarbij natuur

lijk het grondwettelijk recht op vrijheid van 

onderwijs gegarandeerd moet blijven. 

Hoe zou men in Spanje de opleiding in 

bedrijven kunnen aanmoedigen, wanneer 

het gaat om grote ondernemingen, of ook 

om kleine en middelgrote, die zo kenmer

kend zijn voor het Spaanse ondernemers

landschap? 

Kunt U aangeven welke plaats werkgevers 

zichzelf toekennen op het gebied van de 

beroeopsopleiding? 

Welke verantwoordelijkheid zijn zij bereid 

op zich te nemen en welke maatregelen 

staan hen daarbij voor ogen? 

We moeten een beleid voeren, zoals aange

geven in de conclusies van het eerste Natio

nale Werkgeverscongres, waarnaar wij in 

ons antwoord op de voorafgaande vraag 

hebben verwezen. 

De werkgeversorganisatie staat buitenge

woon positief tegenover beroepsopleiding. 

Zij duidt niet alleen op de gebreken en 

tekortkomingen, maar komt ook met con

crete maatregelen voor oplossingen. Ook 

biedt zij haar medewerking aan om tot 

gunstige resultaten in het opleidingsbeleid te 

komen. 

Deze maatregelen komen voort uit de toe

passing van de conclusies van het eerste 

Nationale Werkgeverscongres. 

Wat doen de ondernemingen om de perma

nente (beroepsgerichte) educatie te bevorde

ren? 

Beroepsopleiding is naar ons oordeel niet 

alleen een behoefte van werkloze arbeiders 

of schoolverlaters, maar van al diegenen, 

die onvoldoende beroepskennis hebben, of 

die kennis niet hebben bijgehouden, waar

door zij zich niet hebben kunnen aanpassen 

aan de specifieke eisen van een bepaalde 

arbeidsplaats. Deze eisen kunnen ofwel al 

bestaan, of zich later voordoen als gevolg 

van de invoering van meer geavanceerde 

technologische processen. 

In die zin geven de Spaanse bedrijven zich 

veel moeite en dan voornamelijk in die 

sectoren, die technologisch het verst zijn en 

in een aantal basissectoren die te maken 

hebben met industriële herstructurering. 

Welke sectoren hebben prioriteit in de eco

nomische ontwikkeling van Uw land? Wat 

zijn, dientengevolge, de belangrijkste be

roepskwalificaties die de werknemers in Uw 

land moeten verwerven. 

Aangezien het op het gebied van de beroeps

opleiding niet mogelijk is om zo maar te 

improviseren, of om zich slechts algemeen 

bezig te houden, heeft de CEOE in 1984, 

samen met het INEM, een uitgebreide 

enquête gehouden onder alle werkgeversor

ganisaties om de behoefte op het gebied van 

de beroepsopleiding in ons land te peilen. 

We vinden dat deze enquête zeer onthullend 

is geweest wat betreft de voornaamste 

gebreken en behoeften. Maar we zijn ons 

ervan bewust dat we door moeten gaan met 

dit soort werk, dat steeds doelgerichter 

moet worden en dat we systematisch moeten 

uitvoeren. 

Het doel dat ons voor ogen stond bij de 

enquête werd op wezenlijke punten bereikt, 

ondanks het feit dat het slechts een eerste 

poging was. De conclusies ervan legden een 

verband tussen het opleidingsbeleid en de 

huidige situatie in Spanje, de toekomstper

spectieven voor het personeel en de oplei

dingscapaciteit in de bedrijven zelf. Ook 

bracht de enquête de mening van de werk

gevers aan het licht, zowel omtrent de 

beroepsopleiding, die door het INEM wordt 

georganiseerd, als omtrent de voordelen 

van de opleidingscontracten. Als voordelen 

van deze vorm van contract werden in het 

bijzonder de grotere doelmatigheid en ren

tabiliteit en een betere aangepastheid aan de 

arbeidsplaats genoemd. 

Van de andere kant bevestigde de enquête 

ook dat bedrijven op korte termijn, en bij 

structurele aanpassingen, behoefte hebben 

aan omscholing, bijscholing en basisscho

ling, terwijl de bijscholing, onder invloed 

van de nieuwe technologieën, op de middel

lange termijn een grotere prioriteit krijgt. 

Elektriciteit, elektronica, bedrijfstechnie

ken en informatica komen op de eerste 

plaats in de behoefte aan opleidingen op 

gespecialiseerd niveau. 

Er bestaat ook veel vraag naar opleidingen 

voor leidinggevend personeel in particuliere 

bedrijven. 

De bovengenoemde enquêteresultaten ko

men overeen met die van een onderzoek van 

het INEM uit 1985 naar de arbeidsvoorzie

ning en beroepsopleiding. 

Tot slot onderstreept de enquête dat het 

Ministerie van Arbeid via het INEM hulp 

zou moeten verlenen en wel op drie pun

ten: 

■ Verbetering van de kwaliteit van de 

opleidingscentra; 

M Vereenvoudiging van de bureaucrati

sche procedures bij toekenning van steun 

aan opleidingen in het eigen bedrijf; 

■ Betere inhoudelijke afstemming van de 

cursussen van het INEM op de eisen van het 

bedrijf.

Volgens de ondervraagde bedrijven beloopt 

het aantal werknemers dat een of andere 

vorm van opleiding nodig heeft in het totaal 

op 67 966. Ook al behoeft het merendeel 

van hen pas op de middellange termijn een 

opleiding, voor een groep van 26 830 arbei

ders is dit binnen een jaar nodig. Van deze 

laatste groep heeft 66 % beroepsgerichte 

bijscholing nodig. 

Ingedeeld naar beroepscategorieën zullen 

de „geoefende werknemers" het meest 

behoefte aan opleiding hebben, gevolgd 

door de „administratieve werknemers" en 

de „middenkaders". 

Het beroepsopleidingsbeleid moet ook de 

opleidingen voor ondernemers omvatten, 

zodat Spanje zich zal kunnen aanpassen aan 

de gevolgen van de toetreding tot de EEG en 

het ondernemerschap zal kunnen stimule

ren. 

Tenslotte moeten  en dat is van meer 

algemene aard  de scholingsbehoeften 

door middel van systematische enquêtes 

worden gepeild. Op basis daarvan kunnen 

dan in samenwerking met de werkgeversor

ganisaties opleidingsprogramma's worden 

opgezet, waarbij vooral aandacht zal moe

ten worden besteed aan de nieuwe techno

logieën en de gevolgen daarvan. 

Hoe zou de verhouding tussen onderwijs en 

beroepsopleiding enerzijds en arbeidsmarkt 

en economie anderzijds verbeterd kunnen 

worden? Hoe zou die relatie doelmatiger 

kunnen worden? 

■ Het gebrek aan samenhang tussen het 

Spaanse onderwijssysteem, de beroepsop

leiding, de arbeidsmarkt en de economie is 

een van de belangrijkste en meest in het oog 

springende oorzaken van de werkloosheid, 

die speciaal de jongeren treft. 

Diegenen, die verantwoordelijkheid voor 

het opleidingsbeleid dragen, zouden dit feit 

dat voor het universitair onderwijs én het 

53 



middelbaar onderwijs geldt, goed voor ogen 
moeten houden. 

Om de gevolgen van dit gebrek aan samen
hang tegen te gaan heeft de CEOE herhaal
delijk en bij allerlei gelegenheden gewezen 
op de noodzaak om participatiekanalen te 
scheppen voor alle bij het opleidingsbeleid 
betrokken sectoren. Er zijn voorstellen 
gedaan met betrekking tot criteria voor 
programmering en coördinatie, waaronder 
we vooral willen noemen: 

■ Algemene programmering van de oplei
dingen, en van de nieuwe opleidingscentra 
op alle opleidingsniveaus. Het particulier 
initiatief moet gerespecteerd worden en de 
problematiek van de plattelandsregio's 
behoeft speciale aandacht. 

■ Nauwkeurige vaststelling van de werke
lijke kosten van een opleidingscentrum, 
zodat dat als uitgangspunt kan dienen bij de 
opleidingsfinanciering. 

■ In dit verband is een Nationaal Pro
gramma voor de Beroepsopleiding absoluut 
onmisbaar. Dit programma moet rekening 
houden met de nauwe relatie tussen oplei
ding en arbeidsvoorziening en moet een zo 
optimaal gebruik mogelijk maken van alle 

middelen, die ter beschikking staan of die in 
de toekomst nog op een samenhangende 
manier door de bevoegde autoriteiten toege
wezen worden. 

Daarvoor lijkt het van buitengewoon groot 
belang dat er goede communicatiekanalen 
komen tussen de opleidingsautoriteiten en 
de werkgeversorganisaties. 
■ Er moet onderzoek verricht worden 
naar werkgelegenheidsperspectieven, waar
bij zorgvuldig rekening gehouden moet 
worden met de demografische, economi
sche en culturele realiteit, alsook met de 
beroepskwalificaties van jongeren. Dit 
geldt voor elke geografische omgeving 
apart, omdat het opleidingsaanbod aange
past moet worden aan de speciale behoeften 
van elke regio. 

Volgens het SEA, dat op 9 oktober 1984 
door regering, werkgeversorganisaties, 
CEOE en CEPYME, en de socialistische 
vakbond UGT werd ondertekend, moet de 
oplossing van de problemen op het gebied 
van de beroepsopleiding, dat wil zeggen, op 
het gebied van het reguliere onderwijs bin
nen de scholen en van de vakscholing, 
gebaseerd zijn op een adequate samenhang 

tussen de beroepsopleiding en de eisen van 
de arbeidsmarkt op dit moment. 

Ook moet de oplossing gezocht worden in 
het op gang brengen door werkgevers en 
vakbondsorganisaties van nauwkeurig en 
op de toekomst gericht onderzoek naar de 
behoefte aan onderwijs. Daarnaast in de 
coördinatie van bestuurlijke bevoegdheden 
én in een efficiënte spe id ing en efficiënt 
gebruik van de financiële middelen, die 
voor de opleiding zijn bestemd. 

Om de beroepsopleiding te heroriënteren is 
volgens de ondertekenaars van het SEA een 
blijvende en systematische dialoog onmis
baar. Met dat doel is een Algemene Raad 
voor de Beroepsopleiding opgericht, die een 
paritaire samenstelling heeft. Deze heeft de 
taak een echt Nationaal Programma voor 
de Beroepsopleiding uit te werken voor het 
reguliere beroepsonderwijs binnen de scho
len, en voor de vakscholing. Daarnaast is er 
het voorstel om de beroepenvoorlichting op 
scholen en aan universiteiten te verbete
ren. 

Bovendien zullen in het kader van deze 
Algemene Raad voor de Beroepsopleiding 
onderzoeken, rapporten, enquêtes enz., 
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opgezet en uitgewerkt moeten worden, 

zodat op korte termijn en met de nodige 

nauwkeurigheid, voorstellen tot maatrege

len geformuleerd kunnen worden, die door 

de betreffende autoriteiten ten uitvoer kun

nen worden gebracht. 

Het is onmiskenbaar dat de toetreding van 

Spanje tot de EEG een grote uitdaging 

vormt voor alle Spaanse ondernemingen. 

Het zal de expansie van bepaalde sectoren 

zeker vergemakkelijken, maar kan in 

bepaalde sectoren ook concurrentieproble

men doen ontstaan. Wat denkt U daar

van? 

Hoe kan de beroepsopleiding aan deze 

situatie het hoofd bieden? 

Wat is in dat geval de rol van het particulier 

initiatief? 

Hoe denkt U dat de werkgeversorganisatie 

in zijn geheel kan reageren op deze uitda

ging. 

Hoewel de werkloosheid een probleem is, 

waarmee ook de andere bij de EEG aange

sloten landen sedert de economische crisis, 

in meerdere of mindere mate te maken 

hebben, kan dat ons niet tot troost dienen. 

Evenmin kan dat het feit verhullen dat het 

probleem in Spanje veel ernstiger is. De 

omvang van de werkloosheid bij ons is 

groter, de problemen bij het scheppen van 

werkgelegenheid zijn eveneens groter en de 

oorzaken die er aan ten grondslag liggen 

zijn moeilijker te beïnvloeden. Deze drie 

punten zijn kenmerkend voor de situatie in 

ons land. 

De werkloosheid in Spanje schommelt rond 

de 20 %, terwijl dat in de meeste EEGlan

den gemiddeld maar ongeveer 11 % is. 

Bij een vergelijking in OESOverband komt 

Spanje qua werkloosheid zelfs een eerste 

plaats toe. 

Een van de belangrijkste oorzaken van de 

werkloosheid in Spanje ligt in de achter

haalde en rigide sociaaleconomische struc

turen, zoals: 

■ Nietflexibele normen op het gebied van 

de werkgelegenheid; 

■ Buitensporig hoge premieheffingen 

voor de Sociale Verzekering (veel hoger dan 

de gemiddelde in de EEG); 

■ Een financieel en fiscaal beleid, waarin 

elke prikkel ontbreekt en dat mensen zelfs 

weerhoudt van het ondernemerschap en het 

scheppen van welzijn en rijkdom. 

Om aan deze ernstige situatie een einde te 

maken, heeft de CEOE bij de onderhande

lingen over het SEA een aantal structurele 

hervormingen voorgesteld. Het spoedei

send karakter ervan kreeg nog extra nadruk 

door de naderende intrede van Spanje in de 

EEG. 

De aanpassing van onze structuren aan die, 

welke in de EEG gebruikelijk zijn, is een 

historische gelegenheid om een einde te 

maken aan alle belemmeringen en proble

men, die de arbeidsmarkt in ons land onder

vindt. Vandaar dat het bevorderen van deze 

wijzigingen en aanpassingen tot een van de 

hoofddoelstellingen van het SEA (artikel 

13, 17 en 18, over Sociale Verzekering en 

collectieve vergunningen) behoort. 

Toch zijn er tot op heden slechts enkele 

wettelijke hervormingen doorgevoerd, die 

nieuwe vormen van indienstneming intro

duceren. 

Daarom is het nodig, zoals wordt opge

merkt in ons geschrift „Spanje ten over

staan van de EEG, een afspraak voor 

concurrentie en vooruitgang (3 juli 1985) " 

om met de grootste spoed drie maatregelen 

te nemen: 

■ Vermindering van de sociale lasten voor 

de bedrijven; 

■ Vergroting van de flexibiliteit op de 

arbeidsmarkt, overeenkomstig de voorstel

len die op 10 april jl. (artikel 17 van het 

SEA) aan de regering zijn gezonden; 

■ Verlening van fiscale en financiële steun 

aan investeerders en spaarders. 

Om tot grotere produktiviteit en kwaliteits

verbetering te komen moet beslist gerekend 

kunnen worden op goed opgeleide arbeids

krachten. 

Er bestaat daarbij natuurlijk meer kans op 

een aanstelling als men een polyvalente 

opleiding heeft gevolgd. 

In deze zin blijkt de koppeling tussen 

beroepsopleidingsbeleid en dat van bevor

dering van werkgelegenheid onontbeer

lijk. 

Daarom moeten we met de volgende uit

gangspunten rekening houden: 

■ De theoretischtechnologische opleiding 

van leerlingen moet aangevuld worden met 

een stageperiode in de praktijk die de 

huidige onzekerheden wegneemt. Er moet 

dus een wettelijk stagestatuut komen. Dit 

alles moet de afstand tussen theorie en 

praktijk, tussen de wereld van het onderwijs 

en de wereld van de arbeid verkleinen. 

■ Er moeten in samenwerking met werk

geversorganisaties systematische enquêtes 

gehouden worden, over de mate waarin de 

huidige beroepsgroepen zich zullen moeten 

aanpassen, om te kunnen voldoen aan de 

eisen van de arbeidsmarkt en de toekomsti

ge inschakeling in het arbeidsproces te ver

gemakkelijken. 

■ De beroepsgroepen moeten opnieuw 

gedefinieerd worden aan de hand van de 

resultaten van de op de toekomst gerichte 

onderzoeken en enquêtes, zodat de beroe

pen aansluiten op de te verwachten ontwik

kelingen in het produktieproces. 

■ In dit opzicht lijkt het beslist noodzake

lijk dat er een samenhang ontstaat tussen 

het beroepsopleidingsbeleid en andere be

leidsterreinen, zoals bijvoorbeeld het indus

triebeleid, het werkgelegenheidsbeleid, be

roepenvoorlichting, enz. 

Er moet een zodanig beleid gevoerd worden 

dat alle ter beschikking staande educatieve 

middelen op middellange en lange termijn 

worden benut en weliswaar zo dat er een 

zekere samenhang ontstaat tussen de ver

schillende soorten van educatief aanbod. 

■ De bestuurlijke bevoegdheden met be

trekking tot de arbeidskwalificaties moeten 

worden gecoördineerd. Daarbij moeten 

maatregelen worden genomen die voor de 

bevordering van de werkgelegenheid ade

quaat blijken te zijn. 

■ Er moet worden gezorgd voor een uitge

breide sociale discussie over de functies van 

het onderwijssysteem. 

Tot slot moeten we er met klem op wijzen 

dat de beroepsopleiding voor ondernemers 

en het ondernemerschap gestimuleerd dient 

te worden door middel van een actief beleid, 

dat rekening houdt met de uitdagingen van 

de toetreding van Spanje tot de EEG en dat 

jongeren ertoe beweegt de scheppende en 

dienende functie ten opzichte van de maat

schappij uit te oefenen, zoals dat dagelijks 

door de werkgevers wordt gedaan. 
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Van „PPO" naar 
„INEM" 
De ontwikkeling van het juridisch kader, 
het organisatiesysteem en de structuur 

Pedro Montero Lebrero 

Het doel van dit artikel is in kort bestek 

het historisch verloop te schetsen van het 

beleid, zoals dat tot op heden in Spanje is 

gevoerd, ten aanzien van de beroepsop

leiding en de arbeidsvoorziening. Dit 

beleid heeft zich in onze geschiedenis op 

beide terreinen grotendeels los van 

elkaar voltrokken. 

We zullen zien dat het geen lineair, 

harmonisch en volkomen samenhan

gend proces is geweest. Het beleid op de 

betreffende terreinen, arbeidsvoorzie

ning en beroepsopleiding, was in de 

verschillende perioden van onze geschie

denis zowel het resultaat van de noodza

kelijke aanpassing aan de arbeidsmarkt, 

als van de sociaalpolitieke realiteit van 

het moment. Daarnaast speelden uiter

aard ook de opvattingen van de verant

woordelijke politici hierover een rol. 

Vervolgens willen wij een beeld geven 

van onze opvatting over de beroepsop

leiding aL· beleidsonderdeel van het 

Instituut voor de Arbeidsvoorziening 

(INEM) om tot slot aan te geven waar 

onze prioriteiten liggen op het terrein 

van de beroepsopleiding. 

PEDRO MONTERO LEBRERO 

Directeurgeneraal van het Nationaal Instituut voor de 
Arbeidsvoorziening. 

Historische ontwikkeling 

Het „Instituto Nacional de Empleo" 

(INEM  Nationaal Instituut voor de 

Arbeidsvoorziening) werd opgericht bij 

Koninklijk Wetsbesluit 36 van 16 november 

1978. 

Sedertdien heeft het INEM zich ontwikkeld 

als een autonoom orgaan van bestuurlijke 

aard, dat een aantal taken, die tot dan toe 

door andere instellingen werden uitgevoerd, 

overnam en tegelijkertijd ook nieuwe taken 

op zich nam. De bedoeling was een gespe

cialiseerd apparaat te vormen dat op twee 

elementaire punten kon beantwoorden aan 

de behoeften van de Spaanse maatschappij: 

de arbeidsvoorziening en de beroepsoplei

ding. Op deze beide terreinen werd geduren

de lange tijd een afzonderlijk beleid 

gevoerd, waardoor ze ook elk hun eigen 

geïnstitutionaliseerde ontwikkeling hebben 

doorgemaakt. 

Het INEM is dus enerzijds een nog jonge 

instelling (7 jaar), maar anderzijds het 

resultaat van een proces van samenvoeging 

van taken en activiteiten, die voorheen door 

andere instellingen werden uitgevoerd. Het 

is dus niet  zoals wenselijk zou zijn 

geweest  het resultaat van een nieuwe 

opvatting omtrent een integrale dienst voor 

de arbeidsvoorziening, waarin aan alle 

aspecten van het werkgelegenheidsbeleid 

uitvoering gegeven kon worden. Dit punt 

is des te meer van belang, daar het INEM in 

een periode ontstond waarin de economi

sche crisis zich steeds scherper deed voelen 

en de werkloosheid toenam. Een significant 

cijfer in dit verband betreft het aantal 

geregistreerde werklozen, dat van 600 000 

in 1978 is gestegen tot bijna 3,5 miljoen op 

dit moment. 

Vandaar dan ook dat het geven van een 

overzicht van de voorgeschiedenis van het 

INEM betekent dat we afzonderlijk moeten 

ingaan op de ontwikkeling van het beleid 

inzake de arbeidsvoorziening en dat betref

fende de beroepsopleiding. Tevens moeten 

we een beeld geven van het ingewikkelde 

netwerk van de op deze terreinen bevoegde 

instellingen, waarvan de taken en onderlin

ge verhoudingen niet bepaald scherp te 

onderscheiden waren. Tenslotte dienen we 

ook de doelstellingen te vermelden, die in de 

verschillende perioden van de geschiedenis 

met de destijds genomen maatregelen wer

den nagestreefd. 

Samenvattend willen we hier voor wat 

betreft de voorgeschiedenis van het INEM 

ingaan op: 

■ De ontwikkeling van de diensten op 

het terrein van de arbeidsvoorziening in 

Spanje; 

■ De ontwikkeling van de beroepsoplei

ding; 

■ Het samengaan van arbeidsvoorziening 

en beroepsopleiding vanaf de oprichting 

van de „Servicio de Empleo y Acción For

mativa" (SEAF  Dienst voor de Arbeids

voorziening en het Scholingswerk) in 1975. 

Deze dienst kreeg zowel voorlichting en 

arbeidsbemiddeling, als beroepsonderwijs 

in zijn takenpakket. Met de oprichting van 
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het INEM drie jaar later zou dit proces 
voltooid worden. 

De ontwikkeling van de diensten 
voor de arbeidsvoorziening in 
Spanje 

Aan het begin van deze eeuw wordt in 
Spanje een complex van maatregelen door
gevoerd met betrekking tot de werkgelegen
heid, wat het begin betekent van een toene
mende staatsbemoeienis op dit terrein. Er 
ontstaan een aantal instellingen, die na 
verloop van tijd allemaal opgaan in het 
Ministerie van Arbeid, dat in 1920 wordt 
opgericht. 

Ondanks de werkloosheid in sommige stre
ken, wordt er in Spanje pas in 1931 - bij het 
ontstaan van de Tweede Republiek - een 
openbare dienst voor de arbeidsvoorziening 
(servido de colocación) opgericht. 

Het is van belang op te merken dat deze 
oorspronkelijke dienst voor de arbeidsvoor
ziening al de trekken in zich heeft van een 
nationale en openbare instelling met gratis 
dienstverlening. Bij de tweede overeen
komst van de „ OIT" (Organización Inter
nacional de Trabajadores — Internationale 
Werknemers Organisatie) van 1919 was dit 
ook overeengekomen. Deze trekken zullen 
ook kenmerkend zijn voor de opeenvolgen
de diensten op het terrein van de arbeids
voorziening. Bovengenoemde dienst heeft 
onder meer in zijn takenpakket het registre
ren, openbaar maken en coördineren van 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het 
actie ondernemen op het gebied van scho
ling, beroepskeuze en beroepenvoorlich
ting, uitkeringen en sociale verzekeringen. 

Ook bestaat er een controlesysteem met een 
tripartiete vertegenwoordiging van werkge
vers, werknemers en vertegenwoordigers 
van het Ministerie. 

Het Franco-regime brengt een fundamente
le wijziging van het werkgelegenheidsbe
leid; deze wijziging wordt gesanctioneerd in 
de „Ley de Colocación Obrera" (Wet op de 
Arbeidsvoorziening) van 1943. 

De tripartiete controle verdwijnt, de werk
gevers krijgen volledige keuzevrijheid ten 
aanzien van de arbeiders die ingeschreven 
staan bij het arbeidsbureau en, wat heel 
belangrijk zal blijken vanwege de ballast die 
het tot op heden met zich meebrengt, de hele 
doolhof van taken en bevoegdheden van 
allerlei instellingen op het gebied van de 
arbeidsvoorziening begint zich te insitutio-

naliseren. De handelingsbevoegdheid is niet 
langer in handen van een centrale instelling, 
maar wordt gespreid over twee instellin
gen. 

Zowel de „Delegación Nacional de Sindica
tos" (Landelijke, verticaal georganiseerde, 
Vakbond), die de toewijzing van arbeids
plaatsen regelt, krijgt bevoegdheden, als
ook het Ministerie van Arbeid, dat middels 
de provinciale bijkantoren van zijn „Nego
ciados de Colocación" (Afdelingen voor 
Arbeidsbemiddeling) intervenieert. 

Een verhelderend feit over de politieke wil 
op het gebied van arbeidsvoorziening vormt 
wel het feit dat het zestien jaar duurt voor 
het Reglement gepubliceerd wordt dat 
voortvloeit uit de Wet op de Arbeidsvoor
ziening van 1943. Het is wel duidelijk dat de 
publikatie van deze tekst meer te maken 
heeft met politieke overwegingen, dan met 
de wil om een doeltreffende dienst voor de 
arbeidsvoorziening op te richten. Daar 
komt bij dat de druk ontbreekt van de 
werknemers omdat Spanje zich na de bur
geroorlog in een kritieke situatie bevindt en 
er eveneens sprake is van een terugkeer naar 
de landbouw. 

In 1961 wordt er een Nationale Werkloos
heidsverzekering opgericht, die bestemd is 
voor werknemers, die aangesloten zijn bij 
de Sociale Verzekering en die voor een 
bepaalde duur geldt. 

De structuur van dubbele bevoegdheden 
van verschillende instellingen op het terrein 

van de arbeidsvoorziening, die sedert de 
jaren veertig is opgebouwd, wordt in 1972 
geconsolideerd. Aan de administratieve 
complexiteit van deze instellingen wordt 
dan nog de financiële toegevoegd. Talrijke 
bronnen zijn daar bij betrokken zoals het 
„Fondo Nacional de Protección al Traba
jo" (Nationaal Fonds ter Bescherming van 
de Werkgelegenheid), de Sociale Verzeke
ringen, de Algemene Staatsbegroting enz. 

Tot op heden is er ondanks inefficiënt 
functioneren geen wijziging gekomen in dit 
administratieve apparaat. Naast de politie
ke situatie dragen de specifieke kenmerken 
van de Spaanse economie daartoe bij: het 
overschot aan arbeidskrachten wordt door 
de Europese industrie overgenomen. Het 
zal tot het begin van de jaren zeventig 
duren, eigenlijk zelfs tot na 1975, voordat 
dit hele apparaat vanwege de verscherping 
van de economische crisis en het verval van 
het Franco-regime ter discussie wordt 
gesteld. 

De ontwikkeling van de beroeps
opleiding 
De ontwikkeling van het beleid ten aanzien 
van het beroepsonderwijs, zal, evenals het 
beleid inzake de arbeidsvoorziening, een 
beeld te zien geven dat nogal verschilt van 
dat in de meeste andere Europese landen. 

Het is voldoende zich het late industrialisa
tieproces in Spanje en de sterke overheids-
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bemoeienis ten aanzien van de modernise

ring van de bedrijven voor ogen te halen, 

met bovendien een weinig strijdbare arbei

dersklasse, om te beseffen dat deze situatie 

zeker niet ideaal is voor het ontwikkelen van 

initiatieven op het gebied van de beroepsop

leiding. 

In de eerste jaren van de twintigste eeuw 

worden niettemin enkele schuchtere pogin

gen ondernomen, zoals de „escuelas ele

mentales de trabajo" (soort ambachtscho

len). Later verschijnen de eerste „escuelas 

de artes y oficios" (scholen voor 

nijverheidsonderwijs) en de bedrijfsscho

len, die met hun regeling voor leerlingcon

tracten geleidelijk die onderwijstaak van de 

vakbonden gaan overnemen. 

Pas in 1957 ontstaat de eerste organisatie 

voor beroepsopleidingscursussen en wel in 

de schoot van het franquistische vakbonds

bureau voor verkort beroepsonderwijs. 

In 1960 wordt het Nationaal Fonds ter 

Bescherming van de Werkgelegenheid opge

richt, dat belangrijk is vanwege zijn subsi

dies en financiële steun aan instellingen en 

centra van de overheid en particulieren, die 

beroepsopleidingen organiseren. Er bestaan 

namelijk ook een aantal particuliere centra, 

van hoofdzakelijk religieuzen (zoals de sale

sianen), die zich met beroepsopleiding bezig 

houden. 

De oprichting van de „PPO" 

(Programa de Promoción Obrera — Pro

gramma ter bevordering van de vakscholing 

van arbeiders) 

In de zestiger jaren doet de economische 

groei in Spanje en de boom van de Europese 

industrie de interne migratie aanzienlijk 

toenemen en met name ook de emigratie 

naar Europa. Dit veroorzaakt belangrijke 

verschuivingen in de verschillende maat

schappelijke sectoren, alsmede in de 

beroepsstructuur van de bevolking. Tegelij

kertijd doen zich naar aanleiding van enkele 

grote stakingen opmerkelijke veranderin

gen voor in het arbeidspanorama. Dit alles, 

samen met een aantal niet minder belangrij

ke drijfveren vanuit het franquisme, leidt 

tot de start van het Programma ter bevor

dering van de vakscholing van arbeiders. 

Het PPO ontstaat binnen het zogenaamde 

eerste SociaalEconomischOntwikkelings

plan, als een instrument voor de scholing 

van 800 000 arbeiders dat in samenwerking 

met een aantal onderwijscentra en het leger 

wordt uitgevoerd. De scholing van een zo 

groot aantal arbeiders is vereist met het oog 

op de 970 000 nieuwe arbeidsplaatsen, die 

volgens het Eerste Ontwikkelingsplan ge

creëerd moeten worden. 

Ook al zijn de numerieke resultaten van de 

opleiding gedurende de vier jaren dat het 

Plan functioneert zeer ver verwijderd van de 

hooggegrepen verwachtingen, toch is het 

van belang er de nadruk op te leggen dat met 

de oprichting van de PPO een systeem voor 

verkort beroepsonderwijs wordt ingevoerd, 

dat, ook al is het misschien niet nieuw in 

Europa, een moderner en doeltreffender 

instrument is dan de bestaande systemen. 

Het in het PPO gebruikte systeem wordt 

overgenomen van de Amerikaanse „Trai

ning Within Industry" (TWI) en ontwikkelt 

zich binnen het PPO tot een eigen systeem 

voor vakscholing van ongeschoolde volwas

senen enerzijds en voor verkorte bij en 

omscholing anderzijds. 

De voornaamste kenmerken van de vak

scholing zoals die in het kader van het PPO 

wordt gegeven, kunnen we als volgt samen

vatten: 

■ Het betreft een verkorte opleiding met 

„monovalente" inhoud, dat wil zeggen dat 

het een opleiding voor één specifieke 

arbeidsplaats is. 

■ De opleiding wordt gegeven door middel 

van korte mobiele cursussen, die zich ver

plaatsten naargelang men ergens een speci

fieke vakopleiding nodig heeft. 

■ He opleidingsveld van het PPO strekt 

zich uit over de drie economische secto

ren. 

■ Binnen elk van die specialisaties zijn er 

cursussen voor beginners en gevorderden en 

voor bij en omscholing. 

■ Er bestaan drie vormen van opleiding: 

die, welke rechtstreeks door het PPO gege

ven worden; die, welke worden gegeven 

door centra die op een of andere manier 

samenwerken met het PPO; en tenslotte de 

opleidingen die in samenwerking met het 

bedrijfsleven worden georganiseerd. 

Op den duur ontwikkelt het PPO zich tot 

een scholingsaanbod voor allerlei specifieke 

werkzaamheden. Dat maakt de ontwikke

ling van marktonderzoek en lesmateriaal 

nodig. Ook ontstaat de noodzaak de oplei

dingen onder te brengen in centra, waar de 

theorie gekoppeld kan worden aan de eisen 

van de praktijk. Belangrijk wordt ook het 

aantrekken vam vakbekwame leraren (in

structeurs) met voldoende opleiding en 

ervaring in allerlei specialisaties. 

De oprichting van de „SAF" 

(Servicio de Acción Formativa  Dienst 

voor het scholingswerk) 

In 1973 (bij Decreet van 21 december 1973) 

wordt de „Servicio de Acción Formativa" 

opgericht, als opvolger van het PPO. De 

SAF ontstaat als een algemene dienst die ten 

doel heeft via het „Plan Nacional de Pro

moción Profesional de Adultes" (Nationaal 

Plan ter Bevordering van Vakscholing voor 

Volwassenen) een betere coördinatie tot 

stand te brengen tussen allerlei opleidingen 

van het Ministerie van Arbeid. 

Kijkend naar het PPO, stelt de SAF zich het 

volgende ten doel: 

■ Verschaffing van betere kwalificaties (in 

vergelijking met de vroegere PPOdoelstel

ling van scholing van ongeschoolde arbei

ders). 

■ Bevordering van de oprichting van vaste 

opleidingscentra waardoor nieuwe veel 

gevraagde specialisaties ingevoerd kunnen 

worden die een ander soort niet verplaats

bare apparatuur vereisen. Hierdoor kunnen 

ook de kwalificaties verbeterd worden. 

■ Uitbreiding van de beroepsopleiding in 

samenwerking met andere centra en bedrij

ven. Dit om personeel en uitrusting in een 

uitgebreid scala van specialisaties op peil te 

kunnen houden en de hoge kosten op te 

kunnen brengen die verbonden zijn aan de 

aanpassing van de nieuwe opleidingen aan 

de nieuwe technologieën. 

De financiering van de SAF heeft plaats via 

de sociale premies van werkgevers en werk

nemers en is dus onafhankelijk van de 

algemene overheidsbegroting. 

Evenals het PPO is de SAF een instelling die 

volledig is gericht op de beroepsopleiding en 

daarin de volgende taken heeft: het analy

seren van de behoeften aan beroepskwalifi

caties, het initiëren van beroepsopleidingen 

voor beginners en gevorderden enerzijds én 

van bij en omscholingsmogelij kneden 

(naargelang de vraag op de arbeidsmarkt) 

anderzijds, alsmede het samenwerken met 

andere instellingen, ook op internationaal 

niveau. De organisatie van de SAF is gelijk 

aan die van het PPO in zijn latere jaren; en 

zijn enkele centrale diensten en een paar 

provinciale directies. 

Tot op dit punt is in grote lijnen de afzon

derlijke ontwikkeling van de arbeidsvoor

ziening en de beroepsopleiding geschetst, 

die zich, met de oprichting van de „SEAF" 

in een gecoördineerd proces samen verder 

zullen ontwikkelen. 
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De coördinatie van het beleid 
inzake arbeidsvoorziening en 
beroepsopleiding. De oprichting 
van de „SEAF" 

(Servicio de Empleo y Acción Formativa 

Dienst voor de Arbeidsvoorziening en het 

Scholingswerk) 

Zoals al eerder is opgemerkt, verscherpt 

zich in 1975 de economisch crisis, raakt het 

Francoregime in verval en groeit de druk 

vanuit de Spaanse samenleving om tot 

democratie te komen. 

Drie grote sectoren worden ernstig be

dreigd: de werkgelegenheid, de Sociale 

Zekerheid en de vakbeweging. 

De diensten voor de arbeidsvoorziening 

worden gereorganiseerd op grond van 

Wetsbesluit 1 van 22 maart 1975, waarbij de 

SEAF wordt opgericht. De bedoeling is een 

coördinatie tot stand te brengen tussen het 

beleid inzake de arbeidsvoorziening en dat 

inzake de beroepsopleiding. Het laatste 

behoorde tot dan toe, zoals we gezien 

hebben, tot de bevoegdheid van verschillen

de andere instellingen. 

Men tracht deze coördinatie te bewerkstel

ligen door aan de taken die de SAF had een 

aantal taken toe te voegen, die voorheen op 

het gebied van de arbeidsvoorziening en de 

werkloosheidsverzekering door de „Servi

cio Nacional de Colocación" (SNC 

Nationale Dienst voor de Arbeidsvoorzie

ning) werden uitgeoefend. 

Intussen blijven evenwel andere instellingen 

voortbestaan die verantwoordelijkheden 

hebben op het gebied van de arbeidsvoor

ziening. De administratieve taken blijven in 

handen van meerdere instellingen, waaron

der „La Dirección General de Empleo y 

Promoción Social" (Directoraatgeneraal 

voor de Arbeidsvoorziening en Sociale 

Emancipatie), het „Instituto Nacional de 

Previsión (Nationaal Instituut voor de 

sociale voorzieningen) en de „Delegaciones 

Provinciales de Trabajo" (provinciale bij

kantoren voor de arbeidsvoorziening) 

In vergelijking met de SAF, kan de SEAF 

beschikken over: 

■ een landelijk netwerk van arbeidsbu

reaus (officinas de empleo), die vanaf 1 

oktober 1976 gaan functioneren. Het geheel 

omvat: 406 arbeidsbureaus, 2 303 reizende 

hulpposten, 147 plaatselijke vertegenwoor

digingen, 25 steunposten voor de agrarische 

sector en 27 centra voor beroepskeuze en 

arbeidsvoorlichting 

■ 22 vaste centra voor beroepsopleiding 

(Centros Fijos de Formación Profesional) 

met een capaciteit van 6 700 opleidings

plaatsen. Daarnaast mobiele opleidings

eenheden, een netwerk van centra, waarmee 

een vorm van samenwerking bestaat en 

opleidingen in de bedrijven 

■ aanzienlijk meer personeel (in 1978 

bedraagt het personeelsbestand van de 

SEAF 5 000 werknemers, waaronder vaste 

functionarissen en personeel op contractba

sis, hetgeen het dubbele is van het personeels

bestand van de SAF in 1975) 

■ een ruim budget. De financiering komt 

voornamelijk van de sociale partners 

(72 Vo) en voor het overige van het Natio

naal Fonds ter Bescherming van de Werk

gelegenheid't (11 Vo), alsmede van de Alge

mene Overheidsbegroting. 

Het werk van de SEAF blijkt echter lang 

niet zo efficiënt te verlopen als men aanvan

kelijk verwacht. Dit is gedeeltelijk te wijten 

aan de opvatting over de dienst op zich en de 

ballast die deze al vanaf zijn oprichting met 

zich meesleept. Gedeeltelijk vindt het ook 

zijn oorsprong in problemen die buiten de 

dienst liggen en die te maken hebben met het 

ontbreken van een coherent werkgelegen

heidsbeleid in de periode vóór de economi

sche crisis. Voor het ontbreken daarvan 

treft de dienst natuurlijk geen blaam. 

Onder de gebreken die voortvloeien uit de 

opvatting over de dienst op zich kunnen we 

noemen: het gebrek aan eenduidig hande

len, het gebrek aan autonomie, het centra

lisme, het gebrek aan participatie van werk

gevers en werknemers, die, ook al was het 

wel als inspirerend beginsel in de wetgeving 

opgenomen, in de praktijk niet van de 

grond komt. 

Daar komen nog andere problemen bij ten 

gevolge van het feit dat de arbeidsbureaus 

worden ondergebracht in gebouwen van de 

Dienst voor de Arbeidsvoorziening. Reeds 

bestaande gebruikscriteria en huisvestings

kosten wegen daarbij zwaarder dan andere, 

sociaaleconomische factoren. Hiervan 

trekken provincies en streken met een laag 

werkloosheidscijfer en een geringe beroeps

bevolking profijt. 
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Evenals bij de vroegere Dienst voor de 

Arbeidsvoorziening het geval was, zijn bij 

de SEAF buitengewoon lange en ingewik

kelde administratieve procedures gebruike

lijk. Deze waren immers overgenomen van 

de vorige dienst. 

Ondanks de problemen, slaagt de SEAF 

erin om de arbeidsbureaus aanzienlijk beter 

te laten functioneren. Dit is vooral het 

gevolg van betere registratie van de werk

loosheid. Bij het afsluiten van collectieve 

arbeidsovereenkomsten is de invloed echter 

veel bescheidener van aard. 

De oprichting van het „instituto 
nacional de empleo" (INEM) 

(Nationaal Instituut voor de Arbeidsvoor

ziening) 

De algemene verkiezingen van 1977 maken 

het mogelijk de uitwerking van een Grond

wet ter hand te nemen en openen de weg 

naar democratische instellingen. Enkele 

maanden later, op 25 oktober 1977, tekenen 

regering en parlement het Pact van Mon

cha, in een poging de economische crisis te 

bezweren. De overeenkomst omvat con

juncturele maatregelen (zoals tijdelijke 

indienststelling van werknemers met een 

werkloosheidsuitkering, tijdelijk gebruik 

van sociale premies voor jongeren op zoek 

naar een eerste baan) en structurele maatre

gelen, zoals hervorming van het Sociale 

Zekerheidsstelsel. 

Dit alles draagt bij tot verhoging van de 

activiteiten van een aantal parlementaire 

groeperingen. Doel is het opzetten van 

projecten op het gebied van de werkgelegen

heid, Sociale Zekerheid enz. De oprichting 

van het INEM een jaar later zal dit zeker 

vergemakkelij ken. 

Zoals boven al is aangegeven, ontstaat in 

1978 het INEM door het opgaan in deze 

instelling van de SEAF en het „Obra de 

Formación Profesional" (Beroepsonder

wijswerk) van de AISS (Administración 

Institucional de Servicios Socioprofesiona

les — voorheen verticaal georganiseerde 

vakbonden). 

Het INEM krijgt de volgende taken: 

■ Organiseren van de diensten voor de 

arbeidsvoorziening. 

■ Werknemers helpen bij het zoeken naar 

werk en omgekeerd bedrijven helpen bij het 

in dienst nemen van personeel dat voldoet 

aan de eisen. 

■ De werknemer stimuleren tot scholing 

(actualisering van kennis, bij en omscho

ling). 

■ Het betalen en controleren van werk

loosheidsuitkeringen, subsidies en steun ter 

stimulering en bescherming van de werkge

legenheid. 

■ Alle mogelijke acties ondernemen die 

kunnen leiden tot een actief werkgelegen

heidsbeleid. 

Samenvattend, het INEM neemt de taken 

van de SEAF en het Vakbondswerk voor het 

Beroepsonderwijs over en krijgt daarnaast 

als nieuwe taak de controle op de werkloos

heidsuitkeringen. 

Het INEM heeft in zijn organisatie een 

Algemene Raad met een tripartiete en pari

taire samenstelling. Daarin zijn opgenomen 

13 vertegenwoordigers van vakbonden, 13 

van werkgeversorganisaties en 13 van het 

Openbaar Bestuur. 

Bij het begin van dit artikel is al verwezen 

naar de problemen die het proces van 

samenvoeging van functies en taken van de 

verschillende organen die ten grondslag 

liggen aan het INEM met zich brengt. 

Illustratief in dit verband is het feit dat het 

INEM in eerste instantie de hele beroepsop

leiding in zijn takenpakket moet opnemen, 

omdat dit voorheen tot de taken van het 

Vakbondswerk behoorde. Hoewel deze 

vorm van opleiding beter aansluit bij het 

onderwijs dat onder het Ministerie van 

Onderwijs valt, duurt het tot 1983 voor het 

uiteindelijk aan dit Ministerie wordt overge

dragen (waar het eigenlijk al vanaf het begin 

had thuisgehoord). 

Na zes jaar van velerlei activiteiten in een 

moeilijke tijd vol veranderingen, bevindt 

het INEM zich zelf in een veranderingspro

ces, in een nieuwe poging zich zelf om te 

vormen tot een integrale dienst voor de 

arbeidsvoorziening, waarbij aan alle aspec

ten van het werkgelegenheidsbeleid uitvoe

ring gegeven kan worden. 

In dit kader heeft zich ook de noodzaak 

voorgedaan van een herstructurering van de 

beroepsopleiding. Deze herstructurering 

moet ervoor zorgen dat de beroepsopleiding 

adequaat kan inspringen op de behoeften 

van de arbeidsmarkt en van het produktie

proces. 

Bij de herstructurering van de beroepsoplei

ding moeten alle verschillende aspecten van 

arbeidsvoorziening, beroepskeuzevoorlich

ting en uitkeringen betrokken worden. 

Laten we tot slot eens bekijken welke 

kenmerken het INEM moet hebben om als 

dienst voor de Arbeidsvoorziening zich ook 

bezig te houden met de beroepsopleiding. 

De beroepsopleiding als onder
deel van de dienst voor de ar
beidsvoorziening 

Om de integratie van de beroepsopleiding in 

een openbare Dienst voor de Arbeidsvoor

ziening mogelijk te maken, moet deze aan 

de volgende voorwaarden voldoen: hij moet 

autonoom zijn, een integrale dienstverle

ning hebben en plaatselijke vestigingen over 

het hele land. 

D Het INEM als autonome instelling 

In de huidige structuur van het INEM is 

geen sprake van indirecte decentralisatie, 

autonomie en functionaliteit. Het INEM 

zou een eigen profiel moeten verwerven 

door zich op zijn taken te bezinnen. Het zou 

werkelijke autonomie moeten krijgen via 

een nieuwe Wet op de Openbare Functie, 

een nieuwe Wet op de Rijksbegroting, een 

Wet op de Arbeidsvoorziening enz. 

D Het INEM als Openbare Dienst voor 

Integrale Arbeidsvoorziening 

Het INEM houdt zich naast zijn traditionele 

taken, zoals arbeidsvoorziening, arbeidsbe

middeling, beroepskeuzevoorlichting en in

formatie, ook bezig met beroepsopleiding 

en behandeling van en controle op de 

werkloosheidsuitkeringen. Naarmate men 

er beter in zal slagen al deze aspecten in te 

passen in de algehele dienstverlening, heb

ben we onder meer op de volgende punten 

voordelen behaald: 

■ De mogelijkheid om sociaal beleid te 

koppelen aan economisch en werkgelegen

heidsbeleid; 

■ De eenheid van financiering; 

■ Een betere afstemming van de beroeps

opleiding en de beroepskeuzevoorlichting 

op de werkgelegenheidsprogramma's. 

Om het INEM als een integrale Overheids

dienst voor de arbeidsvoorziening te laten 

functioneren, zouden bepaalde lacunes 

moeten worden opgevuld en in feite al 

bestaande functies verder moeten worden 

uitgebouwd. De voorlichting over de ver

schillende sectoren van de arbeidsmarkt zou 

bijvoorbeeld verbeterd moeten worden en 
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ook de ontwikkeling van de economische bij het publiek te brengen en dat betekent Om dit alles te kunnen verwezenlijken pro-
activiteiten per sector. een zekere mate van spreiding van de beert men een heroriëntatie tot stand te 

arbeidsbureaus. brengen binnen het INEM. Daarbij speelt 
de beroepsopleiding een fundamentele rol. 

Binnen het INEM vormen de arbeidsbu- Rekening houdend met de situatie zoals die 
] Het INEM als openbare dienst met r e a u s h e t ¿iTecte contactpunt met de hulp- op dit moment is en lettend op voorzienbare 

vestigingen over het hele land vragers. De arbeidsbureaus zijn zodoende tendensen voor wat betreft de vraag naar 
De dienstverlening van het INEM, zoals de dragende kracht, die de vragen van kwalificaties, is de beroepsopleiding een 
beroepskeuzevoorlichting, opleiding en ar- werkgevers en werknemers moeten behan- instrument dat aanpassing aan de behoeften 
beidsbemiddeling, kan alleen dan efficiënt delen. Vandaar ook het belang van een van de arbeidsmarkt mogelijk maakt. Wij 
plaatsvinden als het zo dicht mogelijk bij de volledige bezetting bij alle bureaus die werk- zijn ervan overtuigd dat een „polyvalente" 
hulpvrager zelf gebeurt, dat wil zeggen bij zaam zijn op het gebied van beroepskeuze, en „plurivalente" beroepsopleiding de mo-
werkgevers en werknemers. scholing en arbeidsbemiddeling. Op die gelijkheid tot arbeidsbemiddeling van werk-

manier wordt ook de beroepsopleiding nemers verruimt, de mobiliteit op de 
Vandaar dat men moet proberen alle, inte- geïntegreerd als onderdeel binnen de dienst arbeidsmarkt vergroot en omscholing min-
graal uitgeruste, diensten zo dicht mogelijk voor de arbeidsvoorziening. der kostbaar maakt. 
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In de zomer van 1985 waren wij in de 
gelegenheid om in de Internationale Univer
siteit Menendez Pelayo te Santander/Span
je deel te nemen aan een studiebijeenkomst 
over „Syndicalisme, technologische veran
deringen en beroepsopleiding". De bijeen
komst werd georganiseerd door de Stichting 
F. Largo Caballero, de opleidingsinstelling 
van de socialistische vakbond UGT. Het 
debat spitste zich toe op de vraag hoe de 

DR. WILFRIED KRUSE en LUDOER PRIES werken bij het 
„Landesinstitut Sozialforschungsstelle" (Instituut voor 
sociaal onderzoek van Noordrijn-Westfalen) in Dort
mund aan een onderzoekproject betreffende „Bedrijfs
gerichte kwalificatieveranderingen in Spanje", dat door 
de Stiftung Volkswagenwerk wordt gesteund. 

De beroepsopleiding 
van jongeren 
in Spanje — 
Bijzonderheden en 
ontwikkelingen 
Wilfried Kruse en Ludger Pries 

De „gereguleerde beroepsopleiding" in 
Spanje behoort tot het onderwijssysteem 
en heeft daarin wat het aantal leerlingen 
betreft een behoorlijke positie verwor
ven. Dit neemt niet weg dat de Spaanse 
beroepsopleiding onder de huidige om
standigheden in veel opzichten als pro
blematisch moet worden beschouwd. 
Samen met de buitengewoon ernstige 
integratieproblemen van jongeren op de 
arbeidsmarkt leidt dit tot overwegingen 
en maatregelen om beroepsopleiding en 
bedrijven meer met elkaar te integre
ren. 

Het bijzondere aan de huidige situatie in 
Spanje is dat Spanje in vergelijking met 
andere landen de tamelijk unieke moge
lijkheid heeft om de ontwikkeling van de 
beroepsopleiding te koppelen aan de 
uitgebreide hervorming van het middel
baar onderwijs waaraan het op dit 
moment werkt. 

ontwikkeling van de beroepsopleiding in 
Spanje diende te verlopen met het oog op de 
twee belangrijkste problemen van dit 
moment — niet alleen in Spanje, maar in 
nagenoeg alle Europese landen - : de 
jeugdwerkloosheid en de veranderingen in 
de kwalificatie-eisen in verband met de 
„nieuwe technologieën". Deze twee proble
men, die hun stempel drukken op het debat 
over de beroepsopleiding dat momenteel in 
Spanje wordt gevoerd, verschillen sterk van 
de maatschappelijke omstandigheden die 
bijvoorbeeld aan het eind van dejaren zestig 

bestonden, toen in de Bondsrepubliek 
Duitsland met de hervorming van de 
beroepsopleiding werd begonnen. 

Tijdens de bijeenkomst stelden wij onze 
these ter discussie dat er een soort conver
gentie te constateren valt tussen de beroeps
opleidingssystemen in verschillende Euro
pese landen, in die zin dat de tekortkomin
gen van zowel de uitsluitend aan scholen als 
uitsluitend aan bedrijven gebonden oplei
dingsvormen worden onderkend en dat er 
nu verschillende mengtypen aan het ont
staan zijn. Vooral op basis van de ervarin
gen in de Bondsrepubliek wilden wij graag 
de aandacht vestigen op de specifieke pro
blemen van een beroepsopleidingssysteem 
dat hoofdzakelijk gebonden is aan het 
werkgelegenheidssysteem. 

In de nu volgende uiteenzetting proberen 
wij binnen de ons toegemeten beperkte 
ruimte een verband te leggen tussen de 
situatie en ontwikkeling in Spanje en enkele 
van de overwegingen die in Santander naar 
voren werden gebracht. De situatie in Span
je lijkt ons namelijk niet alleen interessant 
in verband met de toetreding tot de EG, 
maar ook vanwege het voornemen om de 
herstructurering van de beroepsopleiding te 
koppelen aan een fundamentele hervorming 
van het middelbaar onderwijs. 

Wint de beroepsopleiding in 
Spanje aan betekenis? De histo
rische ontwikkeling 

De beroepsopleiding in Spanje is een onder
deel van het door de overheid geregelde 
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onderwijssysteem. Bedrijfsopleidingen zijn 

een zeldzaamheid en komen vooral bij de 

traditionele ambachten voor. Aan de hand 

van een korte terugblik op de ontwikkeling 

van de Spaanse beroepsopleiding kunnen 

enkele bijzonderheden duidelijk worden 

gemaakt ('). 

Structurele kenmerken van de 
beroepsopleiding in Spanje tot 
1970 

Tot in de jaren zestig en zeventig van onze 

eeuw blijft het ontwikkelingspeil van de 

Spaanse economie en industrie achter bij 

dat van de hooggeïndustrialiseerde Euro

pese landen. Nog in 1960 werkte omstreeks 

40 °7o van de beroepsbevolking in de land

bouw. Spanje kende geen brede traditie van 

gilden en ambachtslieden met zelfstandige, 

geïnstitutionaliseerde beroepskwalificaties, 

en evenmin belangrijke nationale regelingen 

en initiatieven aangaande de beroepsoplei

ding. In de jaren twintig werd van over

heidswege begonnen met de oprichting van 

beroepsopleidingscentra, waar cursussen 

voor Oficialía (geschoold arbeider) en 

Maestria (vakman die zich als zelfstandige 

mag vestigen of voorman in een bedrijf kan 

worden) werden gegeven. Onder dictator 

Franco behoorde de beroepsopleiding in 

eerste instantie tot de taken van de corpo

ratistische vakbonden; deze beheerden in 

1940 zes en in 1950 zeventig opleidingscen

tra. Tijdens de overgang van de economi

sche autarkiepolitiek naar een van bovenaf 

gedicteerd beleid van kapitalistische indus

trialisering in de jaren vijftig nam de Spaan

se staat onder Franco verschillende maatre

gelen om de beroepskwalificaties van (een 

deel van) de beroepsbevolking te verbete

Initiële opleiding als motor voor 
modernisering? 

Met de „Algemene Wet op het Onderwijs" 

van 1970 werd gepoogd een door de staat 

geregeld systeem van algemene initiële 

beroepsopleidingen in te voeren; deze„Ge

reguleerde beroepsopleiding" (Formación 

Profesional Reglada) diende in (openbare 

en particuliere) opleidingscentra ten uitvoer 

te worden gegeven. Na een eerste experi

mentele fase werd dit beroepsopleidingssy

steem in het midden van de jaren zeventig 

officieel ingevoerd en ook nu is het nog van 

belang. Oogmerk van dit systeem was om 

naast het algemeen vormende academische 

onderwijs een tweede opleidingsprogram

ma te creëren, dat meer op de praktische 

beroepsvelden georiënteerd was. 

De beroepsopleiding bestaat uit drie 

niveaus, een basisberoepsopleiding van 

twee jaar (Formación Profesional I = FP 

I), een beroepsgerichte vakopleiding van 

drie jaar (FP II) en een beroepsopleiding 

aan een vakhogeschool van eveneens drie 

jaar (PF III) (2). De laatste opleiding is tot 

op dit moment echter nog nauwelijks ver

wezenlijkt. Al het voortgezet onderwijs in 

Spanje sluit aan bij de achtjarige „basis

school" (Enseñanza General Básica — 

EGB). Pas na het behalen van het diploma 

van de EGB „Graduado") mag men naar 

het „voorbereidend wetenschappelijk on

derwijs" („Bachillerato Unificado y Poliva

lente — BUP"), waarna de oriënterende 

opleiding voor de universiteit (COU) kan 

worden gevolgd. 

De schoolverlaters die de EGB slechts met 

een certificaat van deelneming afsluiten, 

jaarlijks toch zo'n 30 °/o van het totaal 

aantal, zijn vanwege het verbod om voor het 

zestiende levensjaar een dienstbetrekking 

aan te gaan, verplicht om het eerste niveau 

van de beroepsopleiding (FP I) te volgen. 

Het onderwijs in de beroepsopleidingscen

tra is als volgt ingedeeld: ca. 30 % algemeen 

onderwijs (talen, godsdienst/filosofie, 

sport), ca. 20 % natuurwetenschappen en 

ca. 50 % technische en praktische kennis 

(die voor ongeveer 60 °?o uit praktische 

oefeningen bestaat). 

De driejarige „Gespecialiseerde opleiding" 

van de FP II (die het meest voorkomt) 

bestaat voor 40 "Ia uit algemeen onderwijs 

en voor 60 % uit een beroepsgerichte tech

nische basisopleiding (waarvan weer onge

veer de helft uit praktische oefeningen 

bestaat). De „gereguleerde" beroepsoplei

ding, die dus uit FP I en FP II bestaat, 

oriënteert zich wat de beroepsprofielen 

betreft zeer sterk op de economische secto

ren en omvat 21 beroepsvelden met in totaal 

67 beroepen voor de FP I en 19 beroepsvel

den met in totaal 128 beroepen voor de FP 

II, waarbij men dient te bedenken dat veel 

afzonderlijke beroepen nog in de experi

mentele fase verkeren. De integratie van de 

„gereguleerde beroepsopleiding" in het 

algemene schoolsysteem blijkt vooral uit de 

volgende verbindingen: degenen die het 

diploma van de FP I hebben gehaald kun

nen het voorbereidend wetenschappelijk 

onderwijs (BUP) gaan volgen, zij die zijn 

geslaagd voor de FP II kunnen aan de 

universiteiten het vak waarin zij zich hebben 

gespecialiseerd gaan studeren. Verder geeft 

het diploma van het voorbereidend weten

schappelijk onderwijs (BUP) direct recht op 

toelating tot de FP II. 

Wanneer de kwantitatieve ontwikkeling van 

het academisch onderwijs in de laatste tien 

jaar met die van de beroepsopleiding (BUP/ 

COU in verhouding tot FP I/II) wordt 

vergeleken, dan blijkt dat de beroepsoplei

ding op het punt van het aantal opleiding

scentra, het aantal leraren en ook het aantal 

leerlingen naar verhouding veel sterker is 

gegroeid (3). Zonder enige twijfel is de 

beroepsopleiding binnen het Spaanse on

derwijs en opleidingssysteem een belangrij

ker plaats gaan innemen; deze ontwikkeling 

loopt duidelijk parallel met die in andere 

Europese landen waar het onderwijs en 

opleidingssysteem eveneens altijd in het 

teken van het academisch onderwijs heeft 

gestaan. Tegelijkertijd moet echter worden 

onderkend dat de beroepsopleiding in Span

je in een uiterst problematische situatie 

verkeert. 

De sociale realiteit van de 
beroepsopleiding in Spanje 

Het concept voor het huidige Spaanse 

beroepsopleidingssysteem werd weliswaar 

nog onder dictator Franco ontworpen maar 

pas sinds 1975 wordt er praktische invulling 

aan gegeven  dat gebeurt dus in een tijd 

dat er zich in veel geledingen van de Spaanse 

maatschappij verstrekkende veranderingen 

voordoen en de economische crisis van het 

land (die zich al aan het begin van de jaren 

'70 aftekende) zich verscherpt. Met name de 

verslechterde economische omstandighe

den, maar ook bepaalde politieke uitgangs

punten en factoren die te maken hebben met 

het arbeidsbeleid, hebben ertoe geleid dat in 

de maatschappelijke .verankering' van de 

beroepsopleiding knelpunten zijn blijven 

bestaan en zich voor een deel nog hebben 

verscherpt. Er dient te worden benadrukt 

dat de hieronder genoemde problemen zich 

vooral voordoen bij de eerste fase van de 

beroepsopleiding (FP I) ("). 

■ Te vroege beroepskeuze 

In Spanje is men het er in brede kring over 

eens dat het huidige systeem van middelbaar 

onderwijs de jongere te vroeg, namelijk al in 

het veertiende levensjaar, voor de keuze 

tussen een algemene opleiding of een 

beroepsopleiding stelt (voor zover het diplo

ma van de algemene basisschool die keuze 
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helemaal nog toelaat). In dit verband wordt 

vaak van de „barbaarse specialisering" 

gesproken. 

■ Onvolledige vervulling van de algemene 

leerplicht 

De algemene leerplicht tot 16 jaar houdt 

uitsluitend de plicht van de staat in om aan 

iedereen in de betreffende leeftijdsgroep die 

een opleiding wil volgen een plaats ter 

beschikking te stellen. Inderdaad verlaat 

ongeveer 10—15 % van de veertienjarigen 

de algemene basisschool (EGB) zonder aan

sluitend aan algemene of beroepsgerichte 

vervolgopleidingen deel te nemen. Uit ver

gelijkingen tussen het aantal leerlingen dat 

van de algemene basisschool komt en het 

aantal (algemene en beroepsgerichte) oplei

dingsplaatsen op provinciaal niveau komen 

aanzienlijke tekortkomingen in de voorzie

ningen naar voren, vooral in structureel 

zwakke regio's (maar ook overcapaciteit in 

andere gebieden). 

■ Extreem lage percentages geslaagden bij 

het middelbaar onderwijs 

Van de leerlingen die van de algemene 

baissschool komen en het voorbereidend 

wetenschappelijk onderwijs gaan volgen 

valt bijna de helft voor het eindexamen af, 

van de leerlingen die aan het eerste niveau 

van de beroepsopleiding deelnemen (FP) 

meer dan 60 °7o. Deze „fracaso escolar" 

staat onomstotelijk vast en is kenmerkend 

voor de gebrekkige pedagogische efficiëntie 

van het middelbaar onderwijs, niet alleen 

voor de betrokkenen, maar ook voor het 

opleidingssysteem en de maatschappij als 

geheel. 

■ Sociale minderwaardigheid van de be

roepsopleiding 

Hoewel de beroepsopleiding oorspronkelijk 

was opgezet als een gelijkwaardig oplei

dingsprogramma naast het algemeen onder

wijs en de universitaire studie, blijkt ze wat 

haar maatschappelijke waardering en func

tie betreft toch steeds meer te fungeren als 

een verzamelbekken voor al diegenen die 

geen toegang krijgen tot een academische 

opleiding: „De FP I moet bewijzen in hoe

verre ze in staat is de bevolkingsgroepen 

tussen de 14 en 16 jaar die niet tot de BUP 

worden toegelaten ,op te vangen', waarbij 

het op de tweede plaats komt of de beroeps

opleiding goed, middelmatig of slecht op 

het beroepsleven voorbereidt" (s). Kenmer

kend voor de positie van de beroepsoplei

ding in Spanje is ook het feit dat ze in brede 

kring als opleiding „voor de domme rijken 

en de slimme armen" wordt gekarakteri

seerd. 

■ Het relatief geringe belang van de be

roepsopleiding voor de kansen op de 

arbeidsmarkt 

Dit houdt niet alleen verband met karakte

ristieke bijzonderheden van de Spaanse 

arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen (rela

tief gesloten, bedrijfsgebonden arbeids

markten, het relatief grote belang van het 

senioriteitsprincipe voor de toekenning van 

gratificaties en voor promoties, het relatief 

geringe belang van formele kwalificatie bij 

de werving van arbeidskrachten door 

ondernemingen), het wordt ook bevestigd 

door onderzoeken naar het personeelsbeleid 

van ondernemingen en komt in alle duide

lijkheid tot uitdrukking in het ook in verge

lijking met andere Europese landen enorm 

hoge percentage werkloze jongeren (eind 

1984 was 58 °/o van alle 16 tot 19jarigen 

werkloos, meer dan driekwart van hen had 

nog nooit een vaste baan gehad) (6). 

■ Veranderingen in de functie van de 

beroepsopleiding onder druk van de jeugd

werkloosheid 

Dit heeft voor de eerste fase van de beroeps

opleiding (FP I) tot gevolg gehad dat de 

feitelijke functie ervan intussen niet meer 

primair die van het verschaffen van een 

beroepsgerichte basiskwalificatie is, maar 

die van een parkeerhaven voor jongeren, 
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wier vooruitzichten op een stabiele arbeids
plaats met of zonder FP I even slecht zijn. 
Wat dit voor de sociale en pedagogische 
realiteit in veel opleidingscentra betekent, 
kan men zich gemakkelijk voorstellen. 
Voor degenen die het diploma van de FP II 
hebben gehaald, lijkt er in de vooruitzichten 
op een baan volgens onze waarnemingen de 
laatste tijd een lichte verbetering te zijn 
ingetreden. 

Voor alle landen in Europa geldt dat bij een 
chronisch gebrek aan arbeidsplaatsen het 
instrument van de beroepskwalificatie niet 
toereikend is voor de integratie van jonge
ren in het werkgelegenheidssysteem. Door 
hun leeftijd en de huidige situatie op de 
arbeidsmarkt nemen jongeren in veel Euro
pese landen, wat betreft hun kansen op 
werk een nogal marginale positie in. Ze 
worden bijzonder hard getroffen door het 
proces waarbij ondernemingen de bestaan
de arbeidsverhoudingen, via allerlei juridi
sche en sociale bepalingen, handhaven en 
hun deuren tijdelijk sluiten. 

Dit sluiten van bedrijven, dat in tijden van 
crisis in het bijzonder valt waar te nemen, 
kent binnen het Spaanse arbeidssysteem een 
bijzonder sterke traditie. Voor de integratie 
van jongeren in het werkgelegenheidssy
steem zouden dus ook andere, meer op het 
werkgelegenheidsbeleid gerichte maatrege
len nodig zijn (7). Het probleem blijft dus 
- en ook hier zijn parallellen met veel 
andere Europese landen te constateren -
dat de beroepsopleiding, door de nog niet 
opgeloste integratieproblemen, teveel 
.vormt' en dus aan haar eigenlijke doel 
voorbijschiet (in ieder geval binnen de 
FP I). 

Er tekenen zich drie centrale probleemge
bieden af, die ook bepalend zijn voor het 
debat dat momenteel in Spanje wordt 
gevoerd over de hervorming van de beroeps
opleiding én het middelbaar onderwijs: 

Hoe kan in overeenstemming met de eis dat 
iedereen in de samenleving gelijke kansen 
moet hebben, de sociale en reële discrimina
tie van de beroepsopleiding worden vermin
derd of zelfs opgeheven? Hoe kunnen brede 
lagen van de bevolking een zo effectief 
mogelijke beroepskwalificatie verwerven, 
die zowel aan de eisen van het werkgelegen
heidssysteem als aan de belangen van de 
werknemers tegemoetkomt? Hoe kan de 
beroepsopleiding zo worden georganiseerd 
dat de overgang naar het werkgelegenheids
systeem wordt vergemakkelijkt, en in welk 
opzicht en binnen welk kader kan de 
beroepsopleiding de integratie op de 
arbeidsmarkt te goede komen? 

Hervorming van de beroepsop
leiding — Welke weg wordt er 
ingeslagen? 

De inhoud, reikwijdte en richting van de 
hervorming van de beroepsopleiding in 
Spanje hangen in wezen af van de vraag of 
de hervorming, onder druk van de huidige 
crisissituatie, in eerste instantie onderge
schikt wordt gemaakt aan korte-ter
mijn-doelstellingen binnen het werkgele
genheidsbeleid, of in een ruimer kader 
wordt geplaatst en aan de algemene structu
rele hervorming van het middelbaar onder
wijs wordt gekoppeld, die meer samenhangt 
met de maatschappijpolitiek en het onder
wijsbeleid in het algemeen. 

Beroepsopleiding als factor in het werkgele
genheidsbeleid en een sterkere integratie 
van de beroepsopleiding in het werkgelegen
heidssysteem? 

Het zwaartepunt van het beroepsoplei
dingsbeleid onder dictator Franco lag tot 
1970 bij de werkgelegenheid, concreet 
gezegd bij de her-, bij- en nascholing en de 
specialisatie van hen die al werk hadden. 
Met de invoering van de Gereguleerde 
Beroepsopleiding als onderdeel van het 
algemene onderwijs- en opleidingssysteem 
werd de betekenis van de beroepsgerichte 
her-, bij- en nascholing (Formación Ocupa
cional = FO) in eerste instantie geringer. 
Door de verandering in het juridische kader 
(Estatuto del Trabajador) en onder druk 
van de hoge jeugdwerkloosheid kreeg men 
vanaf het begin van de jaren tachtig weer de 
neiging om maatregelen met betrekking tot 
de beroepskwalificaties meer op de bestaan
de werkgelegenheid af te stemmen. In het 
kader van de werkgelegenheidsbevorderen-
de maatregelen van het ministerie van 
Arbeid en het hierbij aangesloten Nationale 
Instituut voor de Arbeidsvoorziening 
(INEM) stimuleert de overheid door middel 
van belastingvoordelen en voorlichting het 
sluiten van stage- en opleidingscontracten. 
Stagecontracten zijn tijdelijke arbeidscon
tracten waarmee jongeren met een vakdi
ploma de mogelijkheid krijgen om zich in 
een bedrijf in te werken: opleidingscontrac
ten moeten jongeren in de gelegenheid stel
len gedurende een periode van drie maan
den tot drie jaar in een bedrijf te werken en 
daar een opleiding te volgen. 

Kwantitatief zijn deze stage- en opleidings
contracten in verhouding tot de Gereguleer
de Beroepsopleiding (nog) van tamelijk 
weinig belang (in 1984 ongeveer 35 000 

deelnemers tegen ongeveer 650 000 in de 
openbare en particuliere FPR) (8). 

Om de beroepsopleiding beter op de 
bestaande werkgelegenheid te kunnen af
stemmen worden ook de sociale partners bij 
de hervorming van de beroepsopleidingen 
betrokken. Volgens het in 1984 gesloten 
sociaal-economisch akkoord (Acuerdo 
Económico y Social) dient er een tripartiete 
„Algemene Raad voor de Beroepsoplei
ding" te worden opgericht, die een „Natio
naal Programma voor de Gereguleerde Ini
tiële Beroepsopleiding en de Beroepsgerich
te Her-, Bij- en Nascholing" moet uitwer
ken. Ook al is men nog niet erg ver gevor
derd met de uitvoering van deze taken, de 
Algemene Raad zal onder bepaalde omstan
digheden toch in die gelegenheid zijn om 
onder staatstoezicht de bonden van werkge
vers en werknemers, die zich traditioneel 
gezien nogal afzijdig houden van beroeps
opleidingskwesties, bij discussies over de 
hervormingen te betrekken. Hierbij dient te 
worden benadrukt dat de vakbond UGT 
zich intussen energiek in het debat over de 
toekomst van de beroepsopleiding heeft 
gestort, terwijl de ondernemers zich uiterst 
terughoudend en bijna „ongeïnteresseerd" 
opstellen ('). 

Tegelijkertijd komen echter ook de risico's 
van een betere afstemming van de beroeps
opleiding op de werkgelegenheid steeds dui
delijker naar voren. Door het ontbreken 
van bindende normen voor de inhoud en 
vorm van de bedrijfsopleiding, voor de 
beroepsprofielen en de uit te reiken oplei
dingscertificaten ontstaat het gevaar dat 
bedrijfsopleidingen alleen maar weer een 
nieuwe vorm van oppervlakkige bedrij fs-
scholing worden en dat de ondernemingen 
deze voorzieningen vooral gaan gebruiken 
om hun personeel te verjongen en staatssub
sidies mee te pikken (ongeveer de helft van 
alle leerlingen bevindt zich in bedrijven met 
minder dan 5 werknemers!)(10). 

Onder het motto „Flexibilisering van de 
arbeidsmarkt en integratie van de jonge
ren" gaat het werkgelegenheidsbeleid steeds 
meer domineren in de beroepsopleiding. Dit 
betekent ook een aantasting van de centrale 
rol die de beroepsopleiding speelt bij de 
totstandkoming van de gelijkheid van kan
sen en de verschaffing van de brede basis
kwalificaties die mensen in loondienst nodig 
hebben om in hun levensonderhoud te kun
nen voorzien. Bovendien komt op die 
manier ook de vernieuwing van de maat
schappij in de knel. 
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De Spaanse situatie is dus zeer gecompli
ceerd en met het oog op de diverse feitelijke 
tekortkomingen zou men de beroepsoplei
ding in dit land dan ook als „achtergeble
ven" kunnen betitelen. Er tekenen zich 
echter ook enorme veranderingen af. Deze 
veranderingen worden op gang gebracht 
door de kritiek op het feit dat de reguliere 
opleidingscentra zich weinig op de werkge
legenheid oriënteren, en houden tevens ver
band met de projecten ter bevordering van 
de integratie van jongeren. Als gevolg van al 
deze veranderingen moeten de beroepsop
leidingen in schoolverband en de praktijk
opleidingen in de bedrijven opnieuw tegen
over elkaar worden — wat weer een parallel 
oplevert met de al eerder genoemde ontwik
kelingen in andere Europese landen. 

Het niet-bedrijfsgebonden beroepsoplei
dingsstelsel is ondanks alle tekortkomingen 
- zo ver ontwikkeld, en de directe belang
stelling van de bedrijven voor beroepsoplei
ding is volgens aloude Spaanse traditie zo 
weinig ontplooid, dat alleen daarom al een 

„duaal beroepsopleidingssysteem", zoals 
dat bijvoorbeeld in de Bondsrepubliek 
Duitsland bestaat, geen perspectief kan 
bieden. Wel zou men bijvoorbeeld een 
uitbreiding van het aantal ad hoe-projecten 
kunnen verwachten - ware het niet dat de 
Spaanse situatie een bijzonderheid kent, die 
in zekere zin ook van „achtergeblevenheid" 
getuigt, maar die tot een creatieve kans kan 
uitgroeien. 

De hervorming van de beroepsopleiding in 
Spanje kan namelijk alleen in samenhang 
met de groots opgezette plannen voor een 
uitgebreide structurele hervorming van het 
middelbaar onderwijs worden doorge
voerd. 

Beroepsopleiding en algemeen 
onderwijs: Hervorming van het 
middelbaar onderwijs 
Tegen de achtergrond van de beschreven 
tekortkomingen en structurele problemen 

van de beroepsopleiding en het middelbaar 
onderwijs, wordt begrijpelijk waarom de 
meeste deskundigen, partijen en instellin
gen in Spanje het eens zijn over de noodzaak 
tot hervorming van het middelbaar onder
wijs. Uitgangspunt voor het hervormings
project van de huidige regering is de verlen
ging van de algemene leerplicht tot 16 jaar, 
en wel door de invoering van een geïnte
greerde eerste fase van twee jaar voor ieder
een, de zogenaamde „tronco común". Om 
deze eerste fase te testen is een groot aantal 
modelprojecten uitgevoerd en geëvalueerd; 
op het moment is de algemene wettelijke 
invoering van deze fase in voorbereiding. 

Dientengevolge concentreert de discussie 
zich momenteel op de vormgeving van het 
tweede blok van het middelbaar onderwijs: 
moet er tijdens deze fase al een specialisatie 
in een bepaald beroep plaatsvinden, waar
door het alleen nog mogelijk is toegang te 
krijgen tot zeer bepaalde academische stu
dies en beroepen? Hoe moet de overgang 
naar de arbeidsmarkt na het eerste blok van 
het middelbaar onderwijs er uitzien, en hoe 
na het tweede blok? Zouden er in de beide 
blokken van het middelbaar onderwijs ook 
steeds bedrij fsstages moeten worden opge
nomen en zo ja, hoe dan? Moet de FP II in 
de toekomst opgaan in het tweede blok ofin 
gewijzigde vorm voortbestaan (")? 

De huidige socialistische regering in Spanje 
ziet de hervorming van het middelbaar 
onderwijs als een geleidelijk, experimenteel 
en participatorisch proces. Een belangrijk 
gevolg van dit inzicht is dat er niet separaat 
aan de hervorming van de beroepsopleiding 
wordt gewerkt, maar dat er, parallel aan de 
modelprojecten ter verlenging van het mid
delbaar onderwijs, in opleidingscentra van 
de FP II modelprojecten zijn uitgevoerd om 
een nauwere samenwerking tussen de oplei
dingscentra en de bedrijven in de regio te 
verkrijgen. Het ging hierbij vooral om 
voorbereidende en evaluerende stages. In 
dit verband zijn al veel bemoedigende erva
ringen opgedaan, ook al werd afbreuk 
gedaan aan het succes door het gebrek aan 
belangstelling van ondernemers én leerlin
gen, die tijdens de stageperiodes niet 
betaald werden voor hun werk. 

Op deze in principe positieve ervaringen met 
de afwisseling tussen opleidingen in een 
opleidingscentrum en stages in een bedrijf 
zijn ook de nu volgende voorstellen voor de 
zwaartepunten in de beroepsopleidingsher
vorming gebaseerd. Bij deze voorstellen is 
rekening gehouden met de tekortkomingen 
van de uitsluitend in bedrijven georgani
seerde opleidingsvormen en met de ervarin-
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gen met de Gereguleerde Beroepsopleiding 

tot nu toe. De zwaartepunten in de beroeps

opleidingshervorming worden dan als volgt 

beschreven: 

■ Discussie over en uniformering van de 

beroepsvelden en beroepen die samen de 

werkgelegenheid vormen; 

■ Vastlegging van de wetenschappe

lij ktechnische grondslagen van elk be

roepsveld, die vooral door het formele 

opleidingssysteem zouden moeten worden 

overgebracht; 

■ Definiëring van specialisaties die tot een 

grotere verscheidenheid in de afzonderlijke 

beroepsvelden moeten leiden; 

■ Vaststelling van leerplannen en metho

den voor alle specialisatievormen en ni

veaus; 

■ Uniformering van de beroepsbenamin

gen en de certificaten (12). Het blijft 

afwachten of de „Algemene Raad voor 

Beroepsopleiding" met de ter sprake 

gebrachte problemen en taken ten aanzien 

van de hervorming aan de slag zal gaan en 

erin zal slagen duurzame oplossingen te 

vinden. 

Kansen en perspectieven van 

het beroepsopleidingsbeleid in 

Spanje 

De bewogen geschiedenis van het Spaanse 

beroepsopleidingsbeleid, de steeds wisselen

de oriëntatie op het onderwijs en het 

werkgelegenheidssysteem, de inefficiëntie 

van de huidige Gereguleerde Beroepsoplei

ding, het totale gebrek aan regels voor de 

kwalificatieprojecten in bedrijven en de 

druk van de jeugdwerkloosheid vormen bij 

de hervorming van de beroepsopleiding 

grote uitdagingen. De projecten binnen het 

opleidingssysteem worden het meest gehin

derd door het gesloten werkgelegenheidssy

steem en door de traditionele dominatie van 

de bedrijfsgebonden arbeidsmarkten. 

Aan de andere kant bieden de ingrijpende 

veranderingen die zich momenteel in Spanje 

voltrekken echter ook enorme mogelijkhe

den voor de hervorming van het onderwijs

en opleidingssysteem. De alom benadrukte 

noodzaak tot flexibilisering van de arbeids

marktmechanismen brengt ook de moge

lijkheid met zich mee, om door middel van 

meer en betere kwalificaties, vanuit het 

onderwijs en beroepsopleidingssysteem in

vloed uit te oefenen op de strategieën vol

gens welke bedrijven arbeidskrachten aan

trekken en om zó tot een humanere arbeids

wereld te komen. De restrictieve patronen 

die bedrijven vertonen bij het aantrekken 

van arbeidskrachten kunnen worden ver

ruimd door verbreding van de beroepspro

fielen en de beroepskwalificaties. 

Wanneer het accent binnen het beroeps

opleidingsbeleid te veel op kortetermijn

maatregelen ten behoeve van de werkgele

genheid en de integratie komt te liggen, zal 

het veel verdergaande vooruitzicht op bete

re beroepskwalificaties en een grotere kans 

op werk, voor een groot deel van de 

beroepsbevolking verdwijnen. Of de andere 

LidStaten van de EG iets van de Spaanse 

hervorming van de beroepsopleiding kun

nen leren zal de tijd dus nog moeten uitwij

zen. 
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EducaciónEmpleo, Madrid 1982. 

(') Vgl. INEM: La Formación Ocupacional como 

Parte del Sistema de Empleo, Madrid 1983. 

(') Vgl. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

(Ed.): Acuerdo Económico y Social, Madrid 1985; 

Papeles de Economia Nr. 22, Madrid 1985. 

(10)VgI. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (Ed.): 

Mercado de Trabajo y Crisis Económica, Madrid 

1985. 

(") Zie voor de discussie over de hervorming van het 

middelbaar onderwijs Ministerio de Educación y 

Ciencia: Las Enseñanzas Medias en España, Ma

drid 1981 en 1982; idem: Hacia la Reforma, Madrid 

1983; idem: Propuesta de Organización de la 

Enseñanza Media Reglada Postobligatoria, Madrid 

1985. 

O2) Vgl. bijv. RAFAEL ORDOVAS: Reflexiones en torno 

al Tema de la Reforma de las Enseñanzas Medias, 

Madrid 1983 (Ed. IESA); idem: Debate acerca de la 

Formación Profesional, ongepublic. manuscript, 

Madrid 1985. 
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Portugal 

Achtergrondgegevens 

Miguel Jerónimo 

Evenals in andere Europese landen zal ook 

in Portugal het „duale stelsel" steeds meer 

terrein winnen, d.w.z. dat er steeds meer 

aparte opleidingsmogelij kneden binnen 

verschillende wettelijke en organisatorische 

kaders zullen komen. Het Ministerie van 

Onderwijs is verantwoordelijk voor het 

algemene onderwijssysteem (waar bij voor

beeld technischeberoepsgerichte opleidin

gen worden gegeven); daarnaast biedt het 

Ministerie van Arbeid door middel van het 

Instituut voor Werkgelegenheid en Be

roepsopleiding (IEFP) jongeren een alter

natieve mogelijkheid. 

De samenwerking tussen deze twee ministe

ries ten aanzien van de beroepsopleiding 

strekt zich uit tot het gezamenlijk opstellen 

van richtlijnen voor programma's op 

onderwijskundig, wetenschappelijk en 

technologisch gebied, waarbij de Interde

partementale Commissie voor Werkgele

genheid (CIME) een belangrijke rol 

speelt. 

Het huidige leerlingenstelsel is, voorzover 

het de initiële opleiding betreft, in 1984 

ingesteld door middel van Verordening 

nr. 102/84 van het Ministerie van Arbeid. 

Op grond hiervan is een organisatiestruc

tuur gecreëerd die behalve uit het IEFP 

bestaat uit de Landelijke Commissie voor 

het Leerlingenstelsel (CNA) en de Regionale 

Commissies voor het Leerlingenstelsel; deze 

twee laatste organen functioneren binnen 

het kader van het IEFP. 

Wat is het IEFP? 

Het Instituut voor Werkgelegenheid en 

Beroepsopleiding maakt deel uit van het 

Ministerie van Arbeid en ontwikkelt zelf

standig en in samenwerking met andere 

organen en ondernemingen activiteiten op 

het gebied van de opleiding, voornamelijk 

in de industriële sector. 

De voornaamste taak van het IEFP betreft 

het technisch en pedagogisch begeleiden 

van beroepsopleidingsprogramma's en het 

financieren van de verschillende opleidin

gen op de diverse Beroepsopleidingscen

tra. 

De CNA heeft een bijzondere taak op dit 
gebied, namelijk: 

■ het bestuderen en aan de regering voor

stellen van wettelijke maatregelen met 

betrekking tot het leerlingenstelsel; 

■ het leerlingenstelsel aan de modernste 

eisen aanpassen en lijsten opstellen van de 

betrokken ondernemingen; 

■ de opleidingsprogramma's uitwerken; 

■ de activiteiten van de Regionale Com

missies uitstippelen en coördineren; 

■ de regering voorstellen doen over de 

benoeming van technische commissies. 

De leden van de CNA zijn afkomstig van 

diverse ministeries: Arbeid en Sociale 

Zekerheid (2), Onderwijs (1), Binnenland

se Zaken (1) en Industrie en Energie (1). 

Twee leden zijn afkomstig van de vakbon

den (UGT) en twee van de werkgeversorga

nisatie (één van het Verbond van de Portu

gese Handel en één van het Verbond van de 

Portugese Industrie); de coördinatie is in 

handen van twee leden die deskundig zijn op 

het gebied van de beroepsopleiding. Het 

Bestuur wordt aangevuld met bijzondere 

stafleden: vertegenwoordigers van het 

IEFP, t. w. van de plaatselijke of regionale 

bestuursorganen, bijzonder gekwalificeer

de leraren en medewerkers van enkele over

heidsbedrijven. 

De Regionale Commissies bestaan evenals 

de CNA uit vertegenwoordigers van de 

diverse ministeries, de vakbonden (UGT), 

de werkgeversorganisatie en twee deskundi

gen. 

De Commissies hebben als voornaamste 

taak om op regionaal niveau de leerlin

genopleidingen te bevorderen. Ze dienen er 

o. a. voor te zorgen dat het beleid van de 

Landelijke Commissie wordt uitgevoerd; ze 

moeten: 

■ de behoefte aan initiële opleidingen in de 

regio peilen; 

■ onderzoeken hoeveel leerlingen de be

drijven kunnen opnemen en een maximum 

aantal leerlingen per bedrijf vaststellen; 

■ het opleiden van leerlingen in bedrijven 

stimuleren; 

Portugal 

Bevolking 

Bevolkingsdichtheid 

Werkloosheid 1985 (geschat) 

10,0 min 

108/km
2 

7,5 % * 

Industriële produktie (1983 = 100) 

Groeipercentage Bruto Sociaal Produkt 

Bron: OKO, 

151 

1,9 % 

EGCommissie. 

Bron: CEDEFOP, 1982. 
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Ensino Superior 
Militar 

Formação Cursos 
Profissional em Regime 
a Nivel Superior PósLaboral 

Ensino Superior 
Universitário 

Sistema Formação 
de Aprendizagem Profissional 

Ensino 

Ensino 

Ensino 
Preparatório 
Directo 

Deze grafiek 
geeft een overzicht van 

de verschillende 
opleidingswegen 

■ voor elke sector aangeven waar de prio

riteiten liggen met betrekking tot de initiële 

opleiding en de verschillende beroepsgebie

den; 

■ voorstellen doen voor alternatieve oplei

dingsvormen naast het leerlingenstelsel als 

de situatie in de regio dat vereist; 

■ actief samenwerken met de Centra voor 

Werkgelegenheid en Beroepsopleiding en de 

gemeentelijke overheden om de burgers van 

de nodige informatie te voorzien; 

■ hun activiteiten coördineren met die van 

andere overheidsinstellingen, coöperaties 

en de particuliere sector. 

De CNA heeft voorgesteld technische com

missies op te richten, die bestaan uit deskun

digen van diverse ministeries (Arbeid, 

Onderwijs, Industrie en Energie), 

overheidsinstellingen, vakbonden en werk

geversorganisaties . 

De technische commissies zijn tijdelijk inge

steld en opereren binnen de CNA. Hun taak 

bestaat voornamelijk uit het vervaardigen 

van voorbereidende studies voor wetsvoor

stellen waarin de regels voor het leerlingen

stelsel voor elk beroep en voor elke sector 

worden vastgelegd; hierbij gaat het om: 

■ de inhoud van algemene en specifieke 

opleidingsprogramma's; 

■ het maximum aantal leerlingen per 

beroep of groep beroepen; 

■ de duur van de leerlingenopleiding; 

■ het aantal uren per dag en per week dat 

de opleiding wordt gevolgd, in overeen

stemming met het wettelijke maximum aan

tal uren dat mag worden gewerkt; 

■ de periodieke organisatie van examens, 

het soort examens, samenstelling van de 

commissie die verantwoordelijk is voor het 

eindexamen van de leerlingen en die bestaat 

uit vertegenwoordigers van ministeries, 

vakbonden en werkgeversorganisaties; 

■ de voorwaarden waaraan opleidingen in 

het kader van het leerlingenstelsel moeten 

voldoen om te worden gelijkgesteld met 

schoolopleidingen. 

Wat is het leerlingenstelsel? 

Het is ingevoerd op grond van Verordening 

nr. 102/84 en verschaft jongeren de moge

lijkheid om zich bepaalde technieken en 

specifieke kennis eigen te maken die onmis

baar zijn voor het verkrijgen van geschoold 

werk. 

Opleidingen in bedrijven zijn bijzonder in 

trek; deze opleidingen geschieden hoofdza

kelijk in alternerende vorm. Aangezien Por

tugal vooral kleine en middelgrote bedrij

ven kent kunnen de leerlingen worden opge

leid met steun van de door het IEFP erkende 

Beroepsopleidingscentra. 

Deze opleidingen duren maximaal vier jaar, 

maar het gemiddelde ligt op drie jaar. Ze 

bestaan uit: 
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■ een gerichte opleiding met een theore

tisch technische component en een prakti

sche component; 

■ ter aanvulling hierop een algemene 

opleiding met de volgende verplichte vak

ken: 

■ Portugees 

■ wiskunde 

■ kennis van de wereld van nu 

■ een vreemde taal (Engels of Frans). 

De gerichte opleiding vindt plaats in centra 

die verbonden zijn met bedrijven; de alge

mene opleiding wordt op openbare of op 

particuliere scholen gegeven. 

Tot welke instelling moet men 
zich wenden? 

■ Werkgelegenheidscentra van het IEFP 

■ Beroepsopleidingscentra van het IEFP 

■ Gemeenteraden 

■ Werkgeversorganisaties 

■ Bedrijven die bevoegd zijn om leerlingen 

op te leiden. 

De bedrijven hebben de taak om voor de 

vereiste opleiding te zorgen, zodat de leer

ling de juiste vaardigheden kan verwerven 

in het beroep waarvoor hij/zij zich wil 

kwalificeren. Het bedrijf moet in staat zijn 

de leerling regelmatig te onderwijzen in de 

vakken die haar/zijn algemene opleiding 

completeren. 

Verder moeten de bedrijven samenwerken 

met andere openbare en particuliere organi

saties die een algemene opleiding verschaf

fen en de wettelijke vertegenwoordiger van 

de leerling regelmatig op de hoogte houden 

van de resultaten die deze tijdens haar/zijn 

opleiding behaalt. Twee andere belangrijke 

aspecten zijn de studietoelage die de leerling 

krijgt toegekend en de betaling daarvan. 

De bedrijven met een leerlingenopleiding 

worden gewoonlijk technisch en pedago

gisch begeleid door de Ministeries van 

Onderwijs, Arbeid en Sociale Zekerheid en 

Industrie en Energie; het gaat hierbij om de 

volgende gebieden: 

■ organisatie en promotie van opleidin

gen; 

■ beroepsvoorlichting; 

■ opleiding van opleiders; 

■ pedagogische documentatie. 

De Regionale Centra voor Werkgelegen

heid, die een onderdeel vormen van het 

IEFP, geven beroepsvoorlichting aan jon

geren en volwassenen. Dit geschiedt op 

vrijwillige basis; het gaat erom dat jongeren 

of volwassenen in de gelegenheid worden 

gesteld hun capaciteiten te ontwikkelen. 

Op het gebied van de her, bij en nascholing 

speelt het IEFP een belangrijke rol, zowel 

rechtstreeks als in samenwerking met ande

re overheidsinstellingen en ondernemingen. 

Het Instituut zorgt voor opleidingspro

gramma's in de industriële sector voor 

mensen met en zonder werk die ouder zijn 

dan 18 jaar. 

Er zijn: 

■ rechtstreekse activiteiten van de Be

roepsopleidingscentra onder verantwoorde

lijkheid van het IEFP; deze Centra hebben 

vooral tot taak om mensen op te leiden voor 

verschillende specialismen, al houden ze 

zich ook bezig met omscholing; 

■ activiteiten van de Centros Protocolares 

de Formação e. m. Cooperação, gewoon

lijk in samenwerking met het IEFP, de 

vakbonden en de werkgeversorganisaties; 

ze vinden plaats in verschillende bedrijfs

takken. Het IEFP verleent hierbij finan

ciële, technische en pedagogische steun. 

In 1983 waren er al elf van dergelijke centra, 

namelijk in de bedrijfstakken metaal (smel

terijen), houtbewerking, textiel, schoeisel, 

autoreparatie, broodproduktie, staal 

(spoorwegen), visserij, koopvaardij en ten

slotte bouwnijverheid en openbare wer

ken. 

Er zijn gezamenlijke programma's van het 

IEFP en de Centros Protocolares de Forma

ção e. m. Cooperação die gecoördineerd 

worden door de Beroepsopleidingscentra; 

op deze wijze kan worden voorzien in de 

behoeften van de diverse organisaties en 

bedrijven van de overheid, gemeenteraden, 

vakbonden, coöperaties en particuliere 

ondernemingen. 

Verder zijn de volgende aspecten nog van 

groot belang: 

■ de opleiding van opleiders, en 

■ programma's voor beroepsrevalidatie. 

Het eerste geschiedt via intermediaire orga

nisaties; het tweede vindt plaats binnen 

eigen infrastructuren, bestaande uit diverse 

centra, verspreid over het hele land, die 

technische en financiële steun van het IEFP 

krijgen en zich bezighouden met methodes 

om lichamelijk en geestelijk gehandicapten 

te helpen. 

Op 16 mei 1985 werd Verordening nr. 165 

van kracht, waarin de technische en finan

ciële steun is geregeld die het Instituut voor 

Werkgelegenheid en Beroepsopleiding in 

samenwerking met andere organisaties ten 

behoeve van de beroepsopleiding verleent. 

Tenslotte wijzen wij nog op instellingen 

voor de beroepsopleiding die verbonden 

zijn met bepaalde ministeries, b. v. die van 

Gezondheid, Landbouw, Visserij en Voe

ding, en met het Regeringsbureau voor 

Toerisme; deze instellingen verschaffen spe

ciale opleidingen ter bevordering van diver

se activiteiten en de kennisverwerving op de 

daarbij behorende terreinen. 
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Cl FAG 
Centro de Formação e Gestão 
Av. Júlio Dinis, 11 
P-1000 LISBOA 
— Dr. Prostes da Fonseca 

COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA 0 
EMPREGO 
(CIME) 
Avenida da Republica, 62 -8? andar 
P-1000 LISBOA 
Tel. 76 93 61 
— Dr. Artur Mota 

COMISSÃO NACIONAL PARA 
A APRENDIZAGEM 
(CNA) 
Rua Morais Soares, 93 - 5? 
P-1900 LISBOA 
— Voorzitter: Eng? Pedro Vidal 
CONSELHO PERMANENTE DA CONCERTAÇÃO 
SOCIAL 
c/o Ineuropa 
Av. Duque d'Avila, 112 
P-1000 LISBOA 
— Secretário-Geral: Dr. Manuel Areias 

INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 
IEFP 
Rua das Picoas, 14-7? 
P-1000 LISBOA 
Tel. 56 38 01/56 27 76/56 04 00/52 10 49 
Telex: 1 21 16 IEFP D 
— Directora de Serviços: D'.a Mareia Trigo 
— Técnicos: Dr. Marques 

Eng? Vasconcelos 
N?s Tel. Eng? Xavier 
Gerais Eng? Silveira 

INSTITUTO DE APOIO ÃS PEQUENAS E MÉDIAS 
EMPRESAS INDUSTRIAIS 
Avenida Rodrigo da Fonseca, 73/73A 
P-1200 LISBOA 
Tel. 56 02 51/56 03 72/56 04 73 

INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 
IEFP 
Gabinete de Informação Cientifica e Tecnica 
(GICT) 
Rua de Xabregas, 52 -2? 
P-1900 LISBOA 
Tel. 38 47 01/38 29 63, Ext. 2 51/5 27 
— Contacto: D r a Idalina Pina Amaro 

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Praça Marques de Pombal 
P-2780 OEIRAS 
— adjunct-directeur: Eng? Roberto Carneiro 

INSTITUTO PORTUGUÊS DE ENSINO À 
DISTANCIA 
Rua da Escola Politècnica, 147 
P-1200 LISBOA 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
Cabincte de Estudos c Planeamento (GEP) 
Avenida Miguel Bombarda, 20 -6? 
P-1093 LISBOA CODEX 
Tel. 768563/762066/769243/734766/7348 16 
— Directeur: Eng? Charters de Azevedo 

Tel. 77 88 23 
— Adjunct-directeur: Dïa Maria José Rau 

Tel. 77 38 98 

Overheidsinstellingen 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
Direcção-Geral do Ensino Secundario 
Avenida 24 de Julho, 140 
P-1200 LISBOA 
Tel. 67 70 71 
Direcção-Geral de Adultos 
Avenida 5 de Outubro, 107 
P-1051 LISBOA CODEX 
— Día Berta Busturff 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
Avenida 5 de Outubro, 107 
P-1051 LISBOA CODEX 
Tel. 77 87 93/77 16 14/77 89 25 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 
Avenida João Crisóstomo, No. 9 
P-1000 LISBOA 
Tel. 54 42 12/54 44 04/54 48 43/54 44 11 
Departemento de Recursos Humanos de Saúde 
Av. Miguel Bombarda, 6 - 2 ? 
P-1000 LISBOA 
Tel. 73 54 27/73 50 18/73 50 55/73 51 04 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA 
SOCIAL 
Praça de Londres, 2 
P-1000 LISBOA 
Tel. 80 44 60/80 30 10/80 20 10 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E SEGURANÇA 
SOCIAL 
Serviço de Informação Cientifica e Técnica 
(SICT) 
Praça de Londres, 2 - 1 ? andar 
P-109I LISBOA CODEX 
Tel. 89 36 33 
— Contacto: D'.' Mi Fernanda de Sousa 

D!a M·! Odete Santos 

SECRETARIA DE ESTADO DO EMPREGO 
E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
Praça de Londres, 2 
P-1000 LISBOA 
Tel. 80 20 10 
SECRETARIA DE ESTADO DA EMIGRAÇÃO, 
LISBOA 
Instituto de Apoio à Emigração 
Av. Visconde de Valmor, 19 
P-1000 LISBOA 
Te'. 67 63 79 
— DIa Maria José 

SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL 
IEFP 
Rua Silva e Albuquerque, 9 - 4 ? esq. 
P-1900 LISBOA 
— Directeur: Dr. Antonio Miguel Proença 

Werkgeversorganisaties 
CONFEDERAÇÃO DO COMÉRCIO PORTUGUÊS 
Rua Saraiva de Carvalho, 1 - 2? andar 
P-1200 LISBOA 
Tel. 66 85 39/66 85 52/60 80 40 
— Secretario-Geral: Dr. Sampaio e Melo 

Dr. Luz 

CONFEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES DE 
PORTUGAL 
Calçada Ribeiro Santos, 1 9 - R / c 
P-1200 LISBOA 
Tel. 67 51 71/67 68 20 
— Presidente: Prof. Doutor Rosado Fernandes 

(1 

CONFEDERAÇÃO DA INDÚSTRIA PORTUGUESA 
(CIP) 
Av. 5 de Outubro, 35 -1? E 
P-1000 LISBOA 
Tel. 54 50 94 
— Presidente: Dr. Pedro Ferraz da Costa 

D!° Teresa Guerra/Dr. António Mineiro 

Onderzoekcentra 
ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUGUESA 
(AIP) 
COPRAI - Dep. de Productividade 
Praça das Indústrias 
P-1399 LISBOA CODEX 
— Dr. Dumas Diniz 

JUNTA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO 
CIENTIFICA E TECNOLÓGICA (JNICT) 
Av. D. Carlos I, 126-2? 
P-1200 LISBOA 
Tel. 67 90 21/7 

INSTITUTO ANTÓNIO SÉRGIO - 1NSCOOP 
Rua D. Carlos de Mascarenhas, 46 
P-1000 LISBOA 

LNETI 
Laboratório Nacional de Engenharia e Technolo-
gia Industrial 
Centro de Formação 
Azinhaga das Lameiras à Estrada do Paço do 
Lumiar 
P-1600 LISBOA 
Tel. 7 58 27 12, 7 58 61 41 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
Instituto de Investigação Cientifica Tropical 
(IICT) 
Rua da Junqueira, 86 
P-1300 LISBOA 
Tel. 63 91 87 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 
Instituto Nacional de Investigação Cientifica 
(INIC) 
Av. Elias Garcia, 137 — 4? 
P-1000 LISBOA 
Tel. 77 45 41/77 33 30 

Vakbonden 
CONFEDERAÇÃO GERAL DOS TRABALHADORES 
PORTUGUESES 
Intersindical Nacional (CGTP-IN) 
Rua Vitor Cordon, I - 3? 
P-1200 LISBOA 
Tel. 37 21 81/37 16 48 

UNIÃO GERAL DE TRABALHADORES (UGT) 
Rua dos Douradores, 178- 1° 
P-1000 LISBOA 
— M. José Veludo 

Día Manuela Teixeira 
— João Proença 

Rua Augusta, 280-3° 
P-1100 LISBOA 
Tel. 36 11 01/37 21 03 
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Beroepsopleiding 
in Portugal 
De heer Luis Fernando de Mira 
Amaral, minister van Arbeid 
en Sociale Zekerheid 

De huidige economische crisis in Portugal 

wordt niet zozeer veroorzaakt door onvol

doende kapitaalinvesteringen als wel door

dat in een recent verleden de investeringen 

in arbeidskrachten, in menselijk kapitaal, 

ernstig tekort zijn geschoten. Die investerin

gen in kapitaalgoederen kregen alle aan

dacht, terwijl de problemen op het gebied 

van de bedrijfsvoering en de verhoging van 

de kwaliteit van de arbeidskrachten werden 

verwaarloosd. Kortom, er werd geen aan

dacht besteed aan de mens als economische 

factor, terwijl deze toch van fundamenteel 

belang is voor de ontwikkeling van een land. 

In het recente verleden zijn immers veel 

landen die niet beschikken over grote mate

riële hulpbronnen, er dank zij een goede 

strategie op het gebied van het menselijke 

kapitaal in geslaagd kwalitatief en kwanti

tatief grote vooruitgang te boeken en een 

belangrijke positie te veroveren in de 

wereldeconomie. 

Het Portugese probleem is dus een pro

bleem van kwalitatieve en niet van kwanti

tatieve groei, het soort van kwalitatieve 

LUIS FERNANDO DE MIRA AMARAL 

Minister van Arbeid en Sociale Zekerheid 

Licentiaat Elektrotechniek behaald aan de 1ST in 1969, 

postlicentiaat Economie, behaald aan de economische 

faculteit van de Universidade Nova in Lissabon. 

Oudvoorzitter van de Raad van Bestuur van het 

Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social 

(Instituut voor financieel beheer van de sociale zeker

heid) 

Oudlid van de besturen van de vakbond van Ingenieurs 

en de Orde van Ingenieurs, vicevoorzitter van de 

Algemene Vergadering van de Orde van Ingenieurs. 

groei dat de Europese landen hebben door

gemaakt na de tweede oliecrisis. Op dat 

moment zijn zij aan een „vermagerings

kuur" begonnen, waarbij ingrijpende in

dustriële en technologische veranderingen 

zijn doorgevoerd als antwoord op de nieuwe 

uitdagingen waarvoor deze economieën 

zich gesteld zagen. 

Hoewel het werkloosheidspercentage in 

Portugal niet hoger is dan het gemiddelde in 

Europa, brengt een analyse van de structu

rele aspecten van die werkloosheid toch 

onrustbarende gegevens aan het licht, 

namelijk: 

■ meer dan 45 % van de werklozen is 

langdurig werkloos; 

■ 55 Vo van de werklozen is jonger dan 25 

jaar; 

■ de beroepsbevolking wordt op dit 

moment uitgebreid met een aanzienlijk aan

tal migranten zonder enige beroepskwalifi

catie, die naar Portugal terugkeren als 

gevolg van de economische situatie in de 

geïndustrialiseerde landen in Europa; 

■ het midden en kleinbedrijf, waar meer 

dan 70 Wo van de arbeidskrachten werk

zaam is, is slecht toegerust voor de uitda

ging waarvoor het zich gesteld ziet door de 

toetreding van Portugal tot de EEG; in een 

groot aantal van deze bedrijven is omscho

ling van het personeel noodzakelijk. 

Om een oplossing te vinden voor deze 

situatie zijn adequate structuren nodig en in 

het bijzonder opleiders en mensen die erva

ring hebben op het gebied van beroeps

keuzevoorlichting en arbeidsbemiddeling. 

In de huidige economische en sociale situa

tie van Portugal, die gekenmerkt wordt 

door eën hoge werkloosheid en door grote 

kwalitatieve verschillen tussen vraag en aan

bod van arbeid, is de beroepsopleiding dus 

van zeer grote betekenis, niet alleen als 

middel om de genoemde verschillen op te 

heffen, maar ook als bijdrage tot de alge

hele ontwikkeling van het land. 

De toetreding van Portugal tot de Europese 

Gemeenschappen op 1 januari 1986 vormt 

een uitdaging voor alle Portugese bedrijven: 

zij zullen zich moeten inspannen om een 

goede concurrentiepositie in binnen en 

buitenland te veroveren of te handhaven. 

Daarom is het noodzakelijk dat de Portu

gese regering — en zeer in het bijzonder het 

Ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid 

 speciale aandacht besteedt aan alle pro

blemen met betrekking tot de beroepsoplei

ding. 

De huidige regering streeft dan ook naar een 

duidelijke ontwikkeling van het beroepsop

leidingsbeleid; in het regeringsprogramma 

worden de hoofdlijnen van het beleid uitge

stippeld en wordt een aantal noodzakelijke 

maatregelen geformuleerd. 

Het beroepsopleidingsbeleid is een terrein 

dat niet alleen de overheid aangaat, maar 

vooral ook werknemers en werkgevers en 

hun respectieve organisaties. Daarom vind 

ik dat dat beleid ook moet worden vastge

steld en uitgevoerd in gezamenlijk overleg 

tussen de overheid, de sociale partners en de 

bedrijven zelf. Dit overleg moet er met 

name toe leiden dat er op korte termijn een 
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ontwerp voor een kaderwet op het gebied 

van de beroepsopleiding wordt ingediend en 

goedgekeurd die recht doet aan de werkelij

ke situatie in ons land en tegemoetkomt aan 

de verlangens van werknemers en werkge

vers. 

Een van de vormen waarin de medezeggen

schap van de sociale partners gestalte zal 

krijgen, is de nieuwe organisatiestructuur 

van het Instituto do Emprego e Formação 

Profissional (Insituut voor de Werkgelegen

heid en de Beroepsopleiding) op centraal en 

regionaal niveau. Doel hiervan is een zo 

goed mogelijke benutting van de beroeps

opleidingsstructuren van het Instituut zelf 

en van die welke mede gefinancierd worden 

door dit Instituut. 

Wanneer de overheid wil bereiken dat de 

beroepsopleiding op efficiënte wijze gaat 

voorzien in de werkelijke behoeften van de 

bedrijven, dan moet zij naar mijn mening 

niet de pretentie hebben die beroepsoplei

ding volledig in eigen hand te houden. Zij 

moet, met name via het Instituto do Empre

go e Formação Profissional, met alle mid

delen die haar ter beschikking staan de 

initiatieven ondersteunen van de afzonder

lijke bedrijven en van organisaties van 

bedrijven die voor dit doel zijn opgericht. 

Alleen dan bestaat naar mijn overtuiging de 

garantie dat die beroepsopleidingen gege

ven worden waaraan de bedrijven het meest 

behoefte hebben. In dat verband is het van 

belang dat er optimaal gebruik wordt 

gemaakt van de beroepsopleidingsstructu

ren die al bestaan binnen de bedrijven en die 

nu soms onderbenut worden. 

In een aantal sectoren doen op dit moment 

nieuwe technologieën hun intrede die ingrij

pende veranderingen teweeg brengen in het 

gehele produktieproces. Voor het voort

bestaan van deze sectoren, en dus ook voor 

de handhaving van de werkgelegenheid, is 

de beroepsopleiding onontbeerlijk. 

De scheepsbouw, de visserij, de textiel en 

de glasindustrie zijn slechts enkele voorbeel

den van sectoren waarin als gevolg van 

technologische veranderingen herstructu

ring een basisvoorwaarde is voor het voort

bestaan van bedrijven. 

Maar afgezien van die herstructurering bin

nen bepaalde sectoren moet ook rekening 

worden gehouden met de vestiging van 

nieuwe industrieën die gebruik maken van 

geavanceerde technologieën, vooral op het 

Aantal werknemers in procenten per economische sector in de periode 19701983. 
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gebied van de elektronica. In deze bedrijven 

kampt men met een tekort aan hoog gekwa

lificeerde arbeidskrachten. Het beroepsop

leidingsstelsel moet op adequate wijze kun

nen inspelen op hun behoeften. 

Ik wil in dit artikel niet voorbijgaan aan de 

bijzondere aandacht die naar mijn mening 

moet worden gegeven aan de opleiding van 

mensen die werkzaam zijn op het gebied van 

beroepsopleiding en werkgelegenheid. Ik 

doel hiermee met name op opleiders, 

beroepskeuzeadviseurs, arbeidsbemidde

laars en ontwikkelingsconsulenten. 

Daarnaast wil ik erop wijzen dat er extra 

aandacht moet worden besteed aan de 

beroepsopleiding van jongeren, niet alleen 

omdat zij het zwaarst getroffen worden 

door de werkloosheid, maar ook omdat de 

veranderingen die voortvloeien uit de invoe

ring van nieuwe technologieën, deze groep 

het meest aanspreken. 

Ook andere bevolkingsgroepen die zwaar 

getroffen worden door de werkloosheid, 

zoals vrouwen, gehandicapten en langdurig 

werklozen, moeten voorrang krijgen bij de 

initiatieven op het gebied van de beroepsop

leiding. Op die manier zou in de toekomst 

kunnen worden bereikt dat iedereen werke

lijk gelijke kansen heeft op werk. 

De huidige regering streeft er nadrukkelijk 

naar de internationale samenwerking op het 

gebied van werkgelegenheid en beroepsop

leiding in het kader van de Europese 

Gemeenschappen te versterken. Op het 

niveau van de bilaterale samenwerking met 

landen van de Gemeenschap zal Portugal 

kunnen profiteren van de ervaringen die 

deze landen hebben opgedaan. Ons land 

kan en mag de oplossingen van die landen 

niet klakkeloos overnemen en toepassen op 

de Portugese situatie. Ze bieden echter 

stellig zeer waardevolle aanknopingspun

ten. 

Wat betreft de samenwerking met de instel

lingen van de EEG moet ik in de allereerste 

plaats wijzen op de zeer belangrijke steun 

die de Gemeenschap ter voorbereiding van 

de toetreding aan Portugal heeft verleend 

voor de bouw van de nieuwe centra voor 

beroepsopleiding die Portugal in alle delen 

van het land tot stand wil brengen. 

In dit verband acht ik de verdere ontwikke

ling van de al tot stand gekomen betrekkin

gen met het CEDEFOP van het allergroot

ste belang. Zelf zal ik me ervoor inzetten dat 

het Ministerie van Arbeid en Sociale Zeker

heid op zijn eigen terrein de voorwaarden 

schept voor een vruchtbare samenwer

king. 

Ten slotte wil ik de hoop uitspreken  en 

eigenlijk ben ik er al zeker van dat die hoop 

in vervulling zal gaan  dat de situatie in 

Portugal op het gebied van werkgelegenheid 

en beroepsopleiding, met de steun van de 

instellingen van de Europese Gemeenschap, 

en in het bijzonder van het CEDEFOP en 

het Europees Sociaal Fonds, op korte ter

mijn aanmerkelijk zal verbeteren. Op die 

wijze zal Portugal met vertrouwen en opti

misme de Europese integratie tegemoet 

kunnen zien, die nog altijd een uitdaging 

vormt voor dit land met zijn zwakke econo

mische situatie. 
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Beroepsopleiding 
in Portugal 
Het standpunt van de heer 
João António Gomes Proença, 
Nationaal Secretaris van de Al
gemene Arbeidersbond (União 
Geral de Trabalhadores) 

De União Geral de Trabalhadores (UGT: 

Algemene Arbeidersbond) is zeer verheugd 

over het initiatief dat het CEDEFOP heeft 

genomen. De toetreding tot de Europese 

Economische Gemeenschap is voor Portu

gal van zeer groot belang en zal ongetwijfeld 

een beslissende bijdrage leveren tot de eco

nomische en sociale ontwikkeling van het 

land. 

De beroepsopleiding is een van de gebieden 

waarop een zeer belangrijke vooruitgang 

wordt verwacht, waardoor het verschil met 

de situatie in de andere landen van de 

Gemeenschap kan worden verkleind. Dit 

kan gebeuren door uitwisseling van ervarin

gen en technische ondersteuning, waarbij 

het CEDEFOP een belangrijke rol kan 

spelen, en ook door de indiening, bespre

king en uitvoering van projecten op het 

gebied van de infrastructuren, met name op 

het niveau van het Europees Sociaal 

Fonds. 

De vragenlijst van het CEDEFOP biedt de 

mogelijkheid tot een  gezien de beschik

bare ruimte noodzakelijkerwijs korte 

bespreking. Het is te verwachten dat veel 

van de aangesneden onderwerpen in een 

JOÃO ANTÓNIO GOMES PROENÇA 
Chemisch ingenieur 
Exonderzoeker en docent aan de universiteit 
Lid van de Landelijke Commissie voor het Leerlingen
stelsel (Conselho Nacional e Aprendizagem) 
Lid van de Raad voor Sociaal Overleg (Conselho 
Permanente de Concertação Social) 
Secretarisgeneraal van het Verbond van werknemers bij 
de overheid (Sindicato dos Trabalhadores de Admini
stração Pública) 

later stadium verder kunnen worden uitge

diept. Het document waarin het CEDEFOP 

de structuur van de beroepsopleiding in 

Portugal in kaart heeft gebracht vormt een 

zeer waardevolle basis voor verdere 

arbeid. 

De UGT is van mening dat de invoering van 

technologische vernieuwingen weliswaar 

van essentieel belang is om de concurrentie

positie van de bedrijven veilig te stellen, 

maar dat niet optimaal van de mogelijk

heden van deze nieuwe technologieën kan 

worden geprofiteerd als ons land niet 

beschikt over mensen die ermee kunnen 

omgaan en als er geen maatschappelijke 

organisatiestructuur is die ervoor zorgt dat 

ze op rationele wijze worden gebruikt. 

In dit verband beschouwt de UGT het als 

een zaak van nationale prioriteit dat er 

geïnvesteerd wordt in onderwijs en beroeps

opleiding om optimaal te kunnen profiteren 

van het aanwezige potentieel aan arbeids

krachten, de belangrijkste rijkdom waar

over Portugal beschikt. De toetreding tot de 

EEG maakt de noodzaak van deze investe

ringen alleen maar dringender. 

Daarbij beschouwen wij de beroepsoplei

ding als een zeer belangrijke aanvulling op 

het onderwijsstelsel en als een goed middel 

om integratie van jongeren in het beroeps

leven te vergemakkelijken. 

Ook moet nadrukkelijk worden gewezen op 

de noodzaak van opleidingsvoorzieningen 

voor werknemers die al in het arbeidsproces 

zijn opgenomen (her en omscholing). Deze 

moeten hen ertoe in staat stellen zich ade

quaat voor te bereiden op herstructurerin

gen, reorganisaties en de invoering van 

nieuwe technologieën op het niveau van 

afzonderlijke bedrijven, bedrijfstakken en 

ook op regionaal niveau, zodat kan worden 

ingespeeld op de verschillende onderdelen 

van regionale ontwikkelingsprogramma's. 

De UGT houdt zich met bijzondere aan

dacht bezig met het probleem van de invoe

ring van nieuwe technologieën en de gevol

gen hiervan voor de inhoud en de organisa

tie van de arbeid. Zij is van mening dat het 

absoluut noodzakelijk is maatschappelijke 

consensus te bereiken over de invoering en 

de ontwikkeling van nieuwe technologieën, 

opdat de veranderingen gemakkelijker zul

len verlopen en de weerstand minder groot 

zal zijn. 

In dat verband acht de UGT het noodzake

lijk: 

■ dat de invoering van de nieuwe techno

logieën niet in het wilde weg plaatsvindt, 

maar volgens een programma dat in overleg 

met de werknemers en hun organisaties tot 

stand is gekomen, zodat de maatschappelij

ke criteria niet worden verwaarloosd; 

■ dat er bij de keuze van de in te voeren 

technologieën voorrang wordt gegeven aan 

technologieën die leiden tot verrijking en 

niet tot dekwalificatie van arbeidsplaatsen; 

in dat laatste geval zou de arbeider gedegra

deerd worden tot een soort robot, terwijl het 

er juist om gaat dat robots ten dienste 

worden gesteld van de mens; 
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■ dat bij herstructurering van traditionele 

bedrijfstakken — zowel in de industriële als 

in de dienstverlenende sector  ook meer

omvattende maatregelen worden genomen 

ter bevordering van de economische ont

wikkeling, de diversificatie van activiteiten 

of het opzetten van nieuwe dienstverlenende 

activiteiten; op die manier kan de werkgele

genheidssituatie worden verbeterd en kan 

optimaal gebruik worden gemaakt van de 

beschikbare arbeidskrachten, waarvoor in 

steeds sterkere mate geldt dat zij de belang

rijkste rijkdom van het land zijn; 

■ dat het beleid op het gebied van onder

wijs en beroepsopleiding flexibeler wordt en 

aansluit op de ingrijpende en steeds snellere 

veranderingen; ook moet dit beleid gekop

peld worden aan een actief werkgelegen

heidsbeleid; 

■ dat democratische structuren in het 

bedrijfsleven worden bevorderd door mid

del van de uitbreiding in de breedte en in 

diepte van de medezeggenschap van werk

nemers op alle niveaus en in het bijzonder in 

de bedrijven. 

In heel Europa eist de vakbeweging het 

recht op voorlichting, consultatie en overleg 

bij de invoering van nieuwe technologieën. 

Er ontstaan langzamerhand op EEGniveau 

gebieden van overeenstemming, zoals is 

gebleken op de bijeenkomst in Val Duchesse 

op 12 februari vorig jaar, waar deze proble

matiek aan de orde werd gesteld door de 

sociale partners (federaties van vakvereni

gingen en van werkgeversorganisaties) en 

door Jacques Delors, de voorzitter van de 

Commissie. 

Wij achten het bovendien nuttig dat er 

opleidingsactiviteiten op het gebied van de 

nieuwe technologieën komen voor werkne

mersvertegenwoordigers, opdat zij op ver

antwoorde wijze kunnen deelnemen aan 

onderhandelingen over nieuwe technolo

gieën en de invoering ervan kunnen beoor

delen en begeleiden. 

Om de verarming van het land een halt toe te 

roepen is het volgens ons niet voldoende de 

conjuncturele aspecten van de crisis te 

, bestrijden, maar moeten er ook structurele 

maatregelen, gericht op de middellange en 

lange termijn, worden genomen. 

Daarom vindt de UGT dat zij moet kiezen 

voor modernisering van de economie, opdat 

Portugal een gunstiger positie in de interna

tionale arbeidsverdeling zal kunnen verove

ren. Daarvoor moet een samenhangend 

beleid worden uitgestippeld met als doel: 

■ de binnenlandse economie te reorganise

ren, waarbij moet worden bevorderd dat er 

nieuwe economische en sociale infrastructu

ren komen om de regionale ontwikkeling te 

stimuleren en om Portugal een nieuwe 

plaats in der wereld te geven; 

■ de afhankelijkheid op het gebied van 

voedsel en energievoorziening te verminde

ren en de traditionele exportsectoren te 

moderniseren; daarbij moet met name de 

sector van de kapitaalgoederen worden ont

wikkeld door de invoering van nieuwe tech

nologieën; 

■ nieuwe bedrijfstakken in de dienstensec

tor te ontwikkelen die gericht zijn op.de 

internationale markt en die profiteren van 

de geografische ligging van Portugal en van 

de bijzondere banden met landen in Afrika 

en LatijnsAmerika. 

De UGT heeft zich vanaf het eerste begin 

actief ingezet voor de invoering van het 

leerlingstelsel. De door de UGT aangewezen 

vertegenwoordigers en specialisten spelen 

een actieve rol op alle niveaus van de 

organisatiestructuur van de nationale com

missie en van de regionale commissies van 

het leerlingstelsel. 

Het gaat hierbij om een alternerend oplei

dingsprogramma voor jongeren. Hoewel 

dit stelsel nog in de kinderschoenen staat, 

zijn de resultaten nu al hoopgevend wat 

betreft de medewerking van de bedrijven, 

en in het bijzonder de kleine en middelgrote 

ondernemingen, aan de opleidingsactivitei

ten. Om de opleiding binnen de bedrijven te 

bevorderen achten wij het van fundamen

teel belang dat de uitvoering en coördinatie 

van opleidingsprogramma's gedecentrali

seerd wordt en dat er technische, pedagogi

sche en financiële steun wordt verleend. 

Ook moeten kleine en middelgrote bedrij

ven binnen één regio worden gestimuleerd te 

gaan samenwerken om de beroepsopleiding 

te bevorderen en moet bijzondere steun 

worden verleend aan plaatselijke werkgele

genheidsinitiatieven en aan zelfstandigen. 

Op die manier kunnen beroepsopleidings

beleid en werkgelegenheidsbeleid worden 

gecombineerd. 

De UGT en de bij haar aangesloten vakbon

den hechten grote waarde aan de her, bij

en nascholing. Daarom zet de UGT zich 

samen met een aantal aangesloten bonden 

 met name in de dienstverlenende sector 

 in voor de organisatie van opleidingscur

sussen, voornamelijk buiten werktijd. Wij 

zullen dat ook in de toekomst blijven doen. 

Daarnaast proberen wij in onze onderhan

delingen voor collectieve arbeidsovereen

komsten te bereiken dat bedrijven hun 

werknemers  al of niet doorbetaald 

vrije uren of verlof geven voor het volgen 

van opleidingen en dat diploma's en certifi

caten van opleidingscursussen door hen 

worden erkend. De UGT is ook van mening 

dat de Centros Protocolares de Formação 

em Cooperação („Protocollaire Opleidings

centra in Samenwerkingsverband"), die een 

tripartiete bestuursorganisatie hebben, een 

belangrijke rol moeten spelen. Deze zullen 

onder toezicht van alle betrokken partijen 

opleidingsactiviteiten kunnen organiseren 

in periodes dat er minder werk is of in geval 

van herstructurering van bedrijfstakken of 

reorganisatie van bedrijven. 
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In de tot op heden gesloten overeenkomsten 
is op dit gebied nog niets vastgelegd. De 
UGT heeft inmiddels echter wel contacten 
gelegd met organisaties in enkele bedrijfs
takken en is van mening dat in de program
ma's voor de herstructurering van bedrijfs
takken ook gemeenschappelijke opleidings
activiteiten moeten worden opgenomen. 
Deze moeten erop gericht zijn werknemers 
voor te bereiden op het werken met nieuwe 
technologieën, maar moeten er ook voor 
zorgen dat werknemers wier arbeidsplaats is 
komen te vervallen gemakkelijker kunnen 

worden geplaatst op andere functies binnen 
of buiten het betrokken bedrijf. Het gaat 
hier om traditionele bedrijfstakken als de 
textielindustrie en plaatsen waar de proble
men het grootst zijn, zoals o.a. in Setúbal, 
Tramagal, Águeda. 
De UGT hecht grote waarde aan de dialoog 
en de uitwisseling van ervaringen met vak
bonden in de andere landen van de nu 
uitgebreide EEG en in heel West-Europa. 
Zij heeft zich vanaf haar oprichting sterk 
gemaakt voor het ontwikkelen van deze 
banden en haar streven heeft een nieuwe 

impuls gekregen door het lidmaatschap van 
het Europees Verbond van Vakverenigin
gen. 

Wij zijn van mening dat de deelname aan 
het Economisch en Sociaal Comité van de 
EEG vanuit dit oogpunt bezien erg nuttig is, 
niet alleen voor het contact met andere 
vakbonden, maar ook voor de betrekkingen 
met de andere sociale partners. Op het 
gebied van de beroepsopleiding hebben wij 
hoge verwachtingen van de samenwerking 
met het CEDEFOP. 
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Beroepsopleiding 
in Portugal 
Het standpunt van mevrouw 
Rosa Maria Marques, lid van de 
Nationale Raad van het vakverbond 
CGTPIntersindical Nacional 

De beroepsopleiding kan een belangrijke 
factor blijken voor betere benutting van de 
beschikbare arbeidskrachten in Portugal en 
daardoor een positieve invloed hebben op 
de modernisering van bedrijven en dus ook 
op het economisch herstel van het land. 
Maar daarvoor is het noodzakelijk dat die 
beroepsopleiding geïntegreerd is in een meer 
algemeen economisch ontwikkelingsbeleid 
waarin duidelijk sectoren zijn aangewezen 
waarvan de uitbreiding van strategisch 
belang is en waarin de bestrijding van de 
werkloosheid centraal staat. 

Afgezien van deze basisvoorwaarde voor 
een doelmatig beroepsopleidingsbeleid zijn 
er nog een aantal eisen waaraan moet 
worden voldaan, namelijk: 

■ het beleid moet aansluiten bij en gekop
peld zijn aan het onderwijsstelsel en het 
onderwijsbeleid; 

■ het moet gebaseerd zijn op gedetailleer
de statistische gegevens die een inzicht geven 
in de situatie waarin de verschillende seg
menten van de arbeidsmarkt zich bevinden 
en in de richting waarin deze zich spontaan 
ontwikkelen. 

Om deze elementen samen te smeden tot een 
coherent geheel, is het noodzakelijk dat er 
een nationaal plan voor de beroepsoplei
ding komt en dat dit concreet wordt uitge
werkt. Dit is een maatregel die de CGTP al 
eist sinds haar Vierde Congres (1983). 

ROSA MARIA MARQUES 

Chemisch ingenieur, 39 jaar, lid van de Federação de 

Sindicatos de Função Publica (Federatie van Ambtena

renbonden) is. 

In de huidige fase van economische en 
sociale ontwikkeling van ons land is er geen 
sprake van dat op grote schaal nieuwe 
technologieën worden ingevoerd. De Portu
gese economie wordt gemoderniseerd door 
herstructurering en vernieuwing van de pro
duktiesectoren, maar de vervanging van 
versleten of verouderde machines of pro
duktieprocessen hoeft niet noodzakelijker
wijze en uitsluitend plaats te vinden door de 
algemene invoering van nieuwe technolo
gieën. 

In een aantal bedrijfstakken (banken en 
verzekeringsmaatschappij en, communica
tie en telecommunicatie, transport en elek
trische produkten) spelen de nieuwe techno
logieën echter al een belangrijke rol. Hoe dit 
ook zij, de invoering van deze technologieën 
zal onvermijdelijk gevolgen hebben voor de 
werkgelegenheid, de arbeidsorganisatie, de 
arbeidshygiëne en de veiligheid op de 
arbeidsplaats. Afgaande op de ervaringen 
in het buitenland, zullen de gevolgen op 
deze gebieden zeer ingrijpend zijn. 

Zoals wij het zien zal men voor de ontwik
keling van ons land, waarvoor het zonder 
enige twijfel noodzakelijk zal zijn nieuwe 
technieken en kapitaalgoederen te importe
ren, zorg moeten dragen voor twee din
gen: 

■ de vergroting van de wetenschappelijke 
kennis moet worden gestimuleerd en er 
moet naar worden gestreefd dat Portugal 
ook zelf geavanceerde apparatuur gaat ont
wikkelen of in ieder geval een bijdrage gaat 

leveren tot de ontwikkeling van die produk
ten; 

■ de invoering van nieuwe technologieën 
en de herstructurering van produktieproces
sen moet worden ondersteund door her en 
bijscholingsactiviteiten en een voortduren
de dialoog met werknemersorganisaties. 
Deze dialoog kan en moet deel uitmaken 
van het arbeidsvoorwaardenoverleg op alle 
niveaus waarop dit kan plaatsvinden: bin
nen afzonderlijke bedrijven, op het niveau 
van de bedrijfstakken of op dat van de 
federaties van vakverenigingen. Als aan de 
hierboven genoemde punten geen aandacht 
wordt geschonken, zal de algemene invoe
ring van nieuwe technologieën leiden tot 
grotere instabiliteit van de arbeidssituatie en 
zal er geen zelfs geen sprake zijn van een 
werkelijke, maar van een schijnbare ont
wikkeling. 

Helaas is er tot op heden weinig sprake 
geweest van een dialoog met de vakbonden 
over deze problematiek. Nog maar kort 
geleden besloot de Portugese regering de 
digitalisering van het telefoonnet te laten 
verrichten door twee multinationals (Alca
tel en Siemens) zonder vooraf of zelfs 
achteraf hierover contact op te nemen met 
de vakbondsorganisaties in die sector. Op 
deze manier werd beslist over de uitvoering 
van een project dat zeer hoge investeringen 
vergt en waarschijnlijk ook een belangrijk 
verlies van arbeidsplaatsen met zich mee
brengt, zonder dat de studies over de renta
biliteit en de economische wenselijkheid van 
deze plannen openbaar werden gemaakt. 
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Percentage mannen en vrouwen, percentage jongeren 

boven de veertien en percentage werkenden op de totale 

bevolking. 
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Percentage werklozen onder de vierentwintig tegenover 

het aantal werkloze mannen en vrouwen. 
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αϊ S Wat betreft het eerste punt vindt de CGTP 

dat de strategie voor de ontwikkeling van de 
nationale economie aan drie voorwaarden 
moet voldoen: 
■ de hulpbronnen waarover Portugal 

beschikt moeten volledig en rationeel kun

nen worden benut; 

■ onze extreem grote mate van afhanke

lijkheid van het buitenland moet worden 

verminderd; 

■ de groei van de werkgelegenheid moet 

worden gestimuleerd. 

In dit verband probeert de CGTP te berei

ken dat bijzondere aandacht wordt ge

schonken aan de volgende sectoren: 

■ De landbouw. Om deze te moderniseren 

is het noodzakelijk acties in de volgende 

richtingen te ondernemen: overheidssteun 

om de samenwerking van landbouwers in 

het noorden van het land te bevorderen, 

zodat op die wijze de bezwaren van een te 

grote versnippering van de landbouwbedrij

ven kunnen worden opgeheven; herstel van 

de gewone wettelijke regels in de interven

tiezone van de landbouwhervorming; maat

regelen ter stimulering van de mechanisatie; 

substantiële uitbreiding van de beroeps

opleidingsactiviteiten, vooral voor jonge 

boeren. 

■ De visserij. Er moet een nieuwe visse

rijvloot komen die profijt trekt van Portu

gals exclusieve visserijzone en daarvoor is 

dan weer een herstructurering noodzakelijk 

van onze scheepsbouwindustrie en onze 

reparatiewerven, die zwaar getroffen zijn 

door de crisis. 

■ De bouw. 

■ Industriële sectoren die in eigen land 

concurrentie ondervinden uit het buiten

land (metaal, ijzer en staalindustrie, fabri

cage van apparaten en machines). Deze 

sectoren zijn noodzakelijk om de tekortko

mingen van onze industriële structuur aan te 

vullen en de voorwaarden te scheppen voor 

een werkelijke zelfstandigheid ten opzichte 

van het buitenland. Wat betreft het tweede 

punt is het van belang er van tevoren op 

te wijzen dat het voor de uitvoering van 

de nieuwe strategie noodzakelijk is dat aan 

de volgende twee basisvoorwaarden wordt 

voldaan. 

■ Er moet opnieuw onderhandeld worden 

over de inhoud van het toetredingsverdrag 

tot de EEG, vooral met betrekking tot de 

vele ernstige obstakels die dat verdrag bevat 

voor de ontwikkeling van ons land. 

■ Het principe van economische plannen 

dat is vastgelegd in de Portugese grondwet, 

moet concrete vorm worden gegeven. 

Afgezien van deze algemene voorwaarden 

eist de CGTP dat er  zoals ik hiervoor al 

heb gezegd  een nationaal plan voor de 

beroepsopleiding komt. In die behoefte 

wordt niet voorzien door het decreet met 

kracht van wet inzake de Opleiding in 

Samenwerkingsverband van medio '85, dat 

bedrijven, vakbonden en andere organisa

ties de mogelijkheid geeft overheidssubsi

dies aan te vragen. In feite is deze maatregel 

een reproduktie van de bestaande EEG

voorzieningen wat betreft de hiërarchische 

structuur die is aangebracht in de oplei

dings

activiteiten die voor steun in aanmerking 

komen. Dit past niet binnen de gestelde 

strategische prioriteiten. 

Anderzijds worden de belangrijkste oplei

dingsmogelijkneden van het Instituto de 

Emprego e Formação Profissional (Insti

tuut voor Werkgelegenheid en Beroepsop

leiding) onvoldoende benut. De CGTP wil 

deelnemen aan het bestuur van dit instituut, 

omdat zij van mening is dat het alleen met 

een tripartiet bestuur mogelijk is de 

beroepsopleiding in samenhang met de 

werkgelegenheidssituatie en geïntegreerd in 

een nationaal plan te ontwikkelen. 

Collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen 

een geschikter kader vormen om bedrijven 

te motiveren voor en te brengen tot beroeps

opleidingsactiviteiten . 

Voor kleine bedrijven is het van belang dat 

zij zich meer organiseren om zo een vol

waardige gesprekspartner te worden bij 

deze ontwikkeling. Afgezien daarvan is een 

dergelijke bundeling voor deze bedrijven de 

enige mogelijkheid om te kunnen beschik

ken over opleidingsmateriaal en voorzie

ningen die zij afzonderlijk nooit zouden 

kunnen financieren. 

De kleine bedrijven moeten worden gesti

muleerd zich te organiseren per bedrijfstak, 

maar ook op regionaal en lokaal niveau. 

Daarbij is het noodzakelijk dat niet alleen 

de medewerking wordt verkregen van de 

nationale overheid, maar ook van de 

regionale en plaatselijke autoriteiten. 

Er kunnen maatregelen van uiteenlopende 

aard worden overwogen om de samenwer

king tussen de kleine bedrijven te bevorde

ren: technische en pedagogische steun, pre

mies voor opleidingsactiviteiten, toestem

ming voor het gebruik van overheidsvoor

zieningen (bijv. scholen en overheidscen

tra), enz. In ieder geval moeten dergelijke 

stimuleringsmaatregelen ondergeschikt 

worden gemaakt aan het nationale plan 

voor de beroepsopleiding dat de CGTP 

eist. 

Wij streven ernaar in de collectieve arbeids

overeenkomsten die wij sluiten met werk

geversorganisaties, voorwaarden te schep

pen die de werknemers ertoe stimuleren deel 

te nemen aan opleidingsactiviteiten en 

opleidingsactiviteiten te eisen waarmee zij 

hun beroepsvaardigheden op een hoger 

niveau kunnen brengen. 

Vooral bij het sluiten van collectieve 

arbeidsovereenkomsten bij grote bedrijven 

komt het vaak voor dat bij de regels voor 

promotie en carrièreverloop of voor het 
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overstappen naar andere carrières de ver
plichting wordt opgenomen dat deze ont
wikkeling begeleid wordt door beroepsop
leidingsactiviteiten en beroepsinformatie. 
Op deze wijze moeten de werknemers ertoe 
in staat worden gesteld steeds hoger gekwa
lificeerde functies te vervullen. De werkne
mer zal er alle belang bij hebben actief deel 
te nemen aan deze activiteiten, aangezien 
iedere stap omhoog op de carrièreladder een 
hoger maandinkomen oplevert. 

Helaas worden wij bij de onderhandelingen 
over deze voorwaarden gewoonlijk gecon
fronteerd met bezwaren en verzet van de 
werkgeversorganisaties, zelfs wanneer die 
werkgevers overheidsinstanties zijn. Deze 
negatieve houding komt niet voort uit de 
kosten die beroepsopleidingsactiviteiten 
met zich meebrengen (deze worden overi
gens op den duur gecompenseerd door een 
hogere arbeidsproduktiviteit), maar uit het 
feit dat deze organisaties geen afstand wil
len doen van een subjectieve beoordeling 
wanneer het gaat om het interne carrièrever
loop in hun bedrijven. 

Naast deze weg van her-, bij- en nascholing 
binnen de bedrijven zelf proberen wij betere 
studie- en arbeidsvoorwaarden te scheppen 
voor werknemers die cursussen volgen aan 
officieel erkende onderwijs- en opleidings
instellingen. 

In bijna alle collectieve arbeidsovereenkom
sten zijn speciale clausules opgenomen voor 
studerende werknemers, die een aanvulling 

vormen op rechten die zij krachtens de wet 
hebben. In veel bedrijven zijn wij erin 
geslaagd behalve een vermindering van het 
aantal arbeidsuren voor deze werknemers, 
te bereiken dat de bedrijven de studie, of 
althans een gedeelte daarvan, betalen. 

Natuurlijk biedt het bezit van schooldiplo
ma's zowel binnen als buiten het eigen 
bedrijf betere carrièremogelijkheden voor 
werknemers. Dergelijke diploma's zijn 
immers in bijna alle collectieve arbeidsover
eenkomsten opgenomen als factoren voor 
de toelating tot bepaalde functies. 

Om- en bijscholing zijn in de huidige situa
tie van technologische veranderingen niet 
alleen van belang, maars zelfs absoluut 
noodzakelijk. 

Wanneer wij bovendien bedenken welke 
belangrijke bijdrage de omscholing kan 
leveren tot de stabilisatie van de werkgele
genheid, is het duidelijk dat bedrijven alge
meen verplicht moeten worden hun werkne
mers hiertoe in de gelegenheid te stellen en 
dat er controle moet worden uitgeoefend op 
de naleving van deze verplichting. Ove
rigens zijn er al een aantal collectieve 
arbeidsovereenkomsten die hierin voor
zien. 

Het is noodzakelijk dat het potentieel aan 
arbeidskrachten waarover Portugal be
schikt op een hoger niveau wordt gebracht. 
De rol van leverancier van goedkope 
arbeidskrachten voor Europea, die velen 

ons willen toebedelen, is onaanvaardbaar. 
De vakbonden die verenigd zijn in de CGTP 
zullen alles doen wat in hun vermogen ligt 
om hun eis van een strategie en een planning 
op het gebied van het menselijk kapitaal 
waarover Portugal beschikt, ingewilligd te 
zien. Daarin zijn werkgelegenheidsbeleid en 
opleidingsbeleid onlosmakelijk met elkaar 
verbonden en kunnen ze een belangrijke 
motor zijn van de ontwikkeling van het 
land. 
De CGTP heeft altijd veel waarde gehecht 
aan de dialoog met andere vakbondsorgani
saties in Europa en in het bijzonder met die 
uit de EEG-landen, zelfs los van de toetre
ding van Portugal tot de EEG. Daarom 
heeft zij aansluiting gezocht met de CES. 
Haar kandidatuur werd echter om zuiver 
ideologische en niet om statutaire redenen 
afgewezen. De ernstige problemen waarmee 
werknemers te kampen hebben (werkloos
heid, arbeidsonzekerheid, onevenwichtig
heden tussen verschillende regio's, enz.) 
zullen ongetwijfeld de banden tussen de 
werknemers en hun organisaties in de ver
schillende landen van de EEG versterken. 
De CGTP zal alles doen wat in haar vermo
gen ligt om in een open en constructieve 
dialoog te komen tot platforms voor 
gemeenschappelijke en solidaire actie die 
het mogelijk zullen maken de arbeids- en 
levensomstandigheden te verbeteren, de uit
buiting van de arbeider te verminderen en 
een rechtvaardiger ontwikkeling tot stand te 
brengen. 
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Interview met de heer 
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Oudstaatssecretaris voor de 
werkgelegenheid en exminister van Arbeid 

De kwaliteit van de werknemers is van 

belang voor het concurrentievermogen van 

de ondernemingen en de modernisering van 

de Portugese industrie. 

Kunt u ons zeggen wat de Portugese vakor

ganisaties gedaan hebben om deze moder

nisering tot stand te brengen en wat hun 

houding is ten opzichte van de nieuwe 

technologieën? 

Welke rol speelt bijvoorbeeld het Centro de 

Formação Técnica do Laboratório Nacio

nal de Tecnologia Industrial? 

Het is op macroeconomisch niveau nog 

onvoldoende duidelijk welke voorwaarden 

moeten worden geschapen om de moderni

sering van de Portugese industrie  die 

onvermijdelijk de invoering van nieuwe 

technologieën met zich meebrengt  suc

cesvol te doen verlopen. Mede als gevolg 

daarvan is de noodzaak om dergelijke voor

waarden te scheppen nog niet voldoende 

verbreid en geaccepteerd op het niveau van 

de afzonderlijke bedrijven. 

Toch is nu al merkbaar dat de bedrijven, 

hun organisaties en ook de regering meer 

belang gaan hechten aan deze kwestie en in 

LUÍS FERRERÒ MORALES 
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het bijzonder aan de beroepsopleiding, 

naarmate het gebrek aan gekwalificeerde 

arbeidskrachten groter wordt, zoals nu het 

geval is als gevolg van de ontmanteling van 

het technisch en beroepsgericht onderwijs, 

waar voor 1974 geschoolde arbeiders en 

middenkader voor landbouw, industrie en 

handel werden opgeleid. 

De werkgeversorganisaties eri de bedrijven 

zelf stellen die tekortkomingen aan de kaak 

en hebben zich bereid verklaard de regering 

te helpen om hierin verbetering te brengen. 

Sinds 1980 is er een nauwe samenwerking 

tot stand gekomen die het mogelijk heeft 

gemaakt op vrij efficiënte wijze: 

■ de eerste experimenten op het terrein 

van het leerlingstelsel te starten; dit stelsel is 

nu officieel geregeld bij decreet met kracht 

van wet 102/84 en wordt op dit moment 

ingevoerd in de sectoren waar de behoeften 

het grootst zijn; 

■ het technische en beroepsgerichte onder

wijs nieuw leven in te blazen en dus niet 

langer al het voortgezet onderwijs aan lycea 

te geven; 

■ in samenwerking met de sociale partners 

die centra voor beroepsopleiding die zich 

bezig houden met de opleiding voor beroe

pen in de meest dynamische sectoren van de 

economie, verder te ontwikkelen; 

■ de bouw van een netwerk van nieuwe 

beroepsopleidingscentra te plannen en te 

starten; hierbij is gekozen voor een decen

trale organisatiestructuur, omdat op die 

wijze beter kan worden ingespeeld op de 

plaatselijke en regionale behoeften. 

Ook moet worden gewezen op de steeds 

belangrijker rol die de ondernemersorgani

satie Associação Industrial Portuguesa via 

haar Comissão de Productividade (Com

missie voor Produktiviteit) (COPRAI) 

sinds 1960 speelt op het gebied van de 

opleiding van middenkader en voorlieden. 

Bovendien worden er ten behoeve van de 

inventarisatie van de opleidingsbehoeften 

contacten gelegd tussen de bij deze organi

satie aangesloten bedrijven en de over

heid. 

Het Centro de Formação Técnica (Centrum 

voor Technische Opleidingen) van het 

Laboratorio Nacional de Tecnologia Indu

strial (Nationaal Laboratorium voor Indu

striële Technologie) speelt op dit moment 

een iets minder belangrijke rol op het gebied 

van de nieuwe technologieën. Het richt zich 

tegenwoordig meer op de bedrijfsvoering. 

Het zou wenselijk zijn dat het centrum in de 

nabije toekomst weer meer oog krijgt voor 

zijn oorspronkelijke doelstelling, taak en 

gerichte initiatieven op dit gebied ontwik

kelt. Gezien de kwaliteit van vakpersoneel 

en bestuurders van het centrum verwacht ik 

ook dat dat inderdaad zal gebeuren. 

Hoe zou men de opleiding in de grote én in 

de middelgrote en kleine ondernemingen die 

zo karakteristiek zijn voor het industriële 

landschap in Portugal kunnen bevorde

ren? 

Kunt u ons zeggen wat voor rol de werk

geversorganisaties in de wereld van de be

roepsopleiding spelen (medezeggenschap 

enz.)? 

80 



Wat voor verantwoordelijkheden en wat 

voor maatregelen willen de werkgeversorga

nisaties op dat vlak hebben, resp. nemen? 

De manier waarop bedrijven zich opstellen 

tegenover de beroepsopleiding, is mede 

afhankelijk van de omvang van die bedrij

ven. 

Zo blijkt een aanzienlijk aantal grote onder

nemingen te beschikken over eigen voorzie

ningen op het gebied van de beroepsoplei

ding, die erop gericht zijn te voorzien in de 

behoeften van de betrokken onderneming 

zelf en die soms technisch en financieel 

worden gesteund door de overheid. 

De problemen waarmee deze bedrijven op 

het gebied van de beroepsopleiding worden 

geconfronteerd, komen voornamelijk voort 

uit het ontbreken van een overkoepelend 

stelsel dat op een coherente manier wordt 

ondersteund op de verschillende niveaus 

van verantwoordelijkheid. 

Bij de kleine en middelgrote ondernemingen 

zijn de problemen niet alleen anders, maar 

ook groter, aangezien zij er nog niet in 

geslaagd zijn de handen ineen te slaan, zich 

te organiseren om te voorzien in hun oplei

dingsbehoeften. De organisaties voor het 

midden en kleinbedrijf en ook de overheid 

moeten deze ondernemingen hierbij helpen, 

zodat de beschikbare middelen en de 

inspanningen die worden geleverd, een zo 

groot mogelijk rendement opleveren. 

Toch zijn er in de afgelopen tijd een aantal 

maatregelen genomen die de beroepsoplei

ding binnen de bedrijven stimuleren en 

waarin eindelijk de belangrijke taak die de 

bedrijven te vervullen hebben op dit gebied, 

wordt erkend. Ik denk daarbij aan: 

■ decreet met kracht van wet 165/85 van 

16 mei 1985, ook wel genoemd de wet op de 

beroepsopleiding in samenwerkingsver

band; krachtens dit decreet worden bedrij

ven aanzienlijke financiële middelen ter 

beschikking gesteld voor de ontwikkeling 

van eigen beroepsopleidingsstructuren; 

■ het tripartiete beheer over het leerling

stelsel, dat is vastgelegd in decreet met 

kracht van wet 102/84; ook aan dit stelsel 

wordt belangrijke financiële steun ver

leend; 

■ decreet met kracht van wet 247/85 van 

12 juli 1985, waarin het tripartiete bestuur 

van het Instituto do Emprego e Formação 

profissional (Instituut voor de Werkgele

genheid en de Beroepsopleiding) officieel is 

vastgelegd. 

Het lijkt erop dat men eindelijk inziet welke 

belangrijke taak de bedrijven en hun orga

nisaties te vervullen hebben op het gebied 

van de beroepsopleiding. Hun rol mag niet 

beperkt blijven tot die van afnemer van het 

beroepsopleidingsstelsel; het is veel belang

rijker dat zij als gesprekspartner betrokken 

worden bij het tot stand brengen, het voor

bereiden en het uitvoeren van het stelsel. 

Toch moeten de sociale partners nog meer 

medezeggenschap krijgen, zodat zij een 

bijdrage kunnen levéren aan de totstandko

ming van een meeromvattend beleid gericht 

op de ontwikkeling van het beschikbare 

menselijke kapitaal. Dit zou kunnen wor

den gerealiseerd via een uitbreiding van de 

bevoegdheden van de Conselho Permanen

te de Concertação Social (Permanente Raad 

voor Sociaal Overleg), waardoor deze zich 

zou ontwikkelen tot een SociaalEconomi

sche Raad. Ook zouden de sociale partners 

kunnen deelnemen aan de Comissão Inter

ministerial para o Emprego (Interministrië

le Commissie voor de Werkgelegenheid) die 

dan binnen die Raad zou functioneren als 
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gespecialiseerd orgaan op het gebied van 
werkgelegenheid en beroepsopleiding. 

Op wat voor wijze stimuleren de bedrijven 
de her-, bij- en nascholing? 
De gegevens die beschikbaar zijn over de 
beroepsopleidingsprojecten waarvoor steun 
wordt aangevraagd bij het Instituto do 
Emprego e Formação Profissional overeen
komstig decreet 165/85, en ook bij het 
Europees Sociaal Fonds, zijn indrukwek
kend, niet alleen vanwege de bedragen die 
hiermee gemoeid zijn, maar vooral ook 
gezien het aantal personen dat men wil 
opleiden en de beroepen die men over
weegt. 

Als blijkt dat overeenkomstig de verwach
tingen een belangrijk deel van de ingediende 
projecten ook daadwerkelijk wordt uitge
voerd, kunnen we concluderen dat in deze 
vorm van financiële steun een doeltreffende 
methode is gevonden voor het stimuleren 
van her-, bij- en nascholing. 

Aan welke sectoren wordt bij de economi
sche ontwikkeling van uw land prioriteit 
verleend? Welke kwalificaties moeten in dat 
verband door de werknemers worden ver
worven? 

Zoals bekend maakt Portugal deel uit van 
de groep landen die zich in een overgangs
fase van hun ontwikkeling bevinden en 
waar de afgelopen periode een bezuinigings
beleid is gevoerd dat op nationaal niveau als 
doel had het tekort op de betalingsbalans te 
verminderen. 

De omstandigheden leenden zich dus niet 
bepaald voor een beleid gericht op econo
mische groei in de nabije toekomst, ook al 
omdat dat negatieve gevolgen zou hebben 
voor de buitenlandse schuldenlast. Ook 
plannen maken voor de noodzakelijke 
structurele veranderingen was weinig op
portuun. 

Maar nu de financiële situatie is verbeterd, 
is het tijd om een ontwikkelingsstrategie uit 
te stippelen waarmee we kunnen voldoen 
aan de nieuwe eisen die aan ons gesteld 
worden door de toetreding tot de EG en 
door de opkomst van nieuwe technolo
gieën. 

Binnen het kader van die strategie, die er in 
de eerste plaats op gericht moet zijn het 
produktie-apparaat meer concurrerend te 
maken, moeten de tekortkomingen van de 
beroepsopleiding duidelijk onder ogen wor
den gezien en moeten doeltreffende mecha
nismen worden ontwikkeld om die leemten 
op te vullen. Anders bestaat het gevaar dat 
de beroepsopleiding de zwakke schakel 
wordt in het streven naar economische 
ontwikkeling. 

Specifieke en zeer dringende behoeften zul
len ontstaan in de metaalbewerking, de 
bouw, het toerisme, de elektronica en de 
telecommunicatie. 

Hoe kan er een beter en efficiënter verband 
tot stand worden gebracht tussen onder
wijs, opleiding, arbeidsmarkt en econo
mie? 

Hoewel, zoals ik hiervoor al heb gezegd, het 
bedrijfsleven en zijn vertegenwoordigers al 
veel meer betrokken worden bij het beheer 
over het beroepsopleidingsstelsel dat onder 
verantwoordelijkheid van het Ministerie 
van Arbeid valt, zijn er een aantal sectoren 
van de economie waarin nog niets is geble
ken van een dergelijk streven. En op het 
niveau van het onderwijsstelsel zijn nog 
maar enkele heel voorzichtige stappen in die 
richting genomen, bij de herinvoering van 
het technisch en beroepsgericht onderwijs. 

Er zijn structurele maatregelen nodig die op 
het hele terrein van toepassing zijn. Hierin 
moeten in de eerste plaats de voorwaarden 
voor de ontwikkeling worden vastgelegd. 
Uitgaande daarvan moeten dan de initiatie
ven worden afgeleid en ontwikkeld die 
noodzakelijk zijn om te bereiken dat de 
arbeidskrachten voldoen aan de behoef
ten. 

De toetreding van Portugal tot de Gemeen
schappelijke Markt vormt zonder enige 
twijfel een grote uitdaging voor de Portu
gese ondernemingen. Sommige sectoren 
zullen door de toetreding groeien, terwijl 
andere sectoren met concurrentieproble-
men te maken kunnen krijgen. Wat denkt u 
daarvan? 

Wat voor bijdrage zou de beroepsopleiding 
kunnen leveren om aan deze situatie het 
hoofd te bieden? 
Welke rol komt in dit verband het particu
lier initiatief toe? 
Hoe denkt u dat het bedrijfsleven in zijn 
geheel op het gebied van de opleiding moet 
opereren om de uitdaging aan te kunnen? 

De beroepsopleiding kan en moet een be
slissende rol gaan vervullen bij het verklei
nen van de achterstand van ons land. 

Hogere produktiviteitscijfers kunnen na
melijk worden bereikt door aanpassing van 
de industriële structuur, door de ontwikke
ling van de capaciteiten van de arbeids
krachten op alle niveaus en door het tot-
standbrengen van een efficiënte bedrijfs
voering. 

De beroepsopleiding heeft een belangrijke 
taak te vervullen wanneer er belangrijke 
veranderingen in de produktie tot stand 
komen (verbetering van de produkten, nieu
we produktiemethoden, de invoering van 
nieuwe technologieën). Dergelijke verande
ringen zullen in de eerste plaats leiden 
tot toename van de behoeften aan hoger 
gekwalificeerd personeel. Bovendien zullen 
belangrijke groepen van de werkende bevol
king moeten worden omgeschoold. Alleen 
op die manier zullen wij in staat zijn te 
concurreren met het buitenland. 

Ook het particuliere bedrijfsleven zal indi
vidueel of via organisaties op dit gebied een 
belangrijke rol moeten vervullen. Daarbij 
zal men echter beter op de hoogte moeten 
zijn van de overeenkomsten die met de 
Europese Gemeenschappen zijn gesloten. 
Ook moet het wettelijke kader waaraan de 
bedrijven zijn onderworpen gelijk worden 
getrokken met dat van de landen van de 
Gemeenschap en de mogelijkheid bieden tot 
een doelmatiger benutting van het menselijk 
kapitaal. 

Maar afgezien daarvan zijn wij ervan over
tuigd dat het particuliere bedrijfsleven de 
uitdagingen waarvoor het zich gesteld ziet, 
zal aannemen en zich zal weten te hand
haven in de nieuwe situatie. 
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De opleidingssituatie 
in Portugal op het 
moment van de 
toetreding tot de EEG 

Artur Mota 

Binnen het ontwikkelingsbeleid van de 
westerse landen wordt het streven naar 
optimale benutting van het beschikbare 
menselijk kapitaal, van de beschikbare 
arbeidskrachten, met als logisch onder
deel daarvan het opleidingsbeleid, steeds 
belangrijker. 

Dat geldt voor alle landen, maar in het 
bijzonder voor landen als Portugal, die 
over minder hulpbronnen beschikken of 
die minder ontwikkeld zijn. 

Hierbij moet overigens worden aangete
kend dat Portugal, een klein land op het 
Europese continent (92 000 km2), door
middel van een groot aantal emigranten 
al eeuwenlang bijdraagt tot de ontwikke
ling en de rijkdom van andere landen. 

Het feit dat vele honderdduizenden Por
tugese werknemers in de meeste Lid-Sta
ten van de EEG goed geïntegreerd blij

ken te zijn, is naar mijn mening te 
danken aan het feit dat deze landen 
inzien welke positieve bijdrage deze 
werknemers tot hun welvaart leveren, 
mede als gevolg van de vakbekwaamheid 
die zij aan de dag leggen. 
Wij achten het noodzakelijk dit feit 
onder de aandacht te brengen aan het 
begin van een artikel waarin wij een 
analyse willen geven van de situatie van 
de beroepsopleiding op het moment van 
de toetreding van Portugal tot de Euro
pese Gemeenschappen. 
Daartoe is het van belang dat wij een 
beschrijving geven van de belangrijkste 
kenmerken van de Portugese 
bevolkingsopbouw en de werkgelegen
heidssituatie in het land. Op grond van 
die gegevens kan vervolgens een groot 
gedeelte van de opleidingsbehoeften 
worden afgeleid. 

ARTUR MOTA 
Voorzitter van de Interdepartementale Commissie voor 
Werkgelegenheid (Comissão Interministerial para o 
Emprego) 
Licentiaat rechten 
Oud-staatssecretaris voor de werkgelegenheid 
Coördinator en co-auteur van de monografie over het 
onderwijs- en opleidingssystcem in Portugal (niet in het 
NL). 

Werkgelegenheid en opleidings
behoeften 

De bevolking 
In 1985 bedroeg het aantal inwoners van 
Portugal iets meer dan 10 miljoen (')· Bij de 
telling van 1981 waren het er nog 9 818 000, 
een stijging van bijna 800 000 ten opzichte 
van de gegevens van de volkstelling daar
voor (1970). In de loop van de jaren zestig 
was het inwonersaantal licht gedaald, mede 

door de grote stroom van emigranten die in 
die periode het land verlieten. Wanneer we 
de samenstelling van de bevolking naar 
leeftijdsgroep in de jaren 60, 70 en 81 
vergelijken, constateren we een vergrijzing 
van de bevolking: niet alleen neemt de 
leeftijdsgroep boven 50 jaar relatief toe 
(1960 - 21,2 Vo, 1981 - 27,1 Vo), maar 
bovendien neemt ook de leeftijdsgroep van 
0 -9 jaar af (1960 - 19,8%, 1981 -
16,8 Vo). 
De bevolkingsgroei tussen 1970 en 1981 is 
vooral het gevolg van de onderbreking van 
de emigratiegolf tijdens dat decennium en 
van de terugkeer van Portugezen die in de 
vroegere koloniën woonden. 
De bevolkingsdichtheid verschilt zeer sterk 
per regio: het aantal inwoners per km2 

varieert van 14 in Alentejo tot 319 in de 
autonome regio Madeira; de gemiddelde 
dichtheid bedraagt 107 inwoners per km2. 

Werk en werkloosheid 

De beroepsbevolking had in 1981 een 
omvang van 42,5 Vo van het totale aantal 
inwoners. Dit is aanzienlijk meer dan in 
1960 (37,7 Vo) en 1970 (38,8 Vo). Deze ont
wikkeling is veroorzaakt door de toename 
van het aantal jongeren en vrouwen dat in 
die periode is toegetreden tot de arbeids
markt. Overigens moet hierbij worden aan
getekend dat de omvang van de beroepsbe
volking op het Portugese vasteland eind 
1983 48,7 Vo bedroeg en dat dit percentage 
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eind 1984 licht gedaald was (47,6 Vo), een 

daling die kan worden toegeschreven aan de 

toenemende vergrijzing van de Portugese 

bevolking, die het effect van de stijging van 

het inwonersaantal teniet heeft gedaan. 

De omvang van de vrouwelijke beroepsbe

volking in Portugal is gestegen van 12,8 Vo 

in 1961 tot 38,6 Vo eind 1984, terwijl deze in 

1970 en 1981 respectievelijk 18,9 Vo en 

29 Vo bedroeg. 

De werkgelegenheid was eind 1984 als volgt 

gespreid over de verschillende sectoren: 

24,5 Vo in de primaire sector, 34,6 Vo in de 

secundaire sector en 40,9 in de tertiaire 

sector. Overigens is in dat jaar de werkgele

genheid circa 1 Vo gedaald, terwijl daaren

tegen het aantal mensen dat werkzaam is in 

de landbouw, is gestegen. Dit kan veroor

zaakt zij n door het residuele karakter van 

deze sector, maar het is ook mogelijk dat er 

verborgen werkloosheid schuilgaat achter 

dit verschijnsel. Uit de telling van 1981 

(19,8 Vo) blijkt echter dat het percentage 

van de beroepsbevolking dat werkzaam is in 

de primaire sector is verminderd ten opzich

te van 1970. Hoe dit ook zij, het is duidelijk 

dat de werkgelegenheid in de primaire sec

torgroot is in vergelijking tot het gemiddel

de in de landen van de EEG. 

Eind 1984 bedroeg de werkgelegenheid in 

Portugal 4 079 000, waarvan 3 miljoen 

dienstbetrekkingen. 

Een ander belangrijk feit is het grote aantal 

bedrijven in Portugal met minder dan hon

derd werknemers (97,3 Vo). 

Slechts 2,7 Vo van de bedrijven heeft meer 

dan honderd· mensen in dienst. Overigens is 

wel 45,4 Vo van alle werknemers in dienst 

bij een van de grote bedrijven. 

Ook moet in dit verband worden gewezen 

op het lage opleidingsniveau van de werk

nemers: 72 Vo van de werknemers heeft niet 

meer dan basisonderwijs (2); 11 Vo kan 

lezen noch schijven en slechts 3 Vo heeft 

hoger onderwijs genoten. 

Eind 1984 telde Portugal 493 000 werklo

zen. Dat wil zeggen dat 10,8 Vo van de 

beroepsbevolking werkloos was. Dit per

centage is in de afgelopen jaren geleidelijk 

gestegen en verschilt niet wezenlijk van dat 

in de andere landen van Europa. 

De werkloosheid onder vrouwen is duidelijk 

groter dan onder mannen. Onder de hierbo

ven genoemde werklozen zijn bijna 300 000 

vrouwen. Eind 1982 was de werkloosheid 

onder vrouwen ongeveer vijf keer zo groot 

als die onder mannen. 

Ongeveer 272 000 van de eind 1984 gere

gistreerde werklozen waren jonger dan 

25 jaar, tegen 221 000 ouder dan 25. 

Van het totale aantal werklozen waren er 

183 000 op zoek naar een eerste baan en 

309 000 naar een nieuwe baan. Ook het 

opleidingsniveau van de werkloze bevolking 

is zeer laag, hoewel degenen die voor het 

eerst op zoek zijn naar werk, een hoger 

niveau van vakbekwaamheid bezitten. 

De werkloosheid in Portugal vertoont de 

gevaarlijke tendens te ontaarden in lang

durige werkloosheid, getuige de toename 

van het aantal mensen dat langer dan 12 

maanden werkloos is (19,44 Vo eind 1984 

tegen 16,6 Vo in het jaar daarvoor). 

Uit het hiervoor geschetste beeld van de 

werkloosheid blijkt wel hoe ernstig dit pro

bleem in Portugal is en komt ook op 

ondubbelzinnige wijze naar voren met wel

ke tekortkomingen op het gebied van de 

beroepsopleiding het land te kampen 

heeft. 

Regionale verschillen 

Ondanks de relatief geringe grootte van het 

land zijn er in Portugal sterke verschillen 

tussen de verschillende regio's. Een punt dat 

direct opvalt is de uiterst lage bevolkings

dichtheid in bijvoorbeeld MiddenPortugal 

en Alentejo, een verschijnsel dat gepaard 

gaat met een sterke vergrijzing, iets wat zich 
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ook voordoet in de regio Norte Interior (het 

binnenland van NoordPortugal). Ander

zijds neemt de bevolking sterk toe in de 

regio's Lissabon, Oporto en Algarve. De 

omvang van de beroepsbevolking vertoont 

dezelfde spreiding. 

De werkgelegenheid is geconcentreerd in de 

noordelijke regio's en in Lissabon (65 Vo). 

In deze regio's is de werkgelegenheid het 

grootst in de secundaire sector. In de regio's 

Norte Interior en Alentejo is de primaire 

sector het belangrijkst. In de autonome 

regio's Madeira en de Azoren is de werkge

legenheid in de tertiaire sector het grootst, 

op Madeira gevolgd door de secundaire 

sector, op de Azoren door de primaire 

sector. 

In de afgelopen tien jaar is de structuur van 

de werkgelegenheid veranderd, vooral in 

Alentejo, op de Azoren en in de regio's 

MiddenPortugal en Norte Interior. In 

Alentejo is de omvang van de werkgelegen

heid in de primaire sector gedaald van 

57,3 Vo naar 24,9 Vo, terwijl de secundaire 

en tertiaire sector zijn gegroeid van respec

tievelijk 15,7 Vo en 27 Vo naar 27,6 Vo en 

47.5 Vo. Op de Azoren is de omvang van de 

primaire sector verminderd van 47,8 Vo tot 

31,7 Vo, terwijl van de beide andere secto

ren vooral de tertiaire in betekenis is toege

nomen. In MiddenPortugal is de primaire 

sector gekrompen van 44 Vo naar 30,6 Vo, 

en zijn de secundaire en tertiaire sector 

gegroeid van respectievelijk 30,4 Vo en 

25.6 Vo tot 39 Vo en 30,4 Vo. De werkgele

genheid in de primaire sector in de regio 

Norte Interior ten slotte is met 15 Vo afge

nomen, terwijl de secundaire sector er met 

7,8 Vo en de tertiaire sector met 7,1 Vo is 

toegenomen. 

Het lijkt mij nuttig er ook op te wijzen dat 

het grootste deel van de landbouwproduktie 

afkomstig is uit de regio's MiddenPortu

gal, Norte Litoral (de kuststreek van 

NoordPortugal) en Lissabon, waarbij in de 

laatstgenoemde de produktiviteit het hoogst 

is. Dit is te danken aan de betere kwaliteit 

van de grond, een betere irrigatie, een meer 

rationele bebouwing en een verder doorge

voerde modernisering: juist in deze regio's 

neemt het aantal mensen dat in deze sector 

werkzaam is, het sterkst af. De modernise

ring van de landbouw is het grote probleem 

waar de andere sectoren mee kampen. 

Het werkloosheidscijfer was eind 1981 het 

hoogst in Algarve en het laagst in de 

Azoren. De werkloosheid onder jongeren 

en vrouwen was het hoogst in Alentejo en 

het laagst op de Azoren. 

84 



Wanneer we nu kort stilstaan bij de sprei
ding over de verschillende sectoren van 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, con
stateren we dat het aanbod van arbeids
krachten het grootst is in de tertiaire sector 
en dat er de meeste vraag is naar geschoolde 
arbeiders in de bouw, de houtindustrie, de 
metaalbewerking en de textielindustrie. 
Ook blijkt dat de integratie van vrouwen in 
het arbeidsproces duidelijk moeilijkheden 
oplevert en dat er behoefte is aan 
opleidingsinitiatieven waarmee vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar 
kunnen worden afgestemd. 
Wat betreft het opleidingsniveau van de 
werkende bevolking, kunnen we erop wij
zen dat het percentage analfabeten (3) in de 
regio's Norte Interior, Midden-Portugal, 
Alentejo en Madeira duidelijk hoger is dan 
in de rest van het land. Sinds 1970 is het 
schoolbezoek in alle regio's aanzienlijk 
gestegen, hoewel nog in 1981 in de regio's 
Norte Interior en Litoral en Alentejo 70 Vo 
de school verliet na het basisonderwijs, 
terwijl dit percentage in de andere regio's 
ongeveer 50 Vo bedroeg. 

De beroepsopleiding in Portu
gal 

Hierboven zijn in grote lijnen de belangrijk
ste kwalitatieve en kwantitatieve problemen 
uiteengezet waarmee Portugal te kampen 
heeft op het gebied van de werkgelegenheid. 
Hierbij zijn duidelijke opleidingsbehoeften 
aan het licht gekomen. Is de capaciteit van 
de bestaande beroepsopleidingsstructuren 
in het land voldoende om in de behoeften te 
kunnen voorzien? Om die vraag te beant
woorden is het noodzakelijk eerst een -
beknopte — beschrijving van de bestaande 
opleidingsvoorzieningen in Portugal te 
geven. 
Voor we die beschrijving geven moeten we 
erop wijzen dat er niet één op nationaal 
niveau geïntegreerd onderwijs- en oplei
dingssysteem bestaat en dat er zelfs geen 
sprake is van afzonderlijke, op elkaar aan
sluitende stelsels. 
Wij brengen dit hier nadrukkelijk onder de 
aandacht om duidelijk te maken dat het niet 
alleen omwille van de overzichtelijkheid is 
dat wij het onderwijs en de beroepsoplei
ding afzonderlijk behandelen. Anderzijds 
moet er ook op worden gewezen dat er de 
laatste jaren in Portugal meer belangstelling 
ontstaat voor de opleidingsproblematiek, 
een belangstelling die heeft geleid tot aan

zienlijke hervormingen en vernieuwingen 
van de bestaande wetgeving en tot belangrij
ke opleidingsinitiatieven. 

Onderwijs en initiële beroepsop
leiding in Portugal 

Het onderwijsstelsel in Portugal kan wor
den onderverdeeld in de volgende ni
veaus: 
Basisonderwijs 
Omvat het „primair onderwijs" (4 jaar) en 
het „voorbereidend onderwijs" (2 jaar). 
Het basisonderwijs is verplicht. 
Voortgezet onderwijs 
Bestaat uit een algemeen vormende onder
bouw (middenschool) van 3 jaar (7de, 8ste 
en 9de schooljaar) en een bovenbouw van 2 
of 3 jaar (10de, 11de en 12de schooljaar). 
Op avondscholen is er de mogelijkheid 
algemeen vormend en technisch onderwijs 
te volgen. Met ingang van het schooljaar 
1983/84 is het technisch en beroepsgericht 
onderwijs opnieuw van start gegaan. Dit is 
bedoeld om jongeren beneden 25 jaar die de 
middenschool hebben afgemaakt, voor te 
bereiden op het beroepsleven. 

Hoger onderwijs 
Dit omvat het universitaire hoger onderwijs 
met studies die 4 tot 6 jaar duren, waarna 
men de titel licentiaat („licenciado") ver
krijgt, en daarnaast het niet-universitair 
hoger onderwijs met een studieduur van 2 
tot 4 jaar, waarna men de titel baccalaureus 
(„bacharel") verkrijgt. 
Van het totale aantal personen dat in het 
schooljaar 82/83 onderwijs volgde, bevond 
zich 67 Vo in het basisonderwijs, terwijl 
18,1 Vo de middenschool bezocht, 10,6 Vo 
de bovenbouw van het voortgezet onderwijs 
en 4,7 Vo hoger onderwijs genoot. 
Wanneer we nu de aandacht richten op de 
resultaten van het stelsel, komen er onrust
barende gegevens betreffende zittenblijven 
en voortijdig schoolverlaten aan het licht in 
het door de staat verzorgde onderwijs, 
waartoe ongeveer 93 Vo van het totale 
onderwijs behoort. 
In het primaire onderwijs (de eerste 4 jaar 
van het basisonderwijs) bedroeg het aantal 
zittenblijvers in de eerste twee en de laatste 
twee jaar respectievelijk 41 % en 27 Vo. In 
het voorbereidend onderwijs (het 5de en 6de 
jaar van het basisonderwijs) ging het om 
15 % tot 18 Vo, terwijl de percentages in het 
voortgezet onderwijs al even hoog waren. 

In het 4de en 5de schooljaar verliet 9 Vo van 
de leerlingen voortijdig de school en in het 
6de schooljaar 7 Vo. Dat betekent dus dat 
een groot aantal kinderen de leerplicht niet 
heeft vervuld. Bovendien had ' 1981 17 % 
van de leerlingen het 6de schooljaar (het 
laatste jaar van de leerplicht) verlaten zon
der diploma (en dat betekent dat zij geen 
verdere schoolopleiding zullen volgen). 
In de eerste drie jaren van het voortgezet 
onderwijs bedroeg het aantal voortijdige 
schoolverlaters respectievelijk 14 Vo, 11 Vo 
en 9 Vo. 
Uit deze gegevens blijkt duidelijk dat de 
kwaliteit van het onderwijs zodanig moet 
worden verbeterd, dat meer leerlingen de 
leerplicht geheel vervullen en geleidelijk aan 
langer onderwijs zullen blijven volgen. 
Op dit gebied biedt het experiment dat in het 
schooljaar 83/84 is gestart (en in de daarop 
volgende jaren aanzienlijk is uitgebreid), 
goede mogelijkheden beter in te spelen op 
de verwachtingen van jongeren en van het 
bedrijfsleven, hoewel het nog niet volledig 
kan voorzien in de geconstateerde behoef
ten. Verreweg de meeste leerlingen verlaten 
namelijk het onderwijs voor het voltooien 
van de middenschool (in 1983 ongeveer 
120 000 leerlingen). Van deze groep verlaat 
ongeveer 76 Vo van de leerlingen de school 
voor het 6de schooljaar. 
Het aantal jongeren dat na het voortijdig 
verlaten van het officiële onderwijsstelsel 
terechtkomt in andere voorzieningen voor 
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initiële beroepsopleiding, is zeer gering. In 
1983 bijvoorbeeld bedroeg het totale aantal 
jongeren dat een opleiding volgde op het 
gebied van de gezondheidszorg, het toeris
me, de landbouw en de scheepvaart onge
veer 1 760. Op nationaal niveau wordt het 
totale aantal jongeren dat een beroepsoplei
ding (buiten het onderwijsstelsel) volgt, 
geschat op rond de 11 000, terwijl er naar 
schatting behoefte is aan vakopleidingen 
voor 40 000 mensen per jaar (4). Binnen die 
context, en gezien het feit dat de bestaande 
opleidingsvoorzieningen onvoldoende wa
ren om te voorzien in de behoeften van het 
land, werd in maart 1984 het decreet met 
kracht van wet 102/84 uitgevaardigd, waar
in het leerlingstelsel officieel werd geregeld. 
Het is een systeem van alternerende oplei
ding voor jongeren die de school hebben 
verlaten. Het stelsel heeft als doel deze 
jongeren ertoe in staat te stellen de kennis en 
vaardigheden te verwerven die onmisbaar 
zijn voor de uitoefening van een vak. Het 
heeft een tripartiete organisatiestructuur en 
ressorteert onder het Instituto do Emprego 
e Formação Profissional. De volgende vijf 
gebieden zijn aangewezen als prioritaire 
sectoren voor de ontwikkeling van het leer
lingstelsel: voedingsmiddelenindustrie, 
elektronica, informatica, metaalbewerking 
en dienstensector. Voor verschillende be
roepen in elk van die sectoren zijn oplei
dingsprogramma's ontwikkeld. Aanvanke
lijk had men een deelname van 20 000 
jongeren gepland, maar tegen het einde van 
1985 had men de verwachting bijgesteld tot 
het meer realistische aantal van 3 000 jon
geren. Ook die doelstelling kon echter niet 
worden gehaald. Een dergelijke fout in 
prognoses of planning is misschien mede 
veroorzaakt door het feit dat de regering op 
het gebied van de beroepsopleiding ook 

andere initiatieven heeft genomen. Deze 
zijn goed ontvangen door de bedrijven, met 
als gevolg dat de deelname van het bedrijfs
leven aan het nieuwe leerlingstelsel is tegen
gevallen. 

We kunnen dus stellen dat de capaciteit van 
de stelsels voor initiële beroepsopleiding 
ronduit onvoldoende blijkt, en dus om een 
kwantitatieve verbetering vraagt. Maar 
daarnaast doen zich ook ernstige problemen 
voor die een kwalitatieve verbetering van 
het onderwijs dringend noodzakelijk ma
ken, om te bereiken dat het stelsel beter gaat 
aansluiten op de werkelijke behoeften op 
sociaal-economisch terrein. Recente projec
ten zoals het experiment met het technisch 
en beroepsgericht onderwijs en het leerling
stelsel kunnen in dit verband stellig goede 
mogelijkheden bieden. Maar zelfs deze 
positieve initiatieven lopen gevaar hun doel 
voorbij te schieten als niet wordt voldaan 
aan de minimale voorwaarden voor een 
goede verdere ontwikkeling van het onder
wijs- en opleidingsstelsel. 

Her-, bij- en nascholing 

In de eerste plaats moet erop worden ge
wezen dat er op nationaal niveau zeer weinig 
gegevens beschikbaar zijn over de oplei
dingsactiviteiten die volledig worden ver
zorgd door bedrijven of andere organisa
ties. Misschien zullen we na de toetreding 
van Portugal tot de EEG een beter inzicht 
krijgen in de omvang en de relatieve bete
kenis van deze opleidingen. Doordat pro
jecten die voor steun in aanmerking zouden 
kunnen komen immers zullen worden voor
gelegd aan het Europees Sociaal Fonds, 
zullen we een duidelijker beeld krijgen van 

dit onderdeel van het opleidingsaanbod, 
waarvan de betekenis toch op de een of 
andere manier moet worden vastgesteld. 

De gegevens die beschikbaar zijn hebben 
uitsluitend betrekking op overheidsinitiatie
ven of opleidingen die het resultaat zijn van 
samenwerking tussen de overheid en bedrij
ven of andere organisaties. In een kortgele
den gepubliceerde studie (5) wordt vastge
steld dat in 1983 65 000 werknemers gebruik 
hebben gemaakt van het totale opleidings
aanbod van de overheid en van bedrijven in 
samenwerking met de overheid. Dat is ruim 
2 Vo van de totale werkende bevolking. 

Door de voorziene uitbreiding van het aan
tal centra voor beroepsopleiding in het land 
(het Instituto do Emprego e de Formação 
Profissional heeft plannen voor de bouw 
van 25 nieuwe centra voor beroepsoplei
ding, waarvan er 10 mede gefinancierd 
worden door de EEG) zal de beschikbare 
opleidingscapaciteit op middellange termijn 
aanzienlijk kunnen worden vergroot. 

De publikatie van het decreet met kracht 
van wet 165/85 op 16 mei jongstleden, 
waarin regels zijn vastgelegd voor de oplei
dingen die ontwikkeld worden door bedrij
ven of andere organisaties, maakt het moge
lijk prioritaire actieterreinen aan te wijzen. 
De toepassing van dit decreet kan in de 
toekomst een belangrijke stimulans vormen 
voor de beroepsopleiding en kan ook een 
grote bijdrage leveren tot de ontwikkeling 
van de beroepsopleiding in Portugal. 
Bovendien wordt het hierdoor mogelijk een 
duidelijker en exacter beeld te krijgen van 
de beroepsopleidingsactiviteiten van bedrij
ven en andere organisaties. 

Een soortgelijk stimulerend en verhelde
rend effect zal stellig ook uitgaan van de 
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Leeftijdsopbouw in 1971 en 1981 en prognose voor 2000 
(ouderen van boven de vijfenzeventig in één groep) 
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mogelijkheid bij het Europees Sociaal 
Fonds steun aan te vragen voor de uitvoe
ring van projecten. Ook de deelname van de 
sociale partners aan het bestuur van het 
Instituto do Emprego e Formação Profis
sional is in dit verband van belang. 

Overigens bestaan er geen opleidingspro
gramma's voor groepen van de beroepsbe
volking die duidelijke opleidingstekorten 
hebben die het vinden van werk bemoeilij
ken. We hoeven alleen maar te wijzen op het 
ontbreken van opleidingsinitiatieven voor 
langdurig werklozen of werklozen die in het 
kader van de herstructurering van hun 
sector een her of omscholing nodig heb
ben. 

De huidige situatie en de gevol
gen van de toetreding tot de 
EEG 

Uit het voorafgaande kan ongetwijfeld wor
den afgeleid dat Portugal op dit ogenblik 
geconfronteerd wordt met grote problemen 
op het gebied van de beroepsopleiding. 

Wij hebben in dit artikel geprobeerd een 
beeld te schetsen van de situatie van ons 
land op dit terrein. Hierin zijn de moeilijk
heden waarschijnlijk nadrukkelijker naar 
voren gekomen dan de positieve aspecten. 
Die positieve aspecten zijn er wel degelijk en 
maken het mogelijk de toekomst met een 
flinke dosis optimisme tegemoet te zien. 

Wij hebben met opzet het accent gelegd op 
de problemen, vooral omdat wij van 
mening zijn dat de toetreding van Portugal 
tot de EEG ook op het gebied van de 
beroepsopleiding een uitdaging vormt voor 
het land, en dat daarbij een objectieve en 
kille analyse van de tekortkomingen van het 
huidige beroepsopleidingsstelsel eennodza
kelijk uitgangspunt vormt voor de/ontwik
keling van weloverwogen en doelmatige 
stategieèn voor de komen jaren. 

De ontwikkeling van de capaciteiten van het 
beschikbare arsenaal aan arbeidskrachten is 
een van de factoren geweest die de meeste 
aandacht heeft gekregen bij de Europese 
Gemeenschappen en bij de nationale ver
tegenwoordigers in het kader van de steun 
voor de toetreding. Dit is duidelijk af te 
lezen uit de hoofdlijnen van deze hulp, die 
gericht was op: 

■ steun bij de bouw van 10 nieuwe centra 
voor beroepsopleiding door het Instituto do 
Emprego e Formação Profissional, dat 
onder het Ministerie van Arbeid ressor
teert; 

■ bevordering van de beroepsopleiding in 
de landbouw via het Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Regional Agrario (PA
DAR; Programma ter Ondersteuning van 
de regionale agrarische Ontwikkeling); 

■ bevordering van de beroepsopleidingen 
in het midden en kleinbedrijf via het Insti
tuto de Apoio às Pequenas e Médias Empre
sas (IAPMEI; Instituut voor de Ondersteu
ning van het Midden en Kleinbedrijf). 

Het feit dat het Europees Sociaal Fonds het 
gehele grondgebied van Portugal be
schouwt als een regio die absolute prioriteit 
verdient, was eveneens een belangrijk sig
naal voor de aandacht die de Gemeenschap 
op dit terrein heeft voor dit land. Ook zal 
Portugal hierdoor op gunstiger voorwaar
den gebruik kunnen maken van communau
taire steun op het gebied van de beroeps
opleiding. 

Een punt dat duidelijk naar voren komt in 
dit verband is de positieve reactie van het 
bedrijfsleven en andere organisaties op de 
mogelijkheden van steun van het Europees 
Sociaal Fonds op het gebied van de beroeps
opleiding. Hieruit blijkt duidelijk dat er op 
nationaal niveau steeds meer belangstelling 
voor de opleidingsproblematiek ontstaat. 

Uit de hulp die de Gemeenschap al heeft 
verleend in de jaren voorafgaand aan de 
toetreding, blijkt wel dat men inziet hoe 
belangrijk het is dat het opleidingsaanbod 
in Portugal wordt gemoderniseerd en verbe
terd. De verwachting is dan ook gerecht
vaardigd dat zich een verdere samenwerking 
op dat terrein zal ontwikkelen. 

Die samenwerking en die ondersteuning zijn 
van wezenlijk belang, en dat geldt niet 
alleen voor de hulp van de instellingen van 
de Gemeenschappen, maar ook voor de 
bilaterale samenwerking, waar de ervaring 
die is opgedaan door andere landen als een 
zeer waardevol aanknopingspunt kan die
nen. 

Maar de verbetering van de Portugese situa
tie op het gebied van de opleiding móét een 
zaak worden van een ieder tot wiens taak het 
behoort de economische en sociale ontwik
keling van het land te bevorderen. 

Er zal op korte termijn moeten worden 
gewerkt aan het opstellen van een nationaal 
opleidingsplan. Daarbij moeten alle belang
hebbende partijen worden betrokken en 
moeten doelstellingen voor de korte en 
middellange termijn worden geformuleerd 
door middel van het stellen van prioriteiten 
en het bepalen van geëigende controlemaat
regelen. 

Een van de beslissende factoren voor de 
totstandkoming van dit nationale oplei
dingsplan is de deelname van de sociale 
partners; van hen zal een belangrijke 
inspanning worden gevergd. De ervaring die 
Portugal in het recente verleden heeft opge
daan met de medezeggenschap van de socia
le partners, onder andere op het gebied van 
het leerlingstelsel, zal hierbij als voorbeeld 
moeten dienen. 

Ook de coördinatie van de werkzaamheden 
van de verschillende ministeries op natio
naal en regionaal niveau is 'van zeer groot 
belang voor het bereiken van dit doel. 

Misschien moeten in de eerste plaats taken 
en bevoegdheden duidelijk worden vastge
legd. Ook moet er zo snel mogelijk een 
raamwet op het gebied van de beroepsoplei
ding komen. Maar afgezien daarvan wordt 
het steeds urgenter dat de bestaande mate
riële hulpbronnen en het beschikbare men
selijk kapitaal rationeler worden benut. In 
een land met beperkte middelen als Portu
gal verdient dit punt bijzondere aandacht. 

Uit dit artikel komt duidelijk een aantal 
zwakke punten naar voren waarin zo spoe
dig mogelijk verbetering moet worden 
gebracht. 

Daarvan vallen met name de volgende 
zaken op: 

■ de lage scholingsgraad van de beroeps
bevolking en het nog altijd vrij hoge percen
tage analfabeten; 

■ de geringe doelmatigheid van de onder
wijs en opleidingsstelsels, die bovendien 
gepaard gaat met een duidelijk onvoldoen
de capaciteit om te voorzien in de geconsta
teerde behoeften; 

■ moeilijkheden op het gebied van de 
coördinatie en onderlinge afstemming van 
initiatieven op het gebied van planning, 
rationalisering van middelen en beoorde
ling; 

■ geringe ervaring op het gebied van de 
deelname van de sociale partners en de 
bedrijven aan het opzetten en ontwikkelen 
van de onderwijs en opleidingsactivitei
ten. 

Wij beweren niet dat de zojuist opgesomde 
punten de belangrijkste problemen zijn 
waarmee Portugal wordt geconfronteerd op 
het gebied van onderwijs en opleiding. Ook 
de directe gevolgen van de invoering van 
nieuwe technologieën voor de beroepsoplei
ding, de vermoedelijke behoefte aan her of 
omscholing van werknemers in sectoren die 
een herstructurering ondergaan, het gebrek 
aan gekwalificeerd middenkader of de 
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tekortkomingen op het gebied van het oplei
dingspersoneel zouden kunnen worden 
genoemd als zorgwekkende aspecten op 
terreinen van de opleiding die bijzondere 
aandacht verdienen. 

Het leek ons echter noodzakelijk aan te 
tonen dat een oplossing van de problemen 
die zich op nationaal niveau op het gebied 
van onderwijs en opleiding voordoen, 
alleen mogelijk is wanneer vooraf wordt 
vastgesteld welke maatregelen moeten wor
den genomen en welke programma's moe
ten worden opgesteld. 

De positieve invloed die Portugal verwacht 
van de toetreding tot de Europese Gemeen
schap zal natuurlijk op alle niveaus grote 
inspanningen van het land vergen. Een 
optimale benutting van het beschikbare 
menselijk kapitaal zal een van de kerngebie
den moeten zijn waarop deze inspanningen 
zich richten, vooral omdat, zoals is geble
ken, er op dit terrein nog heel veel moet 
worden gedaan. En iedereen weet tegen
woordig hoe belangrijk de opleiding is voor 
sociaal-economische modernisering en ont
wikkeling. 

(') 10 173 700, waarvan4 882 200mannenen5 291 500 
vrouwen, volgens het statistisch jaarboek 1983 van 
het Instituto Nacional de Estatistica. 

(2) 2de semester 1982, Inquérito Permanente 
ao Emprego (INE). 

(]) Het analfabetisme bedraagt ongeveer 18 % van de 
bevolking boven de 10 jaar - Programa de moder
nização de Economia Portuguesa - Ensino e For
mação Profissional, augustus 1985. 

C) SOARES, M. CÂNDIDA en ABECASSIS, M. MARGA
RIDA Estratégia de Desenvolvimento dos Recursos 
Humanos em Portugal (reflexos sobre o emprego), 
uit de reeks Estudos do MTSS. 

(!) Programa de Modernização de Economia Portugue
sa - Ensino e Formação Profissional (Iste versie) -
Departamento Central de Planeamento, augustus 
1985. 
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Opleiding en 
werkgelegenheid van 
jongeren in Portugal 

Jean Vincens 

Sinds 1960 verliep de integratie van 
jongeren in het beroepsleven in de geïn
dustrialiseerde landen in Europa volgens 
een model, waarop eerst nader wordt 
ingegaan. Ook Portugal kent dit model, 
zij het dat dit iets later dan in de andere 
landen ontstaat. Na de mundiale econo
mische crisis in 1974 en door de gebeur
tenissen in Portugal zelf, veranderen de 
gegevens van het integratieprobleem. 
Het opleidingsbeleid dat sinds kort 
wordt gehanteerd, gaat de goede richting 
uit, maar de voorwaarden voor het 
welslagen hiervan zijn absoluut bin
dend. 

Sinds 1950 breidt het leerlingenaantal in alle 
landen zich in snel tempo uit, waardoor er 
aanzienlijk minder jongeren in de leeftijd 
van 17 en 18 jaar gaan werken, terwijl het 
aantal werkende volwassen vrouwen juist 
toeneemt. Doordat mensen op een later 
tijdstip in hun leven aan het arbeidsproces 
gaan deelnemen en eerder met pensioen 
gaan, verandert de opbouw van de beroeps
bevolking ingrijpend. Werken is globaal 
genomen voorbehouden aan volwassenen in 
de leeftijdscategorie van 20 tot 60 jaar. 
Deze ontwikkeling is zowel oorzaak, als 

JEAN VINCENS 
Hoogleraar aan de faculteit der sociale wetenschappen 
van de Universiteit van Toulouse en Directeur van het 
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gevolg van de veranderingen in de organisa
tie van arbeid en in de betrekkingen tussen 
de oudere en de jongere generatie, zoals die 
in de traditionele ondernemingen bestaan. 
De economische ontwikkeling leidt tevens 
tot drastische veranderingen in inhoud en 
structuur van de banen en tot nieuwe ver
houdingen tussen functies waarin het aan
komt op bekwaamheid én functies die deel 
uitmaken van een bepaalde hiërarchie. 
Zowel in het onderwijs, als in de gezond
heidszorg en op onderzoekgebied, maar 
ook in vele technische vakken, neemt het 
aantal vaktechnische specialisten sterk toe, 
met name door de ontwikkeling van nieuwe 
technologieën. 

Al deze tendensen ontwikkelen zich alleen 
maar tot een samenhangend geheel, wan
neer aan verschillende voorwaarden is vol
daan. Zo moet de gevolgde opleiding vol
doende uitzicht bieden op passend werk en 
moet de overgang van het onderwijs naar de 
beroepsuitoefening aansluiten op de situatie 
die is ontstaan door de verlenging van de 
studieduur. 

Alle industrielanden hebben eigen relaties 
tussen opleiding en beroepsuitoefening 
opgebouwd, die zijn aangepast aan hun 
eigen specifieke economische en culturele 
karakter. Duitsland, Japan, Frankrijk en 
Groot-Brittannië hebben ieder op een ande
re manier de problemen opgelost waarmee 
zij werden geconfronteerd. In alle landen 
heerst echter een belangrijke mate van wed
ijver tussen jongeren in het onderwijsstelsel 

en bestaat er verband tussen de rangorde 
van de opleidingen of onderwijsinstellingen 
en de toegang tot banen waarin jongeren 
hun loopbaan kunnen beginnen. Het onder
wijsstelsel vervult dus een tweeledige rol: 
enerzijds leidt het op en anderzijds zorgt het 
voor differentiatie (of selectie). Het speelt 
deze rol min of meer samen met het bedrij fs-
leven en de vakorganisaties die een be
langrijke, directe rol kunnen spelen bij de 
opleiding. 

De economische crisis ondergraaft dit 
model. Doordat er minder geld beschikbaar 
is en er minder uitzicht is op werk, is er soms 
minder vraag naar opleiding (met name in 
de Verenigde Staten). Andere landen geven 
het omgekeerde beeld te zien: uit vrees voor 
werkloosheid is men nogal eens geneigd de 
leerplicht te verlengen. Bovendien breiden 
bepaalde landen met het oog op de huidige 
technologische veranderingen hun inspan
ningen op opleidingsgebied uit, omdat zij 
hierin een middel zien om de crisis een halt 
toe te roepen en zij bovendien opleiding als 
voorwaarde voor latere hernieuwde groei 
beschouwen. Op de korte termijn vestigt de 
toename van de jeugdwerkloosheid echter 
opnieuw de aandacht op de voorwaarden 
voor deelneming aan het beroepsleven, op 
de differentiërende rol van diploma's en op 
het probleem dat de kwalificaties van werk
nemers minder waard worden. 

Bij een analyse van de werkgelegenheid 
voor jongeren gaat het dus niet alleen om 
het bestuderen van de overgang, van een 
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situatie, waarin het leerling- of student-zijn 
het belangrijkste is, naar omstandigheden 
waarin het werk (of eventueel het zoeken 
naar werk) centraal staat, maar ook om de 
eerste jaren van de beroepsuitoefening, tot 
het moment waarop de werkgever de werk
nemer niet langer als beginner beschouwt. 
De werkgelegenheidsmodellen voor jonge
ren verschillen per land en per episode. Zij 
worden gekenmerkt door de jaarlijkse 
stroom schoolverlaters van de verschillende 
opleidingsniveaus en de verschillende oplei
dingen, door de specifieke kenmerken van 
de arbeidsplaatsen die voor de jonge nieuw
komers beschikbaar zijn en door de even
tuele concurrentie met andere, oudere werk
nemers. Wie per beroep of sector, schema's 
maakt van de aanwerving van personeel, 
kan hieruit duidelijk aflezen in welke cate
gorieën mensen worden tewerkgesteld en 
naar welke beroepen zij later doorstromen. 
Het blijkt dan dat de jeugdwerkloosheid een 
uitvloeisel is van de economische situatie als 
geheel en van de specifieke invloed van de 
economische situatie op de jeugdige 
beroepsbevolking ('). Gedurende de jaren 
van economische groei was er over het 
geheel genomen weinig werkloosheid (af
hankelijk van het land, 2 tot 4 Vo) en de 
structuur hiervan verschilde sterk per leef
tijdsgroep. Zo waren er in Duitsland per
centueel evenveel werklozen in de leeftijds
groep tot 25 jaar als onder volwassenen en 
noteerden de Verenigde Staten en Frankrijk 
in de eerste groep een twee- tot driemaal zo 
hoog percentage. Dit verschil hield verband 
met twee zaken: ten eerste met het feit dat de 
meeste mensen voor hun 25e jaar voor het 
eerst op de arbeidsmarkt komen en vaak 
enige tijd werkloos zijn alvorens zij hun 
eerste baan vinden. 

Ten tweede veranderen werknemers in de 
eerste jaren van hun beroepsleven — al dan 
niet vrijwillig - veel vaker van werkgever 
dan later en gaat dit vaak gepaard met 
werkloosheid. Deze constateringen doen de 
nodige vragen rijzen, waarvan het ant
woord niet alleen moet worden gezocht in 
de relaties tussen het onderwijsstelsel en de 
arbeidsmarkt in de landen waar een initiële 
opleiding bestaat, maar ook in de verdeling 
van de arbeid en het beleid ten aanzien van 
het menselijk kapitaal (2). 

Ook nu de meeste landen in Europa met 
grote werkloosheid hebben te kampen, 
bestaat er op dit punt nog altijd een duide
lijk percentueel verschil tussen de verschil
lende leeftijdsgroepen, maar in dit verband 
zijn ook het algemene gebrek aan arbeids
plaatsen en de crisisomstandigheden duide
lijk van invloed: als de meeste werknemers 

dezelfde baan behouden en de beroepsbe
volking door de bevolkingsaanwas toe
neemt, maar er geen nieuwe arbeidsplaatsen 
worden gecreëerd, zal een steeds groter 
aantal jongeren op werk moeten wachten. 
Worden er echter veel arbeidsplaatsen opge
heven, terwijl er anderzijds nieuwe banen 
worden gecreëerd, dan hebben jongeren 
meer uitzicht op werk en lopen de andere 
werknemers meer gevaar. Als de werkgele
genheid over het geheel niet toeneemt, 
bestaat er bovendien een grote kans dat een 
groter aantal bedrijven zal gaan zoeken 
naar mogelijkheden om hun werknemersbe
stand flexibeler te maken, met name door 
mensen voor korte tijd aan te nemen. Als 
beginners steeds vaker een tijdelijk contract 
krijgen aangeboden, zal een steeds groter 
aantal jongeren steeds langer in onzeker
heid verkeren doordat zij steeds weer zon
der werk raken. 

Deze analyses doen vermoeden dat er voor 
ogenschijnlijk vergelijkbare verschijnse
len (3) verschillende verklaringen zijn, af
hankelijk van de mate van werkloosheid als 

geheel. Dientengevolge kan de jeugdwerk
loosheid alleen maar worden aangepakt, 
wanneer er per geval voldoende inzicht is in 
wat er precies aan de hand is. Anderzijds 
kan het beleid ten aanzien van initiële 
opleiding, en met name ten aanzien van de 
beroepsopleiding, alleen maar doeltreffend 
zijn (4), indien dit is afgestemd op de wijze 
waarop ondernemingen gebruik maken van 
hun arbeidskrachten, of indien zo'n beleid 
hierin verandering kan brengen (4). 

Wat hier gezegd is geeft een beter inzicht in 
de situatie in Portugal, een land dat zich 
gedurende de afgelopen vijfentwintig jaar 
op een geheel eigen wijze heeft ontwikkeld. 
De algehele tendens tot meer scholing voor 
jongeren is niet aan Portugal voorbijge
gaan, ook al was het land hiermee iets later 
dan de meeste andere landen in West-Euro
pa. Het totale aantal scholieren heeft zich 
als volgt ontwikkeld (5) 

1960-61 1970-71 1977-80 1981-82 
1 147 200 1 503 300 1 905 200 1 950 000 

Het aantal scholieren is toegenomen, en met 
name het aantal vrouwen (6). 

Percentage scholieren 

Leeftijd: 

Totaal: 

M 

V 

1960 

10-14 

47,8 

51,1 

44,4 

15-19 

11,4 

13,0 

9,9 

2 0 - 2 4 

3,4 

4,3 

2,6 

1970 

10-14 

80,4 

82,3 

78,5 

15-19 

18,4 

16,6 

17,3 

2 0 - 2 4 

5,7 

5,6 

5,7 

1980 

10-14 

82,0 

83,3 

84,0 

15-19 

31,2 

29,1 

33,4 

2 0 - 2 4 

10,0 

7,5 

12,6 

Ondanks deze stijging, blijft het aantal 
scholieren dat volledig dagonderwijs volgt 
op scholen voor voortgezet onderwijs 

betrekkelijk gering ten opzichte van dat in 
de andere landen (7). 

Bruto percentage in
schrijvingen op scho
len voor voortgezet 
onderwijs (Vo van de 
leeftijdscategorie) 

Portugal 
(1977) 

55 

Italië 
(1980) 

73 

Grieken
land 

(1980) 

81 

Groot-
Brittannië 

(1979) 

82 

Frankrijk 
(1980) 

85 

Spanje 
(1979) 

87 

Onder invloed van de economische situatie 
van het land na de Tweede Wereldoorlog, 
van de wijze waarop het land is gegroeid en 
van het onderwijsbeleid, beschikt Portugal 
nog niet over een afgerond stelsel van 
initiële opleidingen dat kan inspelen op de 
toekomstige behoeften en met name op de 
mogelijkheden die ontstaan door de toetre

ding tot de Europese Gemeenschap. Boven
dien lijkt de relatie tussen het onderwijsstel
sel en het stelsel van arbeidsplaatsen onver
mijdelijk aan het veranderen te zijn en het is 
belangrijk hierop nader in te gaan. 

In 1960 was in Portugal 40 tot 45 Vo van de 
beroepsbevolking werkzaam in de Iand-
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bouw. Het inkomen per hoofd van de traditionele activiteiten (8). 
bevolking was gering, de industrie werd Deze economische structuur kwam duide-
grotendeéis beheerst door kleine onderne- lijk naar voren uit de percentages werken-
mingen, met een duidelijke nadruk op de den in de verschillende leeftijdsgroepen. 

M + V 

M 

V 

10-14 

22,7 

35,1 

8,8 

15-19 

55,9 

83,7 

27,8 

2 0 - 2 4 

56,7 

88,1 

26,2 

2 5 - 2 9 

53,0 

90,3 

18,2 

30 -34 

51,8 

90,1 

15,6 

55 -59 

47,2 

90,0 

13,0 

6 0 - 6 4 

42,1 

82,1 

11,9 

65 en ouder 

30,2 

65,2 

7,9 

Het is duidelijk dat de percentages jongeren 
en ouderen - boven de 60 jaar - die een 
beroep uitoefenen, hoog lagen en dat er in 
alle leeftijdsgroepen weinig vrouwen werk
ten. In zo'n soort economie doen de meeste 
jongeren voortijdig hun intrede in het 
beroepsleven. Er is vaak een min of meer 
informeel leerlingstelsel en er bestaan vele 
„banen voor jongeren" - vaak wel erg 
jonge jongeren - , die een duidelijk 
omschreven plaats innemen in het arbeids-
systeem. Arbeiders of werknemers in het 
algemeen kunnen hun kwalificaties meren
deels in de praktijk verwerven en het voort
gezet of hoger onderwijs heeft tot taak 
deskundigen en een gedeelte van de staf op 
te leiden. 
Daarvoor is geen massa-opleiding nodig. Er 
behoeft alleen maar een mogelijkheid te 
bestaan om een elite van goede kwaliteit op 
te leiden. Het systeem kan dan blijven 
bestaan en zelfs beantwoorden aan de 
behoeften van een groei, die de kwalifica
tiestructuren of de organisatie van onderne
mingen meteen ingrijpend veranderen. De 
zichtbare werkloosheid kan gering zijn. In 
1960 zagen de werkloosheidscijfers er voor 
mannen en vrouwen in de verschillende 
leeftijden als volgt uit (9). 

10-24 

25 en 
ouder 

Totaal 

M + V 

5,8 

0,9 

2,4 

M 

7,3 

1,1 

2,8 

V 

1,0 

0,3 

0,6 

Er is weinig werkloosheid onder vrouwen, 
waarschijnlijk omdat vrouwen eerder ver
klaren dat zij niet werken en geen werk 
zoeken. Er zijn ook weinig werkloze vol
wassenen, terwijl het aantal manlijke werk
loze jongeren veel hoger ligt, omdat hun 
integratie niet doeltreffend verloopt. De 
verkapte werkloosheid in de agrarische sec
tor is groot. Zo zag de situatie er ten minste 
tot 1974 uit. Hierbij speelden twee regule

rende factoren een rol: de economische 
groei en emigratie. 
Tussen 1960 en 1974 emigreerden er meer 
dan 1 400 000 personen, zodat de totale 
beroepsbevolking nauwelijks veranderde. 
De werkgelegenheid in de agrarische sector 
liep in snel tempo terug, in de secundaire 
sector kwam meer werk, maar de structuur 
van die sector veranderde weinig, althans 
tot 1970. Een groter percentage vrouwen 
ging werken, terwijl de werkloosheid onder 
vrouwen tussen 10 en 14 jaar ook toenam 
(6,5 Vo in 1970). De mechanismen waar
door mensen in de beroepsbevolking wer
den opgenomen, hadden weliswaar hun 
gebreken, maar werkten nog altijd, zonder 
onaanvaardbare maatschappelijke gevol
gen. Door de trek van het platteland naar de 
steden, ontstond er in en om de steden een 
onbeperkt aanbod van arbeidskrachten; de 
vraag naar arbeidskrachten en kwalificaties 
veranderde slechts betrekkelijk langzaam, 
zodat het onderwijsstelsel nog enige tijd in 
de behoeften kon voorzien. 

De gebeurtenissen in 1974 - de mundiale 
economische crisis en de politieke omwen
teling in Portugal - leidden tot een ander 
systeem. De emigratie loopt sterk terug, 
zodat de beroepsbevolking tussen 1970 en 
1981 met ongeveer 20 Vo groeit. De trek 
naar de steden duurt voort, de regionale 
verschillen worden groter, het percentage 
werkende vrouwen stijgt tot 39 Vo in 1984. 
Er is enige verandering in de structuur van 
de activiteiten waar te nemen: er is sprake 
van een accentverschuiving naar de mecha
nische en chemische industrieën en er 
komen meer arbeidsplaatsen bij de Over
heid, de banken en verzekeringsmaatschap
pijen. 

De totale werkloosheid stijgt en komt in 
1984 boven de 10 Vo te liggen. Tegelijkertijd 
vindt er een accentverschuiving plaats. De 
werkloosheid onder vrouwen stijgt tot 
15 Vo, en het werkloosheidspercentage voor 
jongeren ligt nog altijd veel hoger dan bij 
volwassenen. 

Aangezien er na 1974 wetten worden inge
voerd die werkgelegenheid moeten waar
borgen, wordt de jeugdwerkloosheid in 
toenemende mate een kwestie van „wachten 
op je beurt". Opvallend is dat van de 
jeugdige werklozen een groot aantal op 
zoek is naar een eerste baan. Tijdens het 
tweede semester van 1981 is 65 Vo van de 
werklozen jonger dan 24 jaar en tweederde 
van hen zoekt voor het eerst werk (10). 
Recente ontwikkelingen wijzen echter uit 
dat het absolute aantal personen dat voor 
het eerst werk zoekt, nauwelijks verandert 
en de stijging van de algehele werkloosheid 
volledig is toe te schrijven aan het verande
ren van werkkring. Dit wijst zowel op de 
(tendens van) herstructurering van de Por
tugese economie, als op een versoepeling 
van de wettelijke verplichtingen ten aanzien 
van stabiliteit van de werkgelegenheid. 

De integratie van jongeren in het beroepsle
ven verloopt dus via een model dat in 
Portugal voortaan de overhand zal hebben. 
Geleidelijke integratie van mensen, doordat 
zij op zeer jeugdige leeftijd beginnen en 
vaak in „jeugdbanen " terechtkomen, komt 
om verschillende redenen steeds minder 
vaak voor: vermindering van werkgelegen
heid in de landbouw en van de verkapte 
werkloosheid op het platteland, verande
ring van de organisatie van arbeid in de 
bedrijven, het feit dat jongeren bepaalde 
banen niet willen aannemen (met name in de 
huishouding) en stijging van het algehele 
werkloosheidspercentage. Op dit moment 
bestaan het oude en het nieuwe model naast 
elkaar. Er heerst nog altijd een afkeer van 
de school en een groot aantal leerlingen 
maakt de opleiding niet af, omdat zij willen 
werken, dat wil zeggen: bijdragen in de 
inkomsten van het gezin, en omdat zij nu 
eenmaal het idee hebben dat hetgeen enkele 
zin heeft als zij verder leren. Toch zien we 
ook dat jongeren een zeer realistische kijk 
hebben op de kansen die zij hebben, wan
neer zij een opleiding hebben gevolgd ( n ) . 
De vraag naar werk vanuit het bedrijfsleven 
is geleidelijk aan het veranderen. In de 
industrie moeten de traditionele onderne
mingen het veld ruimen voor bedrijven met 
meer stafleden en meer hooggekwalificeerd 
personeel ( l z). 

Om het concurrentievoordeel te behouden 
en te herstellen dat Portugal door de ver
schillen in arbeidskosten ten opzichte van de 
andere landen van Europa heeft, moet het 
zijn produktiviteit opvoeren. 

Hiervoor zullen meer gekwalificeerde ar
beidskrachten nodig zijn, die, gezien de 
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inhoud van de vereiste kwalificaties, niet in 

de praktijk kunnen worden opgeleid. 

In dit verband trachten de Portugese 

autoriteiten hun beleid ten aanzien van 

opleiding en werkgelegenheid van jongeren 

te richten op een drieledig doel: beheersing 

en vermindering van werkloosheid, verbete

ring van het algemene onderwijsniveau 

door gelijke kansen voor iedereen, en oplei

ding van de arbeidskrachten die nodig zijn 

voor herstel en ombuiging van de economi

sche groei in verband met de toetreding tot 

de Europese Gemeenschap. 

De algehele werkloosheid dreigt te stijgen, 

omdat de beroepsbevolking zich nu een

maal zal uitbreiden en de trek van het 

platteland naar de steden wel zal voortdu

ren. Het beleid ter vermindering van de 

werkloosheid richt zich op het afremmen 

van die trek naar de steden, op verruiming 

van de werkgelegenheid in de traditionele 

bedrijfstakken, terwijl tegelijkertijd wordt 

aangestuurd op modernisering van dit soort 

bedrijven, en op stimulering van de bouw

nijverheid ( u ) . Wat zijn de mogelijke 

gevolgen van dit alles voor de jeugdwerk

loosheid? Als dit beleid het gewenste resul

taat oplevert, betekent dit vermoedelijk dat 

de verkapte werkloosheid in de agrarische 

sector blijft voortbestaan en dat in de 

traditionele industrieën mensen voor weinig 

geld blijven werken. Dit zijn factoren die 

een gunstige invloed hebben op de werkge

legenheid voor jongeren. Er moet echter wel 

voor worden gewaakt dat de aspiraties zich 

ontwikkelen op een wijze die niet tegen het 

beleid indruist. Een andere manier om de 

jeugdwerkloosheid terug te dringen, is het 

reduceren van de beroepsbevolking, met 

name in de leeftijdscategorie van 1014 

jaar en 1 5  19 jaar, door te zorgen dat er 

meer jongeren naar school gaan. Dit beleid 

behoeft niet onverenigbaar te zijn met het 

eerder gevoerde beleid, omdat de bevol

kingsgroep waarop het van toepassing is, 

heterogeen is. 

Verhoging van het algehele onderwijspeil en 

verbetering van de uit hoofde van de econo

mische groei vereiste beroepsopleiding zijn 

doelstellingen die onlosmakelijk met elkaar 

zijn verbonden. 

In het geval van het hedendaagse Portugal, 

blijft de verbetering van het onderwijspeil 

niet beperkt tot verlenging van de leerplicht: 

er moet ook met man en macht worden 

gewerkt aan de verbetering van het bestaan

de programma, zowel in de eerste vier jaar, 

als in het 5e en 6e leerjaar, waarin leerlingen 

worden voorbereid op het vervolgonder

wijs. Hoe moet het beroepsgericht onder

wijs hierop worden geënt? Na 1974 zijn er 

pogingen ondernomen om de eerste drie 

jaren van het voortgezet onderwijs (7e tot en 

met 9e leerjaar) tot een eenvormig geheel te 

maken, om te voorkomen dat leerlingen 

zich in een te vroeg stadium gaan speciali

seren en om te bevorderen dat iedereen 

gelijke kansen krijgt, terwijl tegelijkertijd 

het onderscheid tussen het zogeheten alge

meen vormend onderwijs en het technisch 

onderwijs  met name de ambachtelijke 

vakken  moest komen te vervallen. Sinds 

enkele jaren tracht men opnieuw het 

beroepsonderwijs te ontwikkelen, en dit 

geldt met name voor het leerlingstelsel (wet 

van 1984). 

Met dit beleid lijkt het de goede kant uit te 

gaan. Er moet echter wel duidelijk worden 

gewezen op een aantal voorwaarden waar

aan moet worden voldaan om dit beleid te 

doen slagen en daarbij ligt de nadruk op de 

volgende punten: 

■ Het streven om iedereen gelijke kansen 

te geven mag de differentiëring van het 

onderwijs niet al te zeer vertragen. 

In de omstandigheden waarin Portugal zich 

bevindt, draagt de ogenschijnlijke eenma

king in werkelijkheid bij tot instandhouding 

van de ongelijkheid, doordat leerlingen die 

slechte resultaten boeken en die niet inzien 

wat een verlenging van hun studie hen zou 

kunnen opleveren hierdoor ontmoedigd 

raken. 

■ Nog jaren lang zullen steeds meer leer

lingen na het beëindigen van hun leerplicht 

verder moeten worden opgeleid en zullen 

nieuwe kansen moeten worden geboden aan 

die jongeren tussen de 14 en 24 jaar die 

voortijdig de school hebben verlaten. Reke

ning houdend met de schaarse middelen, 

zijn deze beide doelstellingen gedeeltelijk 

met elkaar in tegenspraak. 

■ De economie zal steeds meer behoefte 

krijgen aan arbeidskrachten met een zeer 

gedegen opleiding. Als er (om financiële 

redenen) een keuze moet worden gemaakt 

tussen kwantiteit en kwaliteit, dan moet de 

balans toch waarschijnlijk doorslaan naar 

kwaliteit. 

■ De kwaliteit van degenen die een oplei

ding hebben genoten, is niet alleen afhanke

lijk van de kwaliteit van de opleiding, maar 

ook van de selectie die aan het begin van de 

opleiding werd gemaakt. Het is van essen

tieel belang dat Portugal ervoor zorgt dat de 

algemene uitbreiding van het schoolbezoek 

van jongeren niet gepaard gaat met de 

invoering van een hiërarchische indeling 

van de verschillende onderwijsrichtingen, 

zodat bijvoorbeeld het beroepsgericht on

derwijs, met name in de sectoren die oplei

den tot industriële vaardigheden, niet alleen 

maar leerlingen krijgt, die niet geschikt zijn 

voor het algemeen vormend voortgezet 

onderwijs. 

■ Om tussen dit alles een samenhang te 

kunnen creëren, is er een grondige coördi

natie tussen het opleidingsbeleid, het werk

gelegenheidsbeleid en de opstelling van de 

werkgevers nodig. 

De beroepsgerichte opleidingen zullen jon

geren van een goed niveau aantrekken, 

indien de vooruitzichten op werk aantrek

kelijk zijn, dat wil zeggen: als de salarissen 

die worden geboden hoog genoeg zijn, als er 

carrièremogelijkheden bestaan en als er na 

afloop van de studie zonder problemen een 

baan te vinden is. Zo'n samenhang ontstaat 

gaandeweg en is alleen te verwezenlijken, 

wanneer de verschillende personen die hier

in een rol spelen een pragmatische instelling 

aan de dag leggen. 

■ Dit beleid gaat uit van de volgende 

redenering: er kan geen sprake zijn van het 

creëren van gelijke kansen, indien de jeugd

werkloosheid toeneemt. Werkloosheid 

moet worden bestreden door het bevorde

ren van groei en groei is alleen mogelijk, 

wanneer de arbeidskrachten goed zijn opge
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leid. Willen wij zover komen, dan zullen wij 

moeten aanvaarden dat gedurende de gehele 

overgangsfase jongeren met elkaar zullen 

moeten concurreren om een plaats te ver

overen in de meest aantrekkelijke opleidin

gen, waarvoor de vraag groter is dan het 

aanbod. 

Dit alles geldt zowel voor het leerlingstelsel, 

als voor de eigenlijke schoolopleiding. Het 

is normaal dat voor de leertijd een apart 

contract wordt aangegaan, dater  zoals in 

de Wet van 1984 is vastgesteld — anders 

uitziet dan een arbeidscontract. Maar het 

zou zeer bedenkelijk zijn, wanneer de werk

gevers in die branches van de industrie, 

waarbinnen de grootste behoefte aan speci

alistische kennis bestaat, de kwaliteit van de 

op deze wijze geboden opleiding niet inzien 

en er via verschuivingen in het personeel niet 

voor zorgen dat hun voormalige leerlingen 

over het algemeen een baan krijgen. 

Op het gebied van opleiding en werkgele

genheid van jongeren moet Portugal alles 

tegelijk doen, in een conjunctuur waarin de 

kans op toename van de werkloosheid de 

vooruitzichten vertroebelt. Reden te meer 

om de belangrijkste doelstellingen duidelijk 

te formuleren en goed na te gaan aan welke 

voorwaarden zal moeten worden voldaan 

om die doelstellingen te verwezenlijken. 

In 1981 was het aantal werkende jongeren in 

de volgende percentages onder te verde

len: 

10-14 jaar 

10,0 

15-19 jaar 

54,7 

20-24 jaar 

74,7 

Waarschijnlijk zal in 1990 het aantal wer

kende jongeren in de leeftijdscategorie van 

10 tot 14 jaar sterk zijn gedaald, maar het 

percentage werkende jongeren tussen 15 en 

19 jaar nog altijd 45  50 Vo bedragen. Als 

de toename van het aantal scholieren 

ruimschoots wordt gecompenseerd doordat 

jonge vrouwen, die momenteel niet werken 

en ook niet naar school gaan, aan het 

arbeidsproces gaan deelnemen, kan het per

centage werkenden tussen de 20 en 24 jaar 

stabiel blijven en zelfs nog wel iets oplopen. 

Er lijkt dus sprake te zijn van een zekere 

continuïteit. Het opleidingsbeleid zal de 

ontwikkeling van de afgelopen 20 jaar nau

welijks versnellen. Hierbij moet worden 

aangetekend dat er zich wel belangrijke 

kwalitatieve veranderingen zullen voor

doen. De rol van de initiële opleiding veran

dert terwijl ook de Portugese samenleving 

er anders gaat uitzien, de bevolking zich 

concentreert in de kustgebieden en de ver

stedelijking voortschrijdt. In de komende 

jaren zullen de jongeren die de school 

verlaten waarschijnlijk steeds duidelijker 

zijn te onderscheiden in vier categorieën. 

■ Degenen die op school blijven zolang het 

verplicht is, maar niet of nauwelijks langer. 

Zij zullen de grootste groep blijven vormen, 

hoewel hun aantal wel terugloopt. Hun 

positie op de arbeidsmarkt zal beslist steeds 

moeilijker worden, omdat· door de econo

mische veranderingen een gedeelte van de 

banen waarvoor zij in aanmerking kwamen, 

wordt opgeheven. Maar toch kunnen wij 

niet volledig voorbijgaan aan het ontstaan 

van andere banen in een „informele sector" 

of op de zwarte markt. 

■ De tweede categorie wordt gevormd 

door diegenen die in het onderwijsstelsel, of 

via het leerlingstelsel een gedegen beroeps

gerichte opleiding hebben genoten, die is 

afgestemd op de behoeften van de econo

mie. Deze categorie zou een steeds groter 

gedeelte van de jeugd moeten omvatten. Als 

aan de eerder vermelde voorwaarden is 

voldaan, zouden zij zonder problemen aan 

het beroepsleven moeten kunnen deelne
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■ Een volgende groep bestaat uit jongeren 

die hun algemeen vormend voortgezet 

onderwijs voltooien en zelfs beginnen aan 

een voortgezette opleiding, maar die het 

korte tijd later opgeven. Deze jongeren 

gaan op een leeftijd tussen de 18 en 20 jaar 

aan het beroepsleven deelnemen en er 

bestaat een grote kans dat een aantal van 

hen geen werk zal vinden dat aan hun 

verwachtingen beantwoordt. In deze cate

gorie zal waarschijnlijk het duidelijkste 

verschil tussen jongens en meisjes be

staan. 

■ Ten slotte zijn er jongeren die een 

grondige technische opleiding of een univer

sitaire opleiding hebben genoten, die beant

woordt aan de vraag van de economie. Zij 

zouden zonder problemen een eerste baan 

moeten kunnen vinden. 

Doordat er in het algemeen meer jongeren 

naar school gaan, zal er onder hen een 

steeds duidelijker differentiatie ontstaan. 

Indien het beleid dat is gericht op het 

ontwikkelen van de beroepsgerichte oplei

ding, in zijn opzet slaagt, zal de afstand 

tussen degenen die hun opleiding na beëin

diging van hun leerplicht afbreken of die 

slechts enkele jaren voortgezet onderwijs 

hebben gevolgd en diegenen die een afge

ronde beroepsgerichte opleiding hebben 

genoten steeds groter worden. Een soortge

lijk beeld kan ontstaan op het niveau van 

het hoger onderwijs. Zo'n differentiatie is 

onvermijdelijk. Maar deze gevolgen moeten 

nauwlettend in het oog worden gehouden, 

omdat zo'n differentiatie een belemmering 

zou kunnen gaan vormen voor het welsla

gen van het beroepsopleidingsbeleid en op 

de arbeidsmarkt een dualiteit kan creëren 

op basis van de aard van de studie en de 

werkelijk genoten opleiding. Maar mis

schien is het ontbreken van evenwicht op 

middellange termijn de prijs die moet wor

den betaald om te komen tot een duurzame 

ontwikkeling. 

(1) Dit specifieke heeft hoofdzakelijk te maken met het 

feit dat zij voor het eerst deelnemen aan het 

beroepsleven. 

(2) De eventuele invloed van de arbeidskosten van 

beginners, respectievelijk van ervaren werknemers 

speelt nu juist een rol in de verdeling van arbeid en 

het beleid t.a.v. hel menselijk kapitaal, met name 

waar het salarisverhogingen op grond van anciën

niteit betreft. 

(3) De verschillen  of het ontbreken hiervan  tussen 

de werkloosheidspercentages onder jongeren en 

volwassenen. 

(4) Om direct te helpen de werkloosheid te verminde

ren, of om bij te dragen aan een efficiënter 

functioneren van de economie. 

(5) OESO: Onderzoeken naar het nationale onderwijs

beleid van de verschillende landen. Portugal. 

Parijs, 1984, blz. 14. 

(6) OESO: Werkgelegenheid van jongeren vergemak

kelijken. Beleid ten aanzien van Ierland en Portu

gal, Parijs, 1984, blz. 140. 

(7) OESO: Economische studies 19831984, Portu

gal. Parijs, juni 1984. 

(8) CEDEFOP: Beschrijving van het stelsel van 

beroepsopleiding in Portugal door Artur Mota, 

Eduardo Marçal Grilo en Maria Candida Soares. 

Berlijn, mei 1985, blz. 134 van de Franse verta

ling. 

(9) Idem, noot 8, blz. 139. 

(10) OESO: Rapport over onderwijs. Op. cit. blz. 44. 

(11) OESO: Zorgen dat jongeren gemakkelijker een 

baan vinden. Op. cit. 

(12) CEDEFOP: Beschrijving . . . Op. cit. 

(13) CEDEFOP: Beschrijving . . . Op. cit. 
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Hoe worden 

Maria, Petros en Miguel 

in hun land 

opgeleid? 
De beroepsopleiding in 

Spanje, Griekenland en Portugal 

De volgende drie studies geven een beeld van de 

beroepsopleiding in de nieuwe LidStaten van de 

EG en maken een vergelijking van de verschillende 

opleidingsstelsels met elkaar mogelijk: 

„De beroepsopleiding in Spanje", 

„De beroepsopleiding in Griekenland", 

„ De beroepsopleiding in Portugal". 

De bevoegdheden, de financiële aspecten en de 

jongste ontwikkelingen op het gebied van de 

beroepsopleiding en de her, bij en nascholing 

worden in iedere studie op zo 'n honderd

vijftig bladzijden besproken en geïllus

treerd aan de hand van tabellen 

en grafieken. 

De studies kosten per 

BFR 180; HFL 9,70 

(zonder BTW). 
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Het CEDEFOP is tien jaar geleden opge

richt om de LidStaten en de Commissie 

van de Europese Gemeenschappen bij 

te staan door onderzoek, informatie en 

documentatie op het gebied van o. a. : 

werkgelegenheid voor jongeren, oplei

ding van volwassenen, aanpassing van 

de kwalificatieniveaus, vergelijking van 

beroepsopleidingsstelsels, opleidingen 

voor probleemgroepen. 

CEDEFOP 
Europees Centrum 
voor de ontwikkeling 
de beroepsopleiding 
D-1000 Berlin 15 
Bundesallee 22 
Tel. (O 30) 88 41 20 
Telex 1 84 163 € 

Op het ogenblik kunt u bij ons 
onder andere de volgende studies 

bestellen: 

De beroepsopleiding in Spanje 

in het Spaans 

in het Frans 

De beroepsopleiding ín Griekenland 
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