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1. Risicosamenleving

- Van een samenleving die welvaart verdeelt
naar een samenleving die risico’s verdeelt

- Kenmerken
- risico’s van het milieu
- sommige groepen lopen meer risico’s
- grootindustrie; private wordt publiek gemaakt
- risico’s verbonden aan beschaving en kennis

- Gevolgen
- kennis niet los van moraal
- studie van natuur niet los van maatschappij
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2. Een opgedeelde samenleving

1. Breuklijn tussen de seksen
arbeidsmarkt, beroepen, tewerkstellingsstatuut, inkomen,
carrière, deeltijdse arbeid, opleiding, gezinstaken,
werkloosheid, bestaansminimumtrekkers

2. Breuklijn tussen leeftijdscategorieën
> 65 j in 1988= 14,4% in 2025= 22,7%
< 25 j in 1988= 33,2% in 2020= 26,5%
levenslang leren; gevaar voor uitsluiting

3. Breuklijn tussen klassen

Uitdaging voor onderwijs en begeleiders van studie- en
beroepskeuze
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3. Een geïndividualiseerde samenleving

- De verzorgingsstaat: voedingsbodem voor individualisering
- Samenleving zorgt voor alles; indien iemand mislukt
is het zijn/haar verantwoordelijkheid

- Oude sociale netwerken verschrompelen

- Mensen beslissen zelf inzake ethiek, politiek, seksualiteit,
wereldbeschouwing, vrije tijd

maar waarderen samen verdraagzaamheid en hebben angst voor
de bedreiging van natuur en mensenrechten
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3. Een geïndividualiseerde samenleving (2)

- Jeugdcultuur gekenmerkt door individualisering
en groepsbetrokkenheid
- zoeken naar persoonlijk geluk

- school als middel voor beroepsleven

- school is niet hun wereld

- jongeren trekken zich terug in eigen wereld
- fuiven, café, bioscoop, muziek, tv
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3. Een geïndividualiseerde samenleving (3)

- Institutionalisering en standaardisatie neemt toe

- Twee belangrijke instrumenten: media
communicatietechnologie

- TV:- gestandaardiseerde overdracht maar geïsoleerde verwerking
- ‘gestandaardiseerde collectieve bestaan van
geïsoleerde massa-heremieten’ (globalisatie)

- het publieke bepaalt het private

- Gevaar voor desinformatie en dualisering van samenleving
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3. Een geïndividualiseerde samenleving (4)

- Uitdaging voor het onderwijs
- leerlingen voorbereiden op competitieve maatschappij

- sociale dimensie in onderwijs is belangrijk

- school dichter bij leven van jongeren brengen

- media en communicatietechnologie in de school
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4. Het veranderende gezin

- Gezin heeft belangrijke betekenis voor kansen in onderwijs en op
arbeidsmarkt

- Gezinsvorming is sterk veranderd:
1960: 65.220 huwelijken en 4.489 echtscheidingen
1996: 50.601 huwelijken en 28.384 echtscheidingen

- Aanwezigheid van moeders op arbeidsmarkt

- Gezin heeft veel gezichten

- Kwetsbaarheid van eenoudergezin met moeder als gezinshoofd

- Nieuwe vormen van achterstelling
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5. De veranderende arbeid

- economische groei wordt als ideaal gezien
- probleem van werkloosheid
- opleiding en opvoeding bepaald door economische rationaliteit
- aanwezigheid van vrouwen op arbeidsmarkt
- groei van tertiaire sector (van 54% in 1974 tot 69% in 1992)
- minder vaste jobs; invloed op selectie van werknemers

persoonlijkheid belangrijk (49%), dan diploma (19%)
- invloed van technologie
- nieuwe vormen van arbeidsorganisatie
- flexibiliteit
- gevolgen voor onderwijs: specialistische kennis minder nodig
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6. Besluit

- naast kennis en kunde is er nood aan morele vorming en
zicht op relatie wetenschap en samenleving

- aandacht voor breuken in samenleving

- aandacht voor individualisering en solidariteit

- andere gezinsstructuur en arbeidssituatie vragen
voor aangepaste begeleiding


