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Nederlandse samenvatting 

Introductie 
In dit proefschrift worden de prestaties op de arbeidsmarkt vergeleken van 
voltijds opgeleide accountants met van de deeltijd door het Nivra opgeleide 
accountants. De voornaamste reden om dit te doen is om inzicht te krijgen 
in de arbeidsmarktperspectieven van (toekomstige) afgestudeerden van de on
langs opgezette duale opleidingen in het hoger onderwijs. Deze duale oplei
dingen zijn opgezet naast de reeds bestaande voltijdse opleidingen. Omdat de 
meeste duale opleidingen slechts enkele jaren bestaan en derhalve geen of weinig 
afgestudeerden hebben, is het niet mogelijk om de arbeidsmarktperspectieven te 
vergelijken tussen duale en voltijds opgeleide afgestudeerden. Daarom hebben 
we gezocht naar beroepen waarvoor deze twee opleidingstrajecten al geruime 
tijd naast elkaar bestaan en die beiden reeds een groot aantal afgestudeerden 
hebben. We hebben twee beroepsgroepen gevonden die aan deze voorwaarden 
voldoen, namelijk verpleegkundigen en accountants. We hebben ons in dit on
derzoek helaas moeten beperken tot de laatste groep. In dit hoofdstuk worden 
de belangrijkste bevindingen samengevat en worden enkele beleidsaanbevelingen 
gedaan. 

Samenvatting 
Op grond van het literatuuroverzicht in hoofdstuk 2 zijn er enkele onderzoeksvra
gen geformuleerd: 

1. Welke van de twee opleidingstypen levert de meest productieve werknemers 
op? 

2. Kiezen mensen het type opleiding dat hen het meest productief maakt, 
ofwel is er sprake van zelfselectie in opleidingskeuze? 
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3. Verschillen de loopbanen van voltijds opgeleide accountants met die van 
door het Nivra opgeleide accountants? 

en meer specifiek 

4 Zijn voltijds opgeleide werknemers in een breder beroepenveld werkzaam 
dan door het Nivra opgeleide accountants? 

Deze onderzoeksvragen zijn als uitgangspunt gebruikt voor het empirisch 
onderzoek waarover verslag wordt gedaan in de hoofdstukken 6 tot en met 
10. In deze hoofdstukken wordt gebruik gemaakt van twee gevensverzamelin-
gen, namelijk gegevens afkomstig van één van de grootste accountantskantoren 
in Nederland en gegevens afkomstig uit een door ons gehouden enquête onder 
Nederlandse accountants. We hebben gevonden dat de Nivra opleiding accoun
tants opleidt die iets productiever zijn dan die van de voltijdse opleiding. De 
tweede onderzoeksvraag moet negatief beantwoord worden. We hebben geen 
afdoende bewijs gevonden van zelf-selectie in opleidingskeuze. Het antwoord op 
de derde onderzoeksvraag is grotendeels bevestigend evenals het antwoord op de 
vierde onderzoeksvraag. 

In hoofdstuk 6 worden de lonen van de door het Nivra en de voltijds opgeleide 
accountants met elkaar vergeleken. Dit wordt apart uitgevoerd voor werknemers 
en werkgevers (partners, directeuren, etc.) De onderzoeksresultaten zijn gere
lateerd aan de eerste twee onderzoeksresultaten maar hierbij dient wel opge
merkt te worden dat lonen geen maat zijn voor de werkelijke productiviteit 
van mensen. Op basis van de verschillen in de samenstelling van het menselijk 
kapitaal tussen de door het Nivra opgeleide en de voltijds opgeleide accountants 
(door het Nivra opgeleide accountants hebben relatief veel specifiek menselijk 
kapitaal, terwijl de voltijds opgeleide accountants relatief veel algemeen menselijk 
kapitaal hebben) verwachtten we dat de voltijds opgeleiden in loondienst meer 
zouden verdienen dan de door het Nivra opgeleide accountants in loondienst. We 
hadden echter geen a priori verwachtingen omtrent inkomenverschillen tussen de 
verschillend opgeleide werkgevers. Onze verwachtingen werden bevestigd door 
de onderzoeksresultaten. Werknemers met een voltijdse opleiding verdienden 
relatief veel. Accountants die niet de intentie hebben om werkgever/partner te 
worden kunnen, wat betreft inkomensmaximalisatie, het beste kiezen voor een 
voltijdse opleiding accountancy. Verder werden er geen belangrijke verschillen 
gevonden in inkomen tussen verschillend opgeleide werkgevers/partners. De 
schattingsresultaten lieten zien dat de correlatie tussen de storingstermen van 
de loonvergelijkingen en de opleidingskeuze vergelijking laag waren en bovendien 
niet significant van nul verschilden. 
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Om te onderzoeken of de voltijds opgeleide accountants hun hogere invester
ing in onderwijs terugverdienen door hogere verdiensten na hun afstuderen 
hebben we opleidingsspecifieke totale netto contante waarden van het inkomen 
berekend. Dit is gedaan met behulp van de schattingsresultaten van de inkomens-
vergelijkingen. De verschillen in totale netto contante waarden van het inkomen 
bleken niet erg groot te zijn. Accountants die altijd in loondienst blijven li
jken het beste af zijn met een voltijdse opleiding. De totale netto contante 
waarden van het inkomen van partners is niet goed nauwkeurig te bepalen om
dat er relatief weinig partners in de steekproef zaten. Men dient dus met enige 
voorzichtigheid om te gaan met de gevonden resultaten omtrent hun totale net to 
contante waarde van hun inkomen. We vonden voor hen het volgende. Accoun
tants die partner worden in een groot bedrijf zijn het beste af als zij gekozen 
hebben voor de voltijdse opleiding. Echter, door het Nivra opgeleide accoun
tants doen het beter als partner/directeur van een bedrijf met minder dan 1000 
werknemers. Gemiddeld genomen is de totale netto contante waarde van het 
inkomen verdiend vanaf het verlaten van het VWO tot aan het 65e levensjaar 
het hoogst voor door het Nivra opgeleide accountants. Dit wordt veroorzaakt 
door het feit dat zij een iets hogere kans hebben om partner/directeur te worden 
dan de voltijds opgeleide accountants en doordat er grote inkomensverschillen 
zijn tussen accountants die wel directeur worden en accountants die dit niet 
worden. 

In hoofdstuk 7 wordt gebruik gemaakt van functioneringsbeoordelingen van 
(assistent) accountants werkzaam bij een groot Nederlands accountantskantoor 
om het functioneren van voltijds en door het Nivra opgeleide (assistent) ac
countants met elkaar te vergelijken. Dit is gedaan voor de periode 1993-1998. 
Aansluitende op de eerste onderzoeksvraag hebben we de opleidingsspecifieke 
verdelingen van de functioneringsbeoordelingen met elkaar vergeleken. Zij bleken 
sterk op elkaar te lijken. Het verschil in gemiddelde functioneringsbeoordeling is 
ten gunste van de Nivra opleiding, maar dit verschil is erg klein in vergelijking 
met de spreiding in functioneringsbeoordelingen. Verscheidene econometrische 
methoden (kleinste kwadraten, ML met een simultane modellering van func
tioneren, opleiding en vertrek uit het bedrijf) zijn gebruikt om de twee groepen 
werknemers nader te vergelijken op hun functioneren op het werk. Ook hierbij 
werden aanwijzingen gevonden die op een beter functioneren op het werk door 
Nivra opgeleiden wijzen. Zij bleken iets hoger beoordeeld te worden door hun lei
dinggevenden dan werknemers met een voltijdse opleiding accountancy. De co-
variantieparameters tussen de storingsterm van de functioneringsvergelijkingen 
en de opleidingskeuze vergelijking zijn echter niet altijd significant verschillend 
van nul. Iets soortgelijks werd ook al gevonden in hoofdstuk 6. Deze resultaten 
tezamen geven aan dat er geen overtuigend bewijs is gevonden van zelf-selectie 
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in opleidingskeuze (de tweede onderzoeksvraag). Het lijkt het geval te zijn dat 
de voltijds opgeleide accountants beter presteren bij een voltijdse opleiding dan 
de gemiddelde accountant gedaan zou hebben en dat de door het Nivra opgeleide 
accountants slechter presteren bij hun eigen opleiding dan de gemiddelde accoun
tant gedaan zou hebben. Dit geeft aan dat de voltijds opgeleide accountants een 
absoluut voordeel zouden hebben in beide opleidingen. 

De onderwerpen die behandeld worden in hoofdstuk 8 en 9 hebben betrekking 
op de derde onderzoeksvraag. Het onderwerp van hoofdstuk 8 is de baanmo-
biliteit van de verschillend opgeleide accountants op de arbeidsmarkt. In hoofd
stuk 9 wordt dit gedaan voor accountants werkzaam in de openbare accoun
tancy. In hoofdstuk 10 proberen we een antwoord te vinden op de vierde onder
zoeksvraag door te kijken in welke sectoren de verschillend opgeleide accountants 
werkzaam zijn. 

In hoofdstuk 8 analyseren en vergelijken we de baanduren van de twee typen 
accountants net elkaar. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van duurmo-
dellen. We verwachtten dat de voltijds opgeleide accountants kortere baanduren 
zouden hebben dan de door het Nivra opgeleide accountants, omdat de ken
nis van de voltijds opgeleide accountants algemener is, en dus makkelijker te 
gebruiken bij andere bedrijven/sectoren dan het huidige bedrijf/sector, dan de 
kennis van de door het Nivra opgeleide accountants. De onderzoeksresultaten 
laten inderdaad zien dat de loopbanen van de twee typen accountants verschillen 
wat betreft baanmobiliteit. De baanduren van de voltijds opgeleide accountants 
zijn inderdaad relatief kort, wat aangeeft dat deze groep accountants een hogere . 
baanmobiliteit vertoont dan de door het Nivra opgeleide accountants. 

In hoofdstuk 9 onderzoeken we of type accountantsopleiding invloed heeft op 
de loopbaan perspectieven van accountants in de openbare accountancy. Hier
voor worden de twee gegevensverzamelingen gebruikt. Het personeelsbeleid in 
accountantskantoren staat bekend als 'up-or-out', wat betekent dat werknemers 
een aantal jaar werkzaam zijn in een bepaalde functie en daarna promoveren 
naar een hogere baan of het bedrijf dienen te verlaten. Het uiteindelijke doel is 
om partner te worden van het accountantskantoor. Hoe langer mensen in dienst 
blijven (overleven) bij deze bedrijven des te beter zij hebben gepresteerd op het 
werk. Uit het onderzoek gebaseerd op de gegevens verkregen uit de landelijke 
accountantsenquête blijkt dat accountants met een Nivra opleiding een hogere 
kans hebben om partner te worden dan voltijds opgeleide accountants. Voltijds 
opgeleide accountants verlaten de accountantskantoren sneller dan de door het 
Nivra opgeleide accountants. Dit hoeft echter nog niet te betekenen dat de door 
het Nivra opgeleide accountants beter presteren in de openbare accountancy dan 
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voltijds opgeleide accountants. Het kan ook betekenen dat de 'outside options' 
van voltijds opgeleiden beter zijn dan voor Nivra opgeleiden. Dit wordt onder
steund door informatie over de salarissen verdiend in de nieuwe banen van de 
vertrekkende accountants. 

De gegevensverzameling afkomstig van het accountantskantoor bevat infor
matie over het huidige en het vroegere functioneren op het werk van (assis
tent) accountants. Op basis hiervan zijn verschillende variabelen gemaakt die 
betrekking hebben op het functioneren op het werk. De onderzoeksresultaten 
tonen aan dat alleen het huidige functioneren op het werk, en dan met name 
het onderpresteren op het werk, de baanduur significant beïnvloedt. Het func
tioneren in het verleden heeft geen effect op baanduur. Bij het vergelijken van de 
opleidingsspecifieke 'overlevingsfuncties' in het bedrijf komt naar voren dat de 
voltijds opgeleiden iets langer in dienst blijven dan de Nivra opgeleiden, maar 
de verschillen zijn erg klein. De langere verblijfsduur van voltijds opgeleiden 
geeft aan dat de perspectieven van de voltijds opgeleiden in dit bedrijf iets beter 
zijn dan voor de Nivra opgeleiden. Als we de resultaten gebaseerd op de twee 
gegevensverzamelingen combineren dan concluderen wij dat er weinig verschil is 
in loopbaan perspectieven tussen verschillend opgeleide accountants werkzaam 
in de openbare accountancy. 

In hoofdstuk 10 worden de verdelingen van de verschillend opgeleide 
accountants over vijf sectoren vergeleken. Het gaat om de volgende vijf sec
toren: openbare accountancy, overheidsaccountancy, interne accountancy, niet-
accountantsfuncties bij de overheid en niet-accountantsfuncties in de private 
sector. De verdelingen van de verschillend opgeleide accountants over de vijf 
sectoren blijken significant van elkaar te verschillen. De voltijds opgeleide ac
countants zijn relatief vaak werkzaam in niet-accountantsfuncties in de private 
sector terwijl de door het Nivra opgeleide accountants relatief vaak te vinden 
zijn in de openbare accountancy. 

In alle empirische hoofdstukken is veel aandacht besteed aan de factoren die 
de opleidingskeuze van de accountants hebben beinvloed. Eén van de belang
rijkste factoren bleek de sociale achtergrond te zijn van de accountants. Sociale 
achtergrond werd gemeten door het opleidingsniveau van de vader. Accoun
tants afkomstig uit een hoge sociale klasse hebben relatief vaak een voltijdse 
(universitaire) opleiding accountancy gevolgd, terwijl accountants afkomstig uit 
lagere sociale klassen relatief vaak de Nivra opleiding hebben gevolgd. Hier
bij dient echter opgemerkt te worden dat dit vooral het geval is voor de wat 
oudere accountants in de steekproef. Voor accountants jonger dan 40 jaar 
speelt sociale achtergrond een veel kleinere rol bij de opleidingskeuze. Dit kan 
verklaard worden uit het feit dat de overheid gedurende de laatste decennia de 
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toegankelijkheid van het hoger onderwijs vergroot heeft door het verstrekken 
van oudermkomensafhankelijke studiebeurzen aan studenten. Dit was vroeger 
m veel mindere mate het geval, waardoor mensen met weinig verdienende ouders 
vanwege financiële beperkingen moeilijker konden gaan studeren in het hoger on
derwijs. Het Nivra bood deze mensen de mogelijkheid om na het afronden van 
hbs/gymnasium door te gaan studeren op academisch niveau. De aantrekkelijk
heid van de Nivra opleiding voor deze mensen nam echter af ten gunste van het 
voltijdse hoger onderwijs toen de kosten van studeren daalden. 

Concluderende opmerkingen en beleidsaan
bevelingen 

Het opzetten van duale opleidingen in het hoger onderwijs is de laatste jaren 
gestimuleerd omdat men dacht, gebaseerd op ervaringen in het middelbaar 
beroepsonderwijs, dat de combinatie van leren en werken de overgang van school 
naar werk zou kunnen vergemakkelijken voor afgestudeerden van het hoger on
derwijs. In dit proefschrift wordt echter aangetoond dat er ook verschillen 
te verwachten zijn in lange termijn perspectieven tussen afgestudeerden van 
voltijdse en duale opleidingstrajecten. 

Uit empirisch onderzoek is gebleken dat de lonen van de door het Nivra 
opgeleide accountants in loondienst relatief laag zijn in vergelijking met de lonen 
verdiend door voltijds opgeleide accountants in loondienst. Verder is gebleken 
dat de baanmobiliteit onder de door het Nivra opgeleide accountants relatief 
laag is en dat zy relatief vaak werkzaam zijn als accountants terwijl de voltijds 
opgelejde accountants ook vaak buiten de accountancy werkzaam zijn Deze 
verschillen worden waarschijnlijk veroorzaakt door de verschillen in de samen
stelling van het menselijk kapitaal tussen de verschillend opgeleide accountants 

Een aantal van onze bevindingen zijn ook door andere onderzoekers gevon
den voor afgestudeerden van duale en voltijdse opleidingen in het middelbaar 
beroepsonderwijs. Dit geeft aan dat onze bevindingen niet alleen opgaan voor 
de opleiding accountancy, maar dat zij waarschijnlijk ook opgaan voor andere 
opleidingen. 

Het is voor de accountants niet erg dat de door het Nivra opgeleide accoun
tants een relatief lage baanmobiliteit vertonen en relatief vaak werkzaam zijn in 
een beroepenveld dat sterk verbonden is aan de opleiding. De werkgelegenheid 
onder accountants is immers vrij hoog en stabiel. Andere opleidingen leiden 
echter mensen op voor beroepenvelden waarin de werkgelegenheid kwetsbaarder 
is voor conjuncturele schommelingen. Het kan wel eens nadelig uitpakken voor 
afgestudeerden van de nieuwe duale opleidingen in het hoger onderwijs indien 
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hun beroepenveld getroffen wordt door een economische neergang. De afge
studeerden van de voltijdse opleidingen zijn dan waarschijnlijk beter af, omdat 
het voor hen makkelijker is om werk te vinden buiten het beroepenveld van hun 
opleiding. 

Op basis van de ervaringen in het middelbaar beroepsonderwijs met het 
aanbieden van duale opleidingen zijn wij van mening dat op de korte termijn 
het introduceren van duale opleidingen in het hoger onderwijs de overgang van 
school naar werk vergemakkelijkt kan worden. Daarom hebben wij geen bezwaar 
tegen het opzetten van deze trajecten. Het zou volgens ons echter wel verstandig 
zijn om ervoor te zorgen dat de inrichting van de duale opleidingen dusdanig 
is dat duale studenten evenveel algemeen menselijk kapitaal verwerven als de 
studenten die voltijds studeren. Verder is het belangrijk om ervoor te zorgen 
dat studenten in het duale onderwijs geen grote hoeveelheden specifiek menselijk 
kapitaal verwerven van één werkgever. Dit kan als volgt worden bewerkstelligd: 

• De onderwijsprogramma's van duale opleidingen behoren veel gelijkenis 
te vertonen met de onderwijspogramma's van de voltijdse opleidingen 
(zelfde aantal studiepunten, een heel bescheiden afruil van aantal gewerkte 
uren tegen studie uren, zelfde eisen aan afstudeerprogramma wat betreft 
gevolgde vakken) 

• Studenten van de duale opleidingen dienen tijdens hun opleiding het prak
tijkdeel van hun opleiding niet te krijgen bij slechts één werkgever, maar 
bij meerdere werkgevers of bij verschillende afdelingen bij een grote orga
nisatie. Dit om te voorkomen dat mensen te vroeg gespecialiseerd raken. 




