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INLEIDING G
1.11 Aanleiding en achtergrond
Dee Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) der Universiteit van Amsterdamm verricht sinds 1997 in opdracht van Elsevier jaarlijks onder de naam Studie
&c&c Werk onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van pas afgestudeerde hoger
opgeleiden.. Centraal in dat onderzoek staan de honderd grootste opleidingen in
hett hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo). De
vraagg die elk jaar terugkeert in het onderzoek is: welke van die opleidingen
bodenn de beste uitgangspositie op de arbeidsmarkt? De uitkomsten worden in
dee maand mei of juni in een speciale uitgave van Elsevier gepresenteerd. Vast
onderdeell van het onderzoek is een analyse van de zoekduur, dat wil zeggen de
tijdd die nodig is om na afstuderen een passende baan te vinden. Mede op basis
daarvann wordt de 'arbeidsmarktrelevantie' van de diverse opleidingen in kaart
gebracht.. In het onderzoek is daarnaast een vaste plek ingeruimd voor
salarissenn en de functies waarin pas afgestudeerden terechtkomen. De SEO
verantwoordtt het onderzoek elk jaar in een SEO-rapport, vergezeld van een
uitgebreidd tabellenboek met informatie over sociale achtergrond, studieprestatiess en de eerste schreden op de arbeidsmarkt. Maar omdat inzichten,
definitiess en vragenlijsten onvermijdelijk aan verandering in de tijd onderhevig
zijn,, is vergelijking van de jaarlijkse onderzoeksresultaten niet altijd mogelijk.
Mett het oog op de continuïteit van Studie & Werk is behoefte ontstaan aan een
consistentt overzicht over de eerste vijf jaargangen, waarin de verschillen van
11
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jaarr op jaar 20veel mogelijk zijn vereffend en de belangrijkste thema's worden
voorzienn van een economisch theoretisch fundament. Zo'n overzicht kan
dienenn als referentiepunt voor Studie & Werk in de komende jaren, en tevens
voorzienn in de grote behoefte aan informatie over het arbeidsmarktperspectief
vann universitaire opleidingen.
Ditt boek doet verslag van een analyse van de arbeidsmarktpositie van de eerste
vijff jaargangen van academici die in het kader van Studie & Werk werden waargenomen.. Het betreft mensen die afstudeerden in studiejaren '94/'95, '95/'96,
'96/'97,, '97/'98 en '98/'99. Voor de analyses in deze studie zijn de verzamelde
gegevenss van de vijf jaargangen - waar dat nodig en mogelijk was - vergelijkbaar
gemaaktt en tot één database samengevoegd. Alle berekeningen en analyses die
volgenn zijn speciaal voor de hier gepresenteerde studie gedaan en zijn dus niet
terugg te vinden in de eerder verschenen SEO-rapporten en/of Elsevierspecials.. Uiteraard worden uniforme definities gehanteerd, zodat de uitkomsten
voorr de verschillende jaargangen optimaal vergelijkbaar zijn en een kijkje in de
'tijdsdynamiek'' van de arbeidsmarkt van hoger opgeleide starters mogelijk
wordt.. Voorts zij opgemerkt dat met dit onderzoek niet wordt beoogd een
volledigg uitputtende analyse te geven van de verzamelde gegevens. Daarvoor is
dee ruimte te beperkt en de databron te rijk.

1.22

De overgang van school naar werk

DeDe economische

theorie

Inn de overgang van school naar werk - de school-to-work transition ~ komt een
aantall economisch-theoretische thema's samen. Ten eerste de human capital
theoriee (Becker, 1993a), die het genieten van onderwijs ziet als een individuele
investeringsbeslissingg waarin kosten en toekomstige baten worden afgewogen.
Mett de stap naar de arbeidsmarkt gaat de investeerder volgens die theorie de
vruchtenn van zijn investering plukken. Economen over de hele wereld hebben
getrachtt het 'rendement' van het volgen van een jaar onderwijs te schatten. En
hoewell het van tijd tot tijd en van land tot land kan variëren, wordt een
rendementt van tussen 5 en 10 procent per onderwijsjaar als empirisch feit
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beschouwdd (Teuüngs, 2000 en Leuven & Oosterbeek, 2000). Overigens hoeft
studerenn in de human capital theorie niet alleen een investering te zijn, maar
kann er ook consumptief nut in heden en toekomst aan worden ondeend. De
meestenn ervaren het studentenleven als een plezierige tijd en voor sommigen is
hett een plezier om nieuwe kennis tot zich te nemen. Ook is toekomstig nut
denkbaar,, bijvoorbeeld als men gelooft dat een hogere opleiding het waarderen
vann fijne kunsten bevordert. Oosterbeek & Van Ophem (2000) laten zien dat
consumptiemotievenn voor een leeftijdscohort van Brabanders een niet onbelangrijkee rol spelen.
Inn dit onderzoek wordt de human capital theorie niet gebruikt om voor het
wetenschappelijkk onderwijs een rendementschatting te maken. Daarvoor is de
onderzoekspopulatiee van pas afgestudeerde academici met betrekking tot het
aantall jaren genoten onderwijs een te homogene groep. De 'aard' van hun
kenniss en vaardigheden is uiteraard wel verschillend, maar juist die dimensie
vann onderwijs wordt - door de onmeetbaarheid ervan - in de human capital
theoriee nog onderbelicht. In deze studie komt die uiteenlopende aard tot
uitdrukkingg in 59 verschillende 'pakketten van kennis en vaardigheden' ofwel
studierichtingen. .
Ondankss het belang van de op het onderwijs volgende arbeidsmarktfase - de
investeringg genereert daarin immers haar rendement - krijgt de overgang van
schooll naar werk in de human capital theorie geen bijzondere plaats. Dat neemt
niett weg dat het interessant is die overgang in het licht van de human capital
theoriee te bezien. Schoolverlaters hebben namelijk in vergelijking tot oudere
werknemerss nauwelijks werkervaring en hebben in veel gevallen hun beroepskeuzee nog niet gemaakt. Dat heeft gevolgen voor de aard van de training-on-thejobjob die zij na afstuderen ondergaan. Het accent zal daarin waarschijnlijk vooral
liggenn op het aanleren van algemene vaardigheden en niet zozeer op specifieke
vaardighedenn die van nut zijn in een zeker beroep of bedrijf. De theorie van het
specifiekee kapitaal voorspelt op grond hiervan een relatief hoge mobiliteit, die
afneemtt naarmate de jonge academicus het moment van afstuderen verder
achterr zich laat.
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Inn de human capital theorie is het verband tussen de arbeidsproductiviteit van
eenn individu en zijn opleiding van cruciaal belang. Is dat verband er niet, dan
valtt de bodem onder de theorie weg. Zo wordt bijvoorbeeld in het baanconcurrentiemodell (Thurow, 1975) de relatie tussen het loon en de individuele
productiviteitt losgelaten. Sollicitanten wedijveren louter op basis van hun
kwalificatiess om banen, waarvan het salaris min of meer vast staat. De genoten
opleidingg is in dat model slechts één van de veren waarmee werknemers
pronken.. Zij geven ermee een signaal af van hun capaciteit om zich dingen
eigenn te maken, oftewel hun productiviteit. Voor de werkgever is de opleiding
eenn kenmerk om de kandidaten op te sorteren of te screenen. Het idee dat
opleidingg niet zozeer de productiviteit van een individu verhoogt, maar eerder
gebruiktt wordt als een manier om kandidaten te onderscheiden, staat in de
arbeidseconomiee bekend als de signalling/ screening-hypotbese (Spence, 1973). Voor
schoolverlaterss is deze hypothese relevant, omdat zij bij uitstek een groep
vormenn waarvan de arbeidsproductiviteit nog ongewis is. De vraagzijde zal zich
bijbij selectieprocedures veelal moeten baseren op indicatoren van productiviteit.
Pass afgestudeerde academici zijn niet verschillend in opleidingsniveau, maar
hebbenn wel verschillende studierichtingen gevolgd. Het is mogelijk dat de
vraagzijdee de gevolgde studie als sorteercriterium gebruikt bij het selecteren van
kandidaten.. De zoekduur van schoolverlaters is bij uitstek geschikt om de
signalling/screening-hypothesee te toetsen. Een wat bredere interpretatie van de
hypothesee biedt mogelijkheden om te verklaren waarom persoonskenmerken
diee niet direct tot productiviteit herleidbaar zijn, zoals leeftijd, geslacht en
etniciteit,, een rol spelen op de arbeidsmarkt. Maar een antwoord op de vraag
waarómm de vraagzijde dan een voorkeur heeft voor bijvoorbeeld mannen of
autochtonen,, geeft de hypothese niet. Daarvoor kan dan de omvangrijke
literatuurr over discriminatie op de arbeidsmarkt soelaas bieden; zie Cain (1986)
voorr een overzicht.
T e nn tweede is er de Job Search theorie, waarin de individuele werkloosheidsduur
vann werklozen wordt gezien als de uitkomst van een dynamische kosten-baten
afwegingg van een rationeel handelend individu. Zoeken naar werk wordt in
dezee theorie gezien als een bewust gekozen bezigheid die kosten met zich mee
brengt,, maar ook opbrengsten in de vorm van een betere baan. De baanzoek-
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theoriee maakt doorgaans geen onderscheid tussen schoolverlaters en gewone
werklozen.. Dat is op zich geen bezwaar, omdat de kern waar het in die theorie
omm gaat voor beide opgaat. Toch zijn er wezenlijke verschillen. De schoolverlaterr bezit weliswaar de meest recent onderwezen kennis en vaardigheden,
hijj beschikt doorgaans over weinig relevante werkervaring en heeft hij weinig
kenniss van de arbeidsmarkt. Een ander verschil is dat zijn uitgangspositie
(voltijdd onderwijs genieten) een hele andere is dan die van ontslagen werklozen
enn herintreders. De baanzoekliteratuur geeft slechts enkele voorbeelden van
toepassingenn op schoolverlaters. Wolpin (1987) geeft een eerste aanzet met een
discrete-tijdd model waarin het reserveringsloon en de intensiteit van baanaanbiedingenn worden geschat op basis van de zoekduur naar een 'echte baan' en
hett geaccepteerde loon. In Eckstein & Wolpin (1995) worden initiële werkloosheidsdurenn en geaccepteerde lonen verklaard in een model, waarin de
waardee van een koppeling tussen werkzoekende en werkgever in een onderhandelingsprocess wordt verdeeld over beide partijen. In beide toepassingen
wordtt vanwege beperkte data weinig werk gemaakt van zoekgedrag voor
afstuderen.. Recentelijk hebben Van der Klaauw et al. (2003) een poging ondernomenn om op basis van gegevens uit Studie & Werk een structureel zoekmodel
voorr schoolverlaters te ontwikkelen. Daarin is het zoekgedrag vóór afstuderen
bepalendd voor het doorgaans relatief grote aantal afgestudeerde academici dat
directt aansluitend op de schoolcarrière, zonder werkloos te zijn geweest, in de
eerstee baan terechtkomt. In de Equilibrium search models, waarvan Mortensen
(1990)) de grondlegger is, wordt niet alleen het optimaliserende gedrag van de
werkzoekendee gemodelleerd, maar ook dat van de vraagzijde. Bowlus et al.
(2001)) hebben dit model uitgewerkt voor de overgang van school naar werk.
Dee ontwikkeling van evenwicht-zoekmodellen voor schoolverlaters staat echter
nogg in de kinderschoenen. Met name de drie cruciale gedragsparameters, te
wetenn (d) zoeken voor afstuderen; (b) aanvaarden van een baan voor afstuderen;; en (<r) het moment van afstuderen/afzwaaien, krijgen nog onvoldoende
aandacht. .
Tenn derde kan de overgang van school naar werk worden geplaatst in de
EquilibriumEquilibrium Unemployment Theory (Pissarides, 2000). In deze theorie wordt aangenomenn dat het proces waarin werkzoekenden en vacatures op de arbeidsmarkt
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aann elkaar worden gekoppeld, kan worden beschreven met een productiefunctie,, die voor deze gelegenheid de matchingfunctie wordt genoemd. Inputs
inn deze functie zijn voorraden van werkzoekenden en vacatures, de 'productie'
bestaatt uit geformeerde banen. Ondanks het feit dat de matchingfunctie het
koppelingsprocess op geaggregeerd niveau beschrijft, is het mogelijk implicaties
ervann te herleiden tot de werkloosheidsduren van individuele werkzoekenden.
Eenn veronderstelde matchingfunctie kan helpen bij het specificeren van de
'kans'' dat schoolverlaters een baan vinden en biedt mogelijkheden om de
invloedd van arbeidsmarktspanning en de conjunctuur te modelleren.

DeDe empirie
Dee school-to-ivork transition heeft als onderzoeksgebied tot heden een bescheiden
hoeveelheidd internationale empirische literatuur opgeleverd. Dat blijkt uit Ryan
(2001),, waarin schoolverlatersonderzoek in een internationaal perspectief wordt
geplaatst.. Ryan beschouwt onderzoeksresultaten van zeven ontwikkelde landen:
Duitsland,, Frankrijk, Japan, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde
Statenn en Zweden. Belangrijk onderzoeksthema is de werkloosheid van schoolverlaterss en de effecten daarvan in latere fasen van de loopbaan. Daarnaast
wordtt veel aandacht besteed aan de effecten van instituties en beleidsprogramma'ss op de arbeidsmarktpositie van schoolverlaters. Andere terugkerende
thema'ss zijn bijvoorbeeld: de mobiliteit van schoolverlaters, beroepsonderwijs
versuss algemeen onderwijs, en het nut van duale tussenvormen. Eén van
Ryan'ss conclusies is dat de vergelijkbaarheid van de resultaten voor de
verschillendee landen om uiteenlopende redenen wordt bemoeilijkt. Ten eerste
verkerenn de landen in vergelijkbare periodes vaak in verschillende conjuncturelee fasen en wordt daarvoor zelden tot nooit gecorrigeerd. Ten tweede is de
overgangg van school naar werk per land veelal verschillend geïnstitutionaliseerd.. Waar scholen en werkgevers in Duitsland en Japan een dominante rol
spelenn in het koppelen van schoolverlaters aan werkgevers, moeten schoolverlaterss in bijvoorbeeld de Verenigde Staten het geheel op eigen kracht doen.
O o kk wetgeving met betrekking tot minimum lonen en bescherming van werknemerss is zeer uiteenlopend. Ten derde zijn cijfers door verschillen in definities
enn onderzoekmethode moeilijk vergelijkbaar.
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Voorr zover bekend, worden in de literatuur geen studies gerapporteerd, waarin
dee eerste werkloosheidsduur van schoolverlaters van verschillend opleidingsniveauu en studierichting jaarlijks wordt gemeten. Nederland lijkt in dit opzicht
eenn uitzonderingspositie in te nemen. Ons land, zo blijkt uit Ryan's analyse, is
ookk een buitenbeentje als het gaat om het percentage werkloze jongeren. Waar
dee andere landen in de periode 1977-1996 een verslechtering te zien geven,
gingg het met de Nederlandse schoolverlater relatief goed. Salverda (1992)
beschrijftt de Nederlandse arbeidsmarkt voor jongeren in de periode 1955-1988.
Datt onderzoek gaat op zoek naar verklaringen voor het ontstaan van jeugdwerkloosheidd en de oorzaken van het hardnekkige karakter ervan in de jaren
80.. Schoolverlaters vormen binnen de onderzochte 'jeugd' een aparte categorie.
Eénn conclusie van Salverda mag hier niet ontbreken: schoolverlaters blijken in
tijdenn van economische recessie door gebrek aan werkervaring op de arbeidsmarktt extra kwetsbaar te zijn. In deze studie zal voor de hoogst opgeleide
schoolverlaterss de arbeidsmarktpositie in jaren van sterke economische opgang
wordenn belicht.
Gegevenss over Nederlandse schoolverlaters worden met regelmaat verzameld.
D ee grootste leverancier is het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarktt (ROA). Het ROA verzamelt periodiek gegevens over schoolverlaters van
allee niveaus en publiceert op basis daarvan rapporten, waarin de arbeidsmarktpositiee van schoolverlaters centraal staat. Tweejaarlijks stelt het ROA ook prognosess op van het arbeidsmarktperspectief van schoolverlaters voor een termijn
vann vier jaar (zie bijvoorbeeld ROA, 2002). Deze prognoses geven een aardige
indicatiee van dat perspectief op hoog aggregatieniveau, maar de betrouwbaarheidd op het niveau van afzonderlijke studierichtingen is twijfelachtig (Berkhout
&& Theeuwes, 1999). Het CBS neemt in de Enquête Beroepsbevolking (EBB)
sindss 1992 jaarlijks een representatieve steekproef van schoolverlaters waar.
Analysess van deze gegevens worden gepubliceerd in de Schoolverlatersbrief
vann het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI, voorheen: Arbeidsvoorziening),, en tevens in CBS-periodieken.
Naarr de arbeidsmarktpositie van pas afgestudeerde academici in Nederland is
relatieff weinig onderzoek gedaan. Coppens & Voorneveld (1994) schetsen aan
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dee hand van gegevens van weekblad Intermediair een beeld van een deel van de
uitstroomm van afgestudeerden. Het door Elsevier geïnitieerde Studie & Werk is
hett eerste onderzoek in Nederland dat jaarlijks over vrijwel het gehele spectrum
vann opleidingen in het wo informatie verschaft over de arbeidsmarktpositie van
alumni,, zie Berkhout & Webbink (1997), Berkhout (1998), Berkhout & Zijl
(1999),, Berkhout & De Winter (1999), Berkhout et al. (2000), Berkhout et al.
(2001),, Berkhout et al. (2002) en Berkhout et al. (2003). Sinds enkele jaren
onderzoekenn universiteiten hun alumni in samenwerking met ROA in de womonitor. .

1.33

Onderzoeksvraag en leeswijzer

Hett onderwerp van deze studie is de arbeidsmarktpositie van pas afgestudeerde
academicii in de periode 1994—2000. Die arbeidsmarktpositie kent van nature
veell dimensies. Een drietal daarvan wordt in deze studie aan een economische
analysee onderworpen. Ten eerste de ^oekduur, dat wil zeggen de benodigde tijd
o mm een passende baan te vinden. Hoofdstukken 3 en 4 zijn aan de zoekduur
gewijd.. Ten tweede, in Hoofdstuk 5, het startsalaris kort na afstuderen. En ten
derdee de mobiliteit, dat wil zeggen de intensiteit waarmee van baan wordt
gewisseld.. Dit aspect wordt behandeld in Hoofdstuk 6. Modelanalyses van deze
driee grootheden bieden inzicht in de mogelijke determinanten ervan. Drie
categorieënn van determinanten worden in de regel onderscheiden: (d) algemene
persoonskenmerkenn zoals leeftijd, geslacht en etniciteit; (b) indicatoren van
menselijkk kapitaal zoals studierichting en studieprestaties; en (c) arbeidsmarktomstandigheden.. Waar dat mogelijk is worden de uitkomsten geïnterpreteerd in
hett licht van economische theorieën en vergeleken met eerdere empirische
bevindingen.. Dat leidt tot conclusies over onder andere: zoekgedrag, arbeidsmarktdiscriminatie,, het proces dat afgestudeerden en werkgevers op de arbeidsmarktt aan elkaar koppelt, en de effecten van conjuncturele opgang.
E e nn belangrijk thema in deze studie is het effect van een steeds krapper
wordendee arbeidsmarkt op de positie en het gedrag van pas afgestudeerde
academici.. D e jaren 1994-2000 omspannen een periode waarin de economie
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vanuitt een dal sterk aantrok, met een conjunctureel hoogtepunt in het jaar
2000.. De werkloosheid in Nederland daalde in die periode tot modern
historischee ondergrenzen. De arbeidsmarkt in het algemeen en voor hoger
opgeleidenn in het bijzonder was derhalve uitermate gunstig gestemd voor de
beschouwdee jaargangen van afgestudeerden.
Hett onderzoek sluit af met een poging om de 'arbeidsmarktrelevantie' van 59
verschillendee universitaire opleidingen in de jaren 1994—2000 in kaart te
brengen.. De arbeidsmarktrelevantie geeft aan welke universitaire studie de
kenniss en vaardigheden aanreikte waaraan de grootste behoefte bestond in
relatiee tot het aanbod. Het geeft antwoord op de vraag welke studie, volgens
economischee maatstaven, in de jaren van beschouwing recht had op het
predikaatt 'de beste studie'.
Tott besluit van dit hoofdstuk een leeswijzer. Door middel van een eenvoudige
dochh beproefde methode — een vragenlijst van circa 60 vragen - zijn gegevens
verzameldd over de overgang naar de arbeidsmarkt van mensen die de hoogste
vormm van onderwijs hebben genoten. Voor allen die belangstelling hebben
voorr dat onderzoeksgebied, vormen de verzamelde gegevens en de daaruit
voortkomendee feiten op zich een rijke bron van informatie. Drie grootheden
diee de arbeidsmarktstatus van jonge academici kenmerken, worden onderzocht:
dee zoekduur, het startsalaris en de mobiliteit tussen banen. Ze worden
geanalyseerdd met behulp van 'gereduceerde vorm' modellen. Dat wil zeggen: ze
staann links van het gelijkteken in een vergelijking, die kan worden afgeleid uit
eenn economisch-theoretisch model, en ze worden 'verklaard' door een set van
variabelenn ter rechterzijde. Geconstateerde correlaties tussen enerzijds de drie
groothedenn en anderzijds de verklarende variabelen, zijn geen hard bewijs voor
eenn causale relatie. Causale interpretaties worden er zo nu en dan, met enige
fantasiee en in het licht van de economische theorie, wel aan gegeven. Voorts
wordtt erkend dat economische modellen een sterk vereenvoudigde weergave
vann de werkelijkheid zijn. Functionele vormen en verdelingsfuncties worden
veelall zodanig gekozen dat het 'lekker rekenen' blijft en het aantal variabelen
datt men in het model kan opnemen, wordt altijd beperkt door wat bij
dataverzamelingg is waargenomen. Voedt men zo'n verzameling van assumpties
mett gegevens uit de werkelijkheid, dan zijn parameterschattingen op hun best
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eenn vertroebelde weergave van de werkelijke relaties, als die al bestaan.
Schattingenn in deze studie zijn niet méér, maar ook zeker niet minder dan dat.
Voortss zij vermeld dat alleen de auteur verantwoordelijk is voor de inhoud van
ditt werk.

Hoofdstukk 2

DATA A
Inn dit hoofdstuk staan de gegevens die werden verzameld voor de eerste vijf
editiess van Studie & Werk centraal. Het hoofdstuk begint met de afbakening van
dee onderzoekspopulatie in paragraaf 2.1. In paragraaf 2.2 wordt uiteengezet op
welkee wijze de gegevens werden verzameld. Paragraaf 2.3 geeft een schets van
hett economisch decor in de periode van beschouwing. Vervolgens wordt de
onderzoekspopulatiee aan de hand van de steekproef in beeld gebracht met
behulpp van eenvoudige beschrijvende statistieken. Vijf onderwerpen passeren
daarbijj in afzonderlijke paragrafen de revue: sociaal-economische kenmerken
(paragraaff 2.4), onderwijsloopbaan (paragraaf 2.5), arbeidsmarktpositie (paragraaff 2.6), zoekgedrag (paragraaf 2.7) en baankenmerken (paragraaf 2.8).

2.11

Onderzoekspopulatie

Onderwerpp van deze studie zijn vijf opeenvolgende jaargangen van afgestudeerdee academici. Tot een jaargang behoren zij die het doctoraalexamen
behaaldenn in een studiejaar lopend van september tot en met augustus. De
oudstee jaargang betreft afgestudeerden van het studiejaar '94/'95, de jongste
jaargangg is van '98/'99. Het onderzoek beschouwt derhalve academici die
gediplomeerdd de universiteit verlieten in de periode september 1994 tot en met
augustuss 1999. Tabel 2.1 toont de omvang van de vijf jaargangen. Uit de tabel
blijktt dat het aantal afgestudeerden in de beschouwde periode sterk afnam.
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Bedroegg de gediplomeerde uitstroom in studiejaar '95/'96 nog ruim 29
duizend,, in '98/'99 'produceerden' de Nederlandse universiteiten iets minder
dann 21 duizend afgestudeerden. De totale uitstroom van afgestudeerden in de
beschouwdee periode wordt geschat op 124,6 duizend.

TabelTabel 2.1
jaargangg
aantall (x 1000)

Afgestudeerden van het wetenschappelijk onderwijs (wo)
'94/'95

'95/'96

'96/'97

'97/'98

'98/'99

Totaal

25,8

29,3

26,1

22,6

20,8

124,6

Bron:: Ministerie van OC&W

Studentenn van Nederlandse universiteiten kunnen in de jaren van beschouwing
kiezenn uit ongeveer 260 studierichtingen. Dat lijkt veel, maar soms lijken
studierichtingenn qua inhoud sterk o p elkaar, en hebben universiteiten voor
afwijkendee benamingen gekozen om accentverschillen te benadrukken. Er is
duss inhoudelijk sprake van enige overlap. Die 260 studies worden niet in gelijke
matee gekozen. Integendeel, nadere analyse van de uitstroomcijfers van de
Informatiee Beheer Groep (IB-Groep) leert dat ruim 80 procent van de
academicii kiest voor 20 procent van het totale studieaanbod, en 90 procent
voorr slechts 33 procent. In het merendeel van de studies studeert dus jaarlijks
slechtss een handvol of enkele tientallen mensen af. In Figuur 2.1 wordt dat
grafischh weergegeven.
Hett onderzoeken van kleine studierichtingen op statistische grondslagen is
praktischh nauwelijks mogelijk omdat, rekening houdend met responsuitval, het
aantall bruikbare waarnemingen te klein is voor betrouwbare uitspraken. De
steekproeff die uit de vijf jaargangen is getrokken, is om die reden gestratificeerd
opp grootte van studierichtingen. Dit onderzoek concentreert zich op de alumni
vann de 59 grootste studierichtingen. Dat is ongeveer 22 procent van het totale
studieaanbod.. Daarin vinden we ruim 80 procent van alle studenten van een
jaargangg terug. D e onderzoeksopzet voldoet daarmee aan de onvolprezen 80200 regel.
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FiguurFiguur 2.1

De verdeling van studenten over studierichtingen
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Inn totaal worden 59 verschillende studierichtingen onderscheiden, maar niet al
dezee studies behoren in elk van de beschouwde jaargangen tot de steekproef.
Datt geldt voor 41 van de genoemde studies. Negen studies worden in vier
jaargangenn onderzocht, 5 in 3, 3 in 2 en één (Lucht- en ruimtevaarttechniek) in
éénn jaargang. Het totaal van afgestudeerden van de 59 studierichtingen in de
desbetreffendee jaargangen vormen de onderzoekspopulatie van dit onderzoek.
Dee omvang van die populatie is naar schatting ruim 98 duizend. Ongeveer de
helftt van deze populatie ontving een vragenlijst, waarvan in totaal 21.128
respondeerden. .
Afgestudeerdenn in een jaargang hebben met elkaar gemeen dat zij in de periode
vann september tot en met augustus het universitair onderwijs gediplomeerd
hebbenn verlaten. O m tot een bepaalde jaargang gerekend te worden, wordt de
bijj de IB-groep geregistreerde maand waarin het doctoraalexamen werd
afgelegdd als criterium gehanteerd. Een uitzondering wordt gemaakt voor de
alumnii van een viertal medische opleidingen: geneeskunde, tandheelkunde,
diergeneeskundee en farmacie. Voor afgestudeerden van deze studies wordt het
artsexamenn of apothekersexamen gezien als het moment van schoolverlaten.
Omdatt dit examen één of twee jaar na het doctoraalexamen plaatsvindt, wordt
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dee steekproef voor deze studierichtingen uit eerdere jaargangen getrokken. Ter
illustratie:: na het doctoraalexamen geneeskunde vervullen de afgestudeerden
gedurendee een periode van twee jaar hun 'co-schappen'. Daarna leggen zij hun
artsexamenn af en zijn zij, indien dat examen met goed gevolg werd afgelegd,
basisarts.. Met dat diploma kunnen zij de arbeidsmarkt op of een opleidingsplaatss zien te bemachtigen voor specialist of huisarts. O m het artsexamen van
eenn geneeskundige in de steekproef in hetzelfde jaar te laten plaats vinden als
hett doctoraalexamen van een respondent van een gewone studie, worden
geneeskundigenn uit twee jaar oudere jaargangen getrokken. Aldus worden
respondentenn met geneeskunde ondervraagd op een met andere alumni
vergelijkbaarr moment in de arbeidsmarkdoopbaan. Voor diergeneeskunde en
farmaciee wordt ook uit twee jaar oudere jaargangen getrokken, voor tandheelkundee uit de één jaar oudere jaargang. Respondenten die het artsexamen of
apothekersexamenn nog niet behaald hebben op het moment van enquêteren
blijvenn beschouwing. Voor hen, 182 in aantal, komt de enquête te vroeg. Na
aftrekk van deze respondenten resteert een steekproef van 20.946 uit een
populatiee van 97.250 academici. Dit is de onderzoekspopulatie die in het hier
gepresenteerdee onderzoek centraal staat.
Dee steekproef is gestratificeerd op studierichting. In alle berekeningen wordt
mett deze stratificatie rekening gehouden door gebruik te maken van weegfactoren.. In Tabel 2.2 wordt het aantal waarnemingen per studierichting per
jaargangg weergegeven. D e studies zijn gedefinieerd aan de hand van de ISATcode.. De meeste studierichtingen in Tabel 2.2 worden vastgesteld door één
uniekee code, maar in sommige gevallen zijn de codes van in wezen dezelfde
opleidingenn samengevoegd tot wat in dit onderzoek wordt gezien als een
'studie'' of een 'studierichting'. In Bijlage B worden in Tabel B.l de ISAT-codes
vann de 59 studies van beschouwing vermeld.
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TabelTabel 2.2
Vijf jaargangen van pas afgestudeerden: steekproefaantalkn en omvang van de
onderzoekspopulatieonderzoekspopulatie naar studierichting
'94/'95 5 '95/'96 6 '96/'97 7 '97/'98 8 '98/'99 9 populatie e
omvang g
Techniek Techniek
Civielee techniek
Bouwkunde e
Werktuigbouwkunde e
Elektrotechniek k
Scheikundigee technologie
Technischee wiskunde
Technischee natuurkunde
Technischee informatica
Industrieell ontwerpen
Technischee bedrijfskunde
Lucht-- en ruimtevaarttechniek

83 3
123 3
111 1
103 3
115 5
46 6
111 1
96 6

101 1
104 4
101 1
84 4
99 9
59 9
105 5
90 0

127 7

106 6

MedischeMedische
wetenschappen
Geneeskunde e
135 5
Gezondheidswetenschap p
Tandheelkunde e
Diergeneeskunde e
78 8
Farmacie e
Biomedischee wetenschap
Landbouw Landbouw
Landbouwtechniek k
Bos-- en tuinbouw
Bodem,, water en atmosfeer
Landinrichtingswetenschap p
Levensmiddelentechnologie e
Voedingg en gezondheid
Milieuhygiëne e
Bioprocestechnologie/ /
moleculairee wetenschap

67 7
103 3
76 6

90 0
85 5
73 3
73 3
88 8
50 0
92 2
64 4
68 8
91 1
45 5

178 8
101 1
57 7
76 6

107 7

81 1
69 9
70 0
64 4
92 2
17 7

67 7
93 3
93 3
54 4
68 8
24 4
32 2
26 6
47 7
65 5

1050 0
1900 0
2050 0
1400 0
1550 0
550 0
1000 0
1050 0
400 0
2000 0
100 0

81 1
60 0

189 9
92 2
50 0
66 6
74 4
66 6

5600 0
1500 0
750 0
500 0
850 0
350 0

28 8
47 7
108 8

94 4
105 5
59 9

14 4
14 4
21 1
28 8
40 0
23 3
51 1

18 8
20 0
24 4
62 2
27 7
99
67 7

23 3
66
12 2
31 1
34 4
19 9
30 0

36 6
12 2
11 1
18 8
20 0
15 5
24 4

21 1
14 4
44
21 1
15 5
22 2
22 2

250 0
150 0
150 0
350 0
400 0
250 0
650 0

28 8

27 7

19 9

77

33 3

350 0

Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen
52 2
51 1
Wiskunde e
104 4
86 6
Natuurkunde e
96 6
120 0
Scheikunde e
102 2
112 2
Biologie e
72 2
79 9
Informatica a

28 8
44 4
92 2
98 8
38 8

77
53 3
52 2
81 1
29 9

31 1
35 5
80 0
85 5
35 5

400 0
850 0
1700 0
2250 0
700 0

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)
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TabelTabel 2.2
Vijf jaargangen van pas afgestudeerden: Steekproefaantallen en omvang van de
onderzoekspopulatie naar studierichting
(vervolg)(vervolg)
'94/'95 5 '95/'96 6 '96/'97 7 '97/'98 8'98/'99 9 populatie e
omvang g
Economie Economie
Economie e
Econometrie e
Bedrijfskunde e
Bedrijj fswetenschap
Recht Recht
Nederlandss recht
Notariëlee opleiding
Fiscaal-juridischee opleiding
SocialeSociale
wetenschappen
Sociologie e
Psychologie e
Politicologie e
Pedagogischee wetenschap
Communicatiewetenschap p
Socialee geografie
Bestuurskunde e
Onderwijskunde e
Culturelee antropologie
Sociaal-culturelee wetenschap
Socialee wetenschap
Planologie e

317 7
123 3
112 2

290 0
121 1
141 1
76 6

187 7
86 6
113 3
45 5

336 6
63 3
35 5
45 5

163 3
73 3
120 0
91 1

12150 0
1150 0
3200 0
1750 0

298 8
86 6
114 4

298 8
89 9
108 8

177 7
68 8
81 1

78 8
68 8
49 9

131 1
95 5
82 2

12700 0
1550 0
2100 0

131 1
221 1
127 7
140 0
135 5
141 1
143 3

123 3
242 2
120 0
117 7
105 5
134 4
119 9

102 2
186 6
88 8
98 8
83 3
117 7
152 2
75 5
76 6
78 8
68 8

90 0
107 7
74 4
97 7
81 1
116 6
84 4
88 8
74 4
50 0
34 4
59 9

70 0
169 9
63 3
97 7
77 7
49 9
74 4
57 7
61 1
47 7
41 1
33 3

1400 0
6450 0
1600 0
3250 0
2100 0
1300 0
2050 0
500 0
550 0
450 0
350 0
250 0

93 3
75 5
23 3
59 9
89 9
53 3
95 5
86 6
66 6

59 9
51 1
20 0
43 3
85 5
42 2
76 6
58 8
71 1
69 9

78 8
60 0
10 0
41 1
70 0
76 6
54 4
43 3
45 5

1450 0
1300 0
650 0
1050 0
2250 0
750 0
1150 0
1300 0
800 0
650 0

4224 4

3542 2

3594 4

97250 0

TaalTaal en Culturele
wetenschappen
Nederlandsee taal en letterkunde 132 2 125 5
Engelsee taal- en letterkunde
103 3
91 1
Fransee taal- en letterkunde
82 2
Overigee talen
93 3
Geschiedenis s
116 6 110 0
Europesee studies
92 2 121 1
Algemenee letteren
105 5 126 6
Kunstgeschiedenis/archeologie e
95 5
86 6
Bedrijfscommunicatiee letteren
52 2 107 7
Wijsbegeerte/Godgeleerdheid d
52 2
50 0
TOTAAL L
Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)

4631 1 4955 5
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Dee gegevens zijn verzameld door middel van een schriftelijke enquête met circa
600 vragen. De vragenlijst kent een vijftal vragenblokken getiteld:
aa

loopbaan in het onderwijs
zoekgedrag
huidige arbeidsmarktpositie
werkkringen
algemene persoonskenmerken

Vragenn worden veelal in 'gesloten' vorm gesteld. Dat wil zeggen dat één of
meerr van de weergegeven antwoordcategorieën kunnen worden aangekruist.
Alleenn aantallen, bedragen en data worden 'open' gevraagd. Respondenten
wordtt de gelegenheid geboden in een speciaal daarvoor bestemde ruimte
opmerkingenn te maken. D e vragenlijst heeft de vorm van een boekje van 16
pagina'ss in A5-formaat. Na de titelpagina volgt op pagina 2 een invulinstructie
enn wordt de respondent erop gewezen dat zijn gegevens vertrouwelijk zullen
wordenn verwerkt. Het doel van het onderzoek, de opdrachtgever en vorm en
tijdstiptijdstip van publicatie worden afzonderlijk in een begeleidende brief kenbaar
gemaakt.. Ter bevordering van de respons worden elk jaar geldprijzen en
kadobonnenn verloot onder de inzenders. Respondenten worden daarop
gewezenn in zowel de begeleidende brief als in de invulinstructie op pagina 2
vann de enquête.
Dee enquête werd over een periode van vijf jaargangen jaarlijks uitgezet, telkens
mett het doel om één jaargang te ondervragen. Aldus werden met elke jaargang
vann het onderzoek de gegevens van één jaargang toegevoegd aan het databestand.. Elk jaar werd de selectie van studierichtingen opnieuw overwogen,
mett als gevolg dat niet alle studies in elke jaargang van het onderzoek voorkomen.. Ook de vragenlijst werd elke ronde waar nodig verbeterd of aangepast
aann de veranderde informatiebehoefte. Het gevolg daarvan is dat niet alle
vragenn aan alle jaargangen zijn voorgelegd, maar voor het overgrote deel is dat
overigenss wel het geval. De bruto steekproef per jaar bedroeg ongeveer 10
duizend.. Van de in totaal ongeveer 50 duizend ondervraagde academici respon-
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deerdenn er ruim 21 duizend. Het gemiddelde responspercentage komt daarmee
opp 42 procent. Een reminder werd niet verstuurd.
Hett moment van enquêteren is voor alle jaargangen januari of februari. Omdat
eenn jaargang is gedefinieerd als de afgestudeerden in een bepaald studiejaar,
komtt de enquête niet voor elke respondent op hetzelfde moment in zijn
arbeidsloopbaan.. Op het moment van enquêteren zijn studenten die vroeg in
hett studiejaar afstuderen relatief langer op de arbeidsmarkt actief, dan zij die
aann het einde van het studiejaar afstuderen. De verstreken tijd tussen het
momentt van schoolverlaten en enquêteren - in het vervolg aangeduid als het
meetmomentt TM - bedraagt gemiddeld 20,4 maanden, met een standaard
deviatiee van 5 maanden. Voor elke jaargang hebben de individuele T w hetzelfde
eindpuntt op de absolute tijdas, het beginpunt is per respondent afhankelijk van
hett moment van afstuderen. In Tabel 2.3 worden de maand van enquêteren en
hett gemiddelde van T u voor de vijf jaargangen weergegeven.

TabelTabel 2.3

Het enquêtemoment en de verstreken tijd sinds afstuderen
enquêtemoment t

jaargangg
jaargangg
jaargangg
jaargangg
jaargangg

'94/'95
'95/'96
'96/'97
'97/'98
'98/'99

februarii
februarii
januarii
februarii
januarii

TOTAAL L
Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)

1997
1998
1999
2000
2001

gemiddeldee aantal
maandenn na afstuderen
20,3 3
20,0 0
19,7 7
21,6 6
20,9 9
20,4 4

Uitt Tabel 2.3 blijkt dat het gemiddelde van TM per jaargang verschilt. De derde
jaargangg werd iets eerder ondervraagd, de vierde jaargang iets later. TM is het
momentt waarop observatie van de respondent ophoudt en tevens het moment
waaropp mogelijk gecensureerde waarneming kan ontstaan van de tijd die afgestudeerdenn nodig hebben om een baan te vinden. Dat is het geval indien zij
nogg werkloos zijn op het moment van enquêteren. Dergelijke censurering
brengtt per definitie informatieverlies met zich mee, maar als TM voldoende
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groott is, zijn de gevolgen daarvan verwaarloosbaar 1 . Men spreekt x&n fixed time
censoringcensoring als voor alle waarnemingen het moment van enquêteren op hetzelfde
momentt na afstuderen komt. In de huidige opzet is daarvan geen sprake omdat
tenn

eerste niet alle jaargangen

op precies

hetzelfde

moment

worden

waargenomenn en ten tweede de respondenten binnen een jaargang niet op één
momentt maar gespreid over het studiejaar de universiteit verlaten. We nemen
inn deze studie derhalve spreiding waar in het moment van censurering. Dat is
overigenss geen probleem, maar eerder een nuttige bron van exogene variatie
waarvann gebruik zal worden gemaakt in Hoofdstuk 6.
Omdatt een jaargang gedefinieerd is als een groep studenten die in een zekere
periodee afstuderen en daarmee uitstromen uit het onderwijs, kan de wijze van
dataverzamelingg worden gekenmerkt als flow sampling. In dat geval wordt de
steekproeff getrokken uit de stroom van individuen die van een zekere toestand
overgaann naar een andere. In het onderhavige geval betreft het de overgang van
'studerend'' naar de een of andere 'arbeidsmarktpositie'. Een alternatieve manier
vann dataverzameling die regelmatig voorkomt is de zogenaamde stock sampling,
waarinn de respondenten worden getrokken uit een bepaalde momentane deelpopulatie,, bijvoorbeeld de werklozen. Deze vorm van steekproeftrekking kan
selectiviteitt met zich meebrengen, omdat individuen die slechts kort tot de
gekozenn deelpopulatie behoren met kleinere kans in de steekproef zitten dan zij
diee lang tot die populatie behoren. Zie Lancaster (1990) en Kiefer (1988).

2.33 Het economisch decor: 1994-2000
Dee jaren 1994—2000 kunnen worden gekenmerkt als een periode van conjuncturelee opgang. Het jaar 1994 was een conjunctureel dieptepunt, 2000 een
hoogtepunt.. De eerste jaargang van afgestudeerden betrad de arbeidsmarkt in
hett studiejaar lopend van september 1994 tot en met augustus 1995; de laatste
jaargangg in studiejaar 1998/1999. De laatste jaargang werd in januari 2001
ondervraagd.. De respondenten van de vijf jaargangen rapporteren derhalve
Lancasterr (1990, p. 168) rekent voor dat in het geval van exponentieel verdeelde duren
hett informatieverlies expontieel afneemt met het toenemen van T u
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overr de periode september 1994 tot en met december 2000. Bedragen zoals het
salariss of het huishoudinkomen op het moment van enquêteren worden met
behulpp van de consumenten prijsindex (CPI) van het CBS gecorrigeerd voor
inflatiee en uitgedrukt in het prijspeil van januari 2001 (in euro's). Tabel 2.4 geeft
dee CPI voor de vijf meetmomenten. Over een periode van 4 jaar bedroeg de
inflatiee ruim 10 procent.

TabelTabel 2.4
meetmomentt
CPII

De consumenten prijsindex (CPI)
febr. '97

febr. '98

jan. '99

febr. '00

jan. '01

100,0

102,2

103,9

106,4

110,4

Bron:: CBS
D ee economische groei was in de beschouwde periode hoog. De gemiddelde
groeii van het bruto binnenlands product (bbp) per maand bedroeg 0,28
procent,, wat overeenkomt met een jaarlijkse groei van gemiddeld 3,4 procent.
Inn Figuur 2.2 wordt de ontwikkeling van de maandelijkse bbp-groei grafisch
weergegeven.. Tevens wordt in de figuur aan hand van het verloop van het
aantall geregistreerde werklozen en het aantal openstaande vacatures een beeld
geschetstt van de spanning op de arbeidsmarkt. De geregistreerde werkloosheid
betreftt de middelste maand van het voortschrijdend

3-maandsgemiddelde.

Vacaturess worden door het CBS per kwartaal gepubliceerd. De gepresenteerde
reekss van maandcijfers is geconstrueerd door middel van lineaire interpolatie.
Uitt de figuur blijkt dat het aantal geregistreerde werklozen daalde van bijna een
halff miljoen in september 1994 tot circa 180 duizend aan het einde van 2000.
Hett aantal openstaande vacatures nam tegelijkertijd toe van 43 duizend tot
meerr dan 200 duizend. Het aantal vacatures per werkloze V/U - een gebruikelijkee maat voor de spanning op de arbeidsmarkt - nam toe van 0,08 tot 1,18 in
dee zomer van 2000. Met andere woorden: in september 1994 waren er iets
meerr dan tien werklozen op iedere vacature, in de zomer van 2000 waren er zes
vacaturess op elk vijftal werklozen. Dat komt neer op meer dan een vertienvoudigingg van de spanning op de arbeidsmarkt in een periode van zes jaar.

2.32.3 Met economisch decor.

FiguurFiguur 2.2

1994-2000
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De ontwikkeling van werkloosheid, vacatures en bbp-groei

geregistreerdegeregistreerde

werkloosheid

(xlOOO)

openstaande

vacatures (xlOOO)

300 0
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vacaturesvacatures per werkloze (V/U)
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bbp-groei per maand

(%)

Sep94 Sep95 Sep96 Sep97 Sep98 Sep99 SepOO

Bron:: CBS

2.44

Sociaal-economische k e n m e r k e n

Inn Tabel 2.5 wordt een aantal sociaal-economische kenmerken van academici in
dee steekproef weergegeven. Uit de tabel blijkt het volgende. Bijna de helft (49
procent)) van de respondenten is man. Van de totale gediplomeerde uitstroom
inn de jaren van beschouwing was 52 procent man . Vergelijking van de bruto
enn netto steekproeven leert dat geen sprake is van selectieve respons van de
Zie:: CBS (2000) Jaarboek onderwijs in cijfers
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seksen.. Het iets lagere aantal mannen komt dus voort uit de stratificatie naar
grotee studierichtingen. Mannen zijn kennelijk iets meer geneigd voor kleine
studiess te kiezen dan vrouwen. De gemiddelde leeftijd bij aanvang van de
studiee bedraagt 20,5 jaar. Bij afstuderen is de gemiddelde leeftijd 26 jaar. De
gemiddeldee afstudeerleeftijd is volgens het CBS Jaarboek Onderwijs 2000 in de
jarenn van beschouwing licht gedaald. Voor de laatste twee jaargangen meldt het
CBSS een gemiddelde van iets onder de 26 jaar.
Hett opleidingsniveau van de ouders toont aan dat de moeders van deze vijf
jaargangenn van academici gemiddeld nog altijd lager zijn opgeleid dan de
vaders.. Meer dan helft van de moeders heeft lager onderwijs of lager beroepsonderwijs,, bij de vaders geldt dat voor 28 procent. Het verschil is ook duidelijk
zichtbaarr op het hoogste niveau. Slechts 7 procent van de moeders heeft
wetenschappelijkk onderwijs genoten, tegen 24 procent van de vaders.
Pass afgestudeerde academici zijn, zo blijkt uit Tabel 2.5, niet evenredig verspreidd over Nederland. Ze vestigen zich relatief vaak in het westen van het
land,, hier gedefinieerd als de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht;
633 procent van de respondenten woont daar, terwijl 44 procent van de
bevolkingg in dit deel van het land woonachtig is. In de overige delen van het
landd vestigt zich naar verhouding een kleiner aantal academici. In OostNederlandd (Flevoland, Gelderland en Overijssel) en Zuid-Nederland (NoordBrabant,, Limburg en Zeeland) is respectievelijk 16 en 15 procent van de ondervraagdenn woonachtig op het moment van enquêteren. In Noord-Nederland
(Drenthe,, Friesland en Groningen) zijn de afgestudeerden het dunst gezaaid:
slechtss 6 procent van de respondenten woont in één van de drie noordelijke
provincies. .
Hett aandeel van allochtonen hangt sterk af van gehanteerde definitie. Op basis
vann de definitie van het ministerie van BZK, die luidt dat de persoon zelf of
éénn van de ouders in het buitenland geboren moet zijn, is 12 procent
allochtoon.. Rechtstreeks gevraagd naar hun etniciteit, blijkt dat 4 procent
zichzelff tot een allochtone bevolkingsgroep rekent. In deze studie wordt de
voorkeurr gegeven aan deze subjectieve definitie van etniciteit. De woonsituatie
opp het moment van enquêteren geeft twee grote groepen te zien: samen-
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wonendd zonder kinderen (45 procent) en alleen wonend (41 procent). Een
groott deel van de overigen woont nog bij de ouders (6 procent) of woont
samenn en heeft zich reeds voortgeplant (5 procent). Het netto huishoudinkomenn per maand bedraagt €1.925 in prijzen van januari 2001.

TabelTabel 2.5
Sociaal-economische kenmerken, gewogen steekproejgemiddelden met incidenteel
tussentussen haakjes standaard deviaties

percentagee man
leeftijdd bij aanvang van de studie
leeftijdd bij afstuderen
opleidingsniveauopleidingsniveau van:
** lager onderwijs
** lager beroepsonderwijs/mavo
** middelbaar beroepsonderwijs
** hoger beroepsonderwijs
** wetenschappelijk onderwijs
woonregiowoonregio (op
** west Nederland
** oost Nederland
** zuid Nederland
** noord Nederland
percentagepercentage
** subjectief
** definitie BZK

49% %
20,5 5
26,0 0 (4>1) (4>1)

mm

moeder moeder
9% %
42% %
25% %
18% %
7% %

vader vader
7% %
21% %
23% %
25% %
24% %

enquêtemoment)
steekproef steekproef
bevolking bevolking
63% %
44% %
16% %
21% %
15% %
24% %
6% %
11% %

allochtoon

woonsituatie woonsituatie
** nog bij de ouders wonend
** alleen wonend
** alleen wonend met kinderen
** samenwonend zonder kinderen
** samenwonend met kinderen
** anders of onbekend

4% %
12% %
6% %
41% %
1% %
45% %
5% %
2% %

huishoudinkomenhuishoudinkomen
uitwonenden
nettoo per maand (euro's januari 2001)
€1.925 5(878) (878)
Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)
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Onderwijsloopbaan

Inn Tabel 2.6 wordt het onderwijsverleden van de afgestudeerden in de steekproeff weergegeven. De tabel geeft een overzicht van het vakkenpakket en de
eindlijstcijferss van de middelbare school, de meest gevolgde leerwegen naar het
wetenschappelijkk onderwijs, studieprestaties en tenslotte aan welke universiteit
dee studie werd gevolgd. Het gemiddelde middelbare school vakkenpakket van
afgestudeerdee academici bestaat voor 44 procent uit alfa-vakken. Daartoe
wordenn gerekend: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Latijn en Grieks. Eén op
dee drie is een bèta-vak (wiskunde A&B, natuurkunde, scheikunde en biologie).
Hett gemiddelde eindlijstcijfer is een 7. Cijfers behaald voor alfa-vakken zijn
doorgaanss wat hoger dan die voor bèta-vakken.
D ee meest gevolgde leerweg naar de universiteit is ook de kortste: na de lagere
schooll naar het vwo en dan direct naar de universiteit. Deze weg wordt door
tweee van de drie afgestudeerden afgelegd. Alle andere leerwegen naar de
universiteitt zijn in essentie 'omwegen', omdat men er via die wegen, zoals ook
blijktt uit de gemiddelde afstudeerleeftijd, langer over doet om de universiteit te
bereiken.. De meest gebruikte van de omwegen is havo-vwo-wo; 8 procent van
dee respondenten heeft deze weg gevolgd. Ook nog regelmatig voorkomende
leerwegenn zijn: vwo-hbo-wo en havo-hbo-wo met beide 5 procent.
D ee gemiddelde studieduur 3 bedraagt 5,7 jaar voor het reguliere 4 of 5-jarige
programmaa en 3,1 jaar voor een verkort programma. Het gemiddelde cijfer
behaaldd voor de tentamens bedraagt 7,1. De respondent rapporteert het
gemiddeldee tentamencijfer over de studieperiode. Het gemiddelde van 7,1 is het
gemiddeldee van dat gemiddelde over alle respondenten. De grootste leverancierss van afgestudeerden in de steekproef zijn de Universiteit van Amsterdam
enn de Universiteit Utrecht met beide een aandeel van 13 procent in het totaal.
Anderee universiteiten met een groot aandeel van meer dan 10% zijn die van
Groningenn en Nijmegen. Deze vier universiteiten zijn samen goed voor de
helftt van de academici in de steekproef.
33

Leiden, Erasmus Rotterdam, de VU-

Voor de studies Geneeskunde, Diergeneeskunde, Tandheelkunde en Farmacie wordt
dee tijd tot het arts- of apothekersexamen in de studieduur meegerekend.
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TabelTabel 2.6
Het onderwijsverkden: middelbare school, leerwegen en studietijd; gewogen
steekproefgemiddeldensteekproefgemiddelden met incidenteel tussen haakjes standaard dev
samenstellingsamenstelling
vakkenpakket
** percentage alfa-vakken
** percentage bèta-vakken
** aantal vakken
eindcijferseindcijfers vooropleiding
** alfa-vakken
** bèta-vakken
** overige vakken
** totaal gemiddelde

(havo/vwo)
7,1 1
6,9 9
7,1 1
7,0 0

leerwegen leerwegen
** vwo-wo
** havo-vwo-wo
** vwo-hbo-wo
** havo-hbo-wo
** mavo-havo-vwo-wo
** mavo-havo-hbo-wo
** overige leerwegen
studieprestaties studieprestaties
** studieduur, regulier programma
** studieduur, verkort programma
** gemiddeld tentamencijfer
aanaan welke universiteit?
** Universiteit van Amsterdam
** Universiteit Utrecht
** Universiteit Groningen
** Universiteit Nijmegen
** Universiteit Leiden
** Erasmus Universiteit Rotterdam
** Vrije Universiteit Amsterdam
** Universiteit Maastricht
** Technische Universiteit Delft
** Katholieke Universiteit Brabant
** Technische Universiteit Twente
** Technische Universiteit Eindhoven
** Landbouw Universiteit Wageningen
Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)

44% % (0,13) (0,13)
33% % (0,20) (0,20)
7,0 0 (0,8) (0,8)

68% %
8% %
5% %
5% %
2% %
2% %
9% %
5,7 7
3,1 1
7,1 1
13% %
13% %
12% %
11% %
9% %
8% %
7% %
6% %
5% %
5% %
4% %
4% %
3% %

(0J) (0J)
(0,9) (0,9)
(0,8) (0,8)
(0,6) (0,6)
afstudeerleeftijd afstudeerleeftijd
25,0 0
26,2 2
27,7 7
27,3 3
27,4 4
28,2 2
28,8 8

0,2) 0,2)
(h1) (h1)
(0,5) (0,5)
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Amsterdam,, Maastricht en Tilburg hebben een marktaandeel van tussen 9 en 5
procentt en zijn daarmee de kleinere 'gewone' universiteiten. De technische
universiteitenn van Delft, Twente en Eindhoven alsmede de Landbouwuniversiteitt van Wageningen hebben een relatief klein aandeel in de uitstroom.
Opgemerktt dient te worden dat de gegeven marktaandelen mede bepaald
wordenn door de stratificatie op grote opleidingen. Het werkelijke marktaandeel
vann universiteiten die relatief veel kleine studies aanbieden zal groter zijn,
terwijll dat van universiteiten met veel grote studies juist kleiner zal zijn.
D ee samenstelling van het vakkenpakket van toekomstige hoger opgeleiden was
inn de jaren negentig onderwerp van beleid van het ministerie van OCenW. In
19999 werd, als onderdeel van een wet die de invoering van de Tweede Fase'
regelt,, voor de laatste schooljaren van havo en vwo de verplichte profielkeuze
ingevoerd.. Leerlingen dienen daardoor bij de keuze van hun vakkenpakket te
voldoenn aan één van de vier profielen Cultuur & Maatschappij, Economie &
Maatschappij,, Natuur & Gezondheid of Natuur & Techniek. Elk van deze
profielenn bestaat uit een aantal verplichte vakken en een vrij in te vullen deel.
Hett onderwijskundige idee achter deze keuzerestrictie is dat leerlingen een
coherentt vakkenpakket kiezen waarmee ze een betere aansluiting hebben op
hett vervolgonderwijs. Het beoogde effect is een kortere studieduur, omdat
minderr kennislacunes overwonnen moeten worden. Men kan hier echter een
economischee visie tegenover zetten. Zouden scholieren bij vrije keuze het
vakkenpakkett kiezen dat het best aansluit bij hun talenten, dan is iedere keuzebeperkingg een potentiële belemmering in de ontwikkeling van hun menselijk
kapitaal,, die leidt tot inkomensverlies. Doordat van de afgestudeerde hoger
opgeleidenn in Studie & Werk de samenstelling van het vakkenpakket in het
voortgezett onderwijs wordt waargenomen, konden de gegevens worden
gebruiktt om de potentiële effecten van de verplichte profielen te onderzoeken.
Dee afgestudeerden in Studie & Werk volgden het voortgezet onderwijs toen van
dee profielen nog geen sprake was en dat maakt het mogelijk om het vrij
gekozenn vakkenpakket te relateren aan het latere studietempo en arbeidsmarktprestaties.. Twee groepen worden onderscheiden: één van afgestudeerden die
'vrijwillig'' een vakkenpakket hadden dat in een profiel past, en één groep van
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'profiellozen'.. Het blijkt dat ongeveer de helft van de havisten en zo'n 20
procentt van de vwo'ers een 'profielloos' vakkenpakket had. Uit een vergelijking
vann studieduur en startsalaris van beide groepen blijkt dat het nut van de
verplichtee pakketprofielen twijfelachtig is. Het studieduureffect van beperking
vann vrije vakkenkeuze blijkt niet alleen erg klein, het is bovendien voor academicii in het algemeen en voor sommige hbo'ers tegengesteld aan het beoogde
effect.. Slechts voor een relatief kleine groep van hbo'ers zou een kortere studieduurr het resultaat zijn. In termen van human capital effecten zijn de profielen
gunstigg voor hbo'ers en ongunstig voor academici. De pakketprofielen implicerenn dus eigenlijk een herverdeling in de startpositie van hoger opgeleiden op
dee arbeidsmarkt. Een groep hbo'ers krijgt er wat menselijk kapitaal bij en van
eenn groep academici wordt wat afgenomen (zie Berkhout & Berkhout, 2003).

2.66 Arbeidsmarktparticipatie
Dee beslissing om al dan niet te participeren op de arbeidsmarkt hangt volgens
hett neo-klassieke arbeidsaanbodmodel 4 af van het aangeboden uurloon en het
individuelee reserveringsloon, dat afhankelijk is van preferenties met betrekking
tott consumptie, vrije tijd en het reeds beschikbare overige inkomen. Het model
gaatt ervan uit dat arbeidsmarktparticipatie altijd een keuze is. Non-participatie
doorr overmacht, zoals arbeidsongeschiktheid, blijft buiten beschouwing. Ook
onvrijwilligee werkloosheid is in het model eigenlijk een keuze: de werkloze
hanteertt een te hoog reserveringsloon en heeft zijn werkloosheid aan zichzelf te
wijten.. Ondanks deze beperkingen is het instructief de participatiebeslissing
vann jonge academici in het licht van het model te aanschouwen.
Inn de periode 1994—2000 bieden afgestudeerde academici zich na afstuderen in
grotenn getale aan op de arbeidsmarkt. Ruim anderhalf jaar na afstuderen heeft
slechtss 3,1 procent van de onderzoekspopulatie nog geen betaalde werkkring
gehadd van 12 uur of meer per week. Daarnaast heeft 6,9 procent na afstuderen
well gewerkt, maar is op het moment van enquêteren niet werkzaam. In totaal is

Ziee bijvoorbeeld Deaton & Muellbauer (1980, hoofdstuk 11)
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100 procent op het moment van enquêteren niet-participerend. Vier categorieën
vann non-participatie kunnen worden onderscheiden: (a) niet-zoekend werkloos,
(b)(b) zoekend werkloos, (c) studerend, en (d) om andere redenen niet participerend;; zie Tabel 2.7.
TabelTabel 2.7

Non-participatie op het moment van enquêteren
percentagee van
non-participanten n

percentagee van
de eonderzoekspopulatie e

7% %
28% %
18% %
47% %

0,7% %
2,8% %
1,8% %
4,7% %

100% %

10,0% %

niet-zoekendd werkloos
zoekendd werkloos
studerend d
anderee redenen

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)
Uitt Tabel 2.7 blijkt dat 0,7 procent van de afgestudeerden 20 maanden na
afstuderenn niet-zoekend werkloos is. Zij zoeken niet actief naar werk of zijn
werkzaamm in de eigen huishouding. D e verklaring van het arbeids aanbodmodel
iss dat ze er voor kiezen zich niet aan te bieden op de arbeidsmarkt. Die keuze
wordtt ingegeven door hun voorkeuren, het uurloon dat zij kunnen verdienen
enn het 'overige inkomen' van hun partner of verworven uit andere bronnen dan
betaaldee arbeid. Deze vrijwillige werkloosheid komt onder pas afgestudeerde
academicii in de periode 1994-2000 eigenlijk nauwelijks voor: slechts 7 op de
duizendd afgestudeerden kiezen hier voor. Uit Tabel 2.7 blijkt verder dat 2,8
procentt van de afgestudeerden op het moment van enquêteren wel op zoek is
naarr werk, maar geen werk heeft. De toestand van deze respondenten noemen
wee 'zoekend werkloos'. Van de onderzoekspopulatie zit 1,8 procent op het
momentt van enquêteren nog of wederom in de collegebanken. Zij hebben na
hett doctoraalexamen van hun studie een andere studie of mogelijk een vervolgstudiee opgepakt. Voor hen is arbeidsmarktparticipatie nog niet aan de orde,
omdatt zij een andere tijdvullende bezigheid hebben. Tot slot biedt bijna de
helftt van de niet-participanten zich o m 'andere redenen' op het moment van
enquêterenn niet aan op de arbeidsmarkt.
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Tabel'2.8Tabel'2.8
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Karakteristieken van participerende en niet-participerende afgestudeerden
niet-andere e partici-zoekend d zoekend d
werkloos s werkloos s studerend d redenen n perend d

percentagee mannen
leeftijdd (bij enquêteren)
percentagee allochtoon (subj.)
percentagee met kinderen

199 *
32* *
33
577 *

46 6
288 *
55
10* *

400 *
277 *
77 *
44

33**
299 *
88 *
111 *

51 1
27 7
44
66

landsdelenlandsdelen
noord d
oost t
zuid d
west t

88
20 0
16 6
57 7

12* *
24* *
12* *
53* *

88
211 *
14 4
577 *

77
188 *
122 *
63 3

66
15 5
15 5
64 4

44 *
26 6
20 0
22 *
10 0
188 *
55
133 *
33

10* *
299 *
133 *
77 *
66 *
133 *
111 *
66 *
55 *

10* *
29* *
16 6
7* *
4**
14* *
99
99 *
22

77 *
30* *
14* *
55 *
133 *
166 *
55
77 *
33

20 0
20 0
18 8
15 5
88
66
66
44
33

(%)

studierichtingstudierichting
economisch h
sociaal l
recht t
technisch h
medisch h
cultureel l
natuur r
taal l
landbouw w

(%)

werkwerk en inkomen
maandinkomenn huishouden
(netto,, prijzen januari '01)
€2050 0
huidigee contract uurloon
(netto,, prijzen januari '01)
nvt nvt
contracturenn per week
00
gewenstee werkweek (uren)
00
hadd baan na afstuderen (%)

44 4

vorigee contractuurloon
(netto,, prijzen januari '01)
€8,8 8
vorigee contracturen per week 29,0 0
NN =
n= =
Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)

700 0
145 5

€14700 *
nvt nvt
00
33,7 7

€17800 * €1830* * €2200 0
nvt nvt
nvt nvt
nvt nvt

nvt nvt €€ 9,9
nvt nvt € 3 7 , 2 2
nvt nvt € 3 6 , 6 6

61 1

75 5

€8,11 *
33,11 *

€8,6 6
30,3 3

€9,0 0
31,1 1

2600 0
620 0

1650 0
363 3

4400 0
1005 5

68 8

87.900 0
18.813 3

*=significant verschillend van participerenden (p=0,05)
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Inn Tabel 2.8 worden de niet-participanten op een aantal kenmerken vergeleken
mett de participerende afgestudeerden. Die kenmerken zijn: geslacht, leeftijd,
etniciteit,, kinderen, landsdeel, studierichting, inkomen, laatst verdiende netto
uurloonn en gewenste werkweekomvang.

Niet-zoekendNiet-zoekend

werkloos

D ee niet-zoekende werklozen zijn in ruim 80 procent van de gevallen vrouw. Ze
zijnn gemiddeld ruim vier jaar ouder in leeftijd en hebben in meer dan helft van
dee gevallen kinderen. Ze hebben vaker een culturele studie of een taal gestudeerdd en minder vaak een economische of technische studie. Bijna de helft
heeftt na afstuderen wel gewerkt, maar dat was relatief vaak in deeltijd. Hun
gemiddeldee laatst verdiende netto uurloon was, ondanks de belastingpremie
voorr deeltijdwerk, significant lager dan dat van de participerenden. Opvallend
iss het relatief hoge, door één kostwinner verdiende huishoudinkomen van deze
groep.. Deze bevindingen komen overeen met wat het arbeidsaanbodmodel
voorspelt.. Ten eerste hebben de vrijwillig werklozen door de aanwezigheid van
kinderenn een voorkeur voor vrije tijd om zorgtaken te kunnen verrichten. Ten
tweedee is het uurloon dat zij kunnen verdienen lager dan gemiddeld en ten
derdee is het overige inkomen waarover zij kunnen beschikken relatief hoog. Al
dezee factoren wijzen volgens de theorie in de richting van verhoogde kans op
non-participatie.. En daarnaast geeft de verhouding van wat beide partners op
dee arbeidsmarkt kunnen verdienen aanleiding tot specialisatie. De partner met
hett hoogste uurloon specialiseert zich in betaalde arbeid, de ander in zorgtaken
(Becker,, 1993b).

ZoekendZoekend

werkloos

Werkloosheidd anders dan het vrijwillig niet-participeren op de arbeidsmarkt kan
mett het neo-klassieke arbeidsaanbodmodel niet worden verklaard. De zoektheoriee en de matchingtheorie, die beide in Hoofdstuk 3 aan de orde zullen
komen,, kunnen dat wel. In de zoektheorie is een eindige tijdspanne van werkloosheidd het logische gevolg van het handelen van een optimaliserend rationeel
individuu in een onzekere wereld. De periode van werkloosheid is een inves-
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teringg waarvan de baten een betere koppeling tussen mens en baan zijn. In de
matchingtheoriee komt werkloosheid voort uit het onherroepelijke bestaan van
frictiess en heterogeniteiten op de arbeidsmarkt. Het proces dat werkgevers en
werknemerss op zoek naar een optimale 'match' bij elkaar brengt, zorgt aan de
enee kant van de markt voor vacatures en aan de andere kant voor werkloosheid.. In Hoofdstuk 4 zal met behulp van een duurmodel de eerste werkloosheidsduurr (de zoekduur) van academici na schoolverlaten in de context van
dezee twee theorieën worden onderzocht.
Dee tweede kolom van Tabel 2.8 geeft inzicht in het profiel van de academici
diee op het moment van enquêteren, gemiddeld zo'n 20 maanden na afstuderen,
werklooss zijn, maar daarbij wel op zoek zijn naar werk. Deze groep onderscheidtt zich op enkele kenmerken van de participerende afgestudeerden. Ze
zijnzijn gemiddeld een jaar ouder en hebben iets vaker kinderen. Geslacht en
etniciteitt spelen geen rol. Opmerkelijk is dat landsdeel en studierichting overal
significantee verschillen te zien geven. Dit suggereert dat een verklaring van hun
werkloosheidd gezocht kan worden in arbeidsmarktfricties met betrekking tot
locatiee en kwalificatie van de werkzoekende. Met andere woorden: de
afgestudeerdee woont niet in een regio waar behoefte is aan zijn kennis en
vaardigheden.. Dit en het feit dat twee op de drie wel al een baan heeft gehad na
afstuderenn — met overigens een matige kwaliteit van de 'match', getuige het
gemiddeldd lage uurloon - geeft aan dat het in het merendeel van de gevallen
omm frictiewerkloosheid gaat. Ze zijn op het moment van waarnemen werkloos,
omdatt de enquête 'toevallig' op dat moment in de bus viel. Voor een kleine
groepp van afgestudeerden, circa 0,9 procent van het totaal, geldt dat niet. Zij
vondenn tot het moment van enquêteren nog geen baan en kunnen op grond
daarvann bestempeld worden als langdurig werkloos. Op de totale onderzoekspopulatiee van 97,2 duizend academici gaat het om pakweg 900 personen.

Studerend Studerend
TA)TA) die arbeidsmarktparticipatie hebben uitgesteld ten gunste van een vervolgstudiee zijn gemiddeld jonger, iets vaker van het vrouwelijk geslacht en vaker
allochtoon.. Ze hebben veelal een studie gedaan in culturele, sociale of taal-
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wetenschappen.. Economische, technische en medische studies komen onder
henn minder voor. Ruim 60 procent van de studerenden heeft overigens wel
gewerktt na afstuderen, maar is kennelijk teruggekeerd naar de collegebanken
o mm meer kennis op te doen.

AndereAndere

redenen

van

non-participatie

D ee resterende categorie bevat de academici die om andere redenen niet
participerenn op de arbeidsmarkt. Welke redenen dat precies zijn, kan niet met
behulpp van de vragenlijst worden achterhaald. De meest voor de hand liggende
redenn is (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid. Volgens cijfers van het Lisv werden
inn het jaar 1999 ruim 21 duizend nieuwe WAO-uitkeringen geregistreerd van
personenn in de leeftijdscategorie 25-34 jaar. Het totaal aantal lopende WAOuitkeringenn voor die leeftijdscategorie lag in dat jaar gemiddeld rond de 58
duizend.. In dat jaar telde de Nederlandse bevolking in deze leeftijdscategorie
volgenss het CBS ongeveer 2,5 miljoen mensen en dat levert voor hen een ruwe
schattingg op van de kans op arbeidsongeschiktheid van 3 procent. Zelfs als
arbeidsongeschiktheidd onder hoger opgeleiden minder zou voorkomen, dan
nogg lijkt het niet onwaarschijnlijk dat een aanzienlijk deel van de categorie
'anderee redenen' zich om die reden niet kan aanbieden op de arbeidsmarkt.
Anderee mogelijke redenen om niet te (kunnen) participeren zijn detentie en
onbetaaldd vrijwilligerswerk. Tot slot zij opgemerkt dat de indeling in de diverse
groepenn wordt gemaakt op basis van een vraag met elf antwoordcategorieên,
diee veel voorkomende arbeidsmarktposities beschrijven, en één restcategorie
'anders'.. De groep 'om andere redenen niet participerend' bevat dus wellicht
ookk respondenten die hun arbeidsmarktpositie niet overeen vinden komen met
dee elf gegeven antwoordcategorieên.
D ee om andere redenen niet-participerende afgestudeerden zijn veelal vrouw,
zijnn gemiddeld ouder en behoren vaker tot een allochtone bevolkingsgroep.
O o kk hebben ze vaker kinderen. Studies in culturele, sociale of taalwetenschappenn komen onder hen relatief vaak voor, economische, juridische, technischee en medische studies minder vaak.

2.2.77 Zoekgedrag
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Zoekgedrag

Inn deze paragraaf wordt het zoekgedrag belicht van afgestudeerden die aan het
arbeidsprocess willen deelnemen. Achtereenvolgens komen twee thema's aan de
orde:: (a) het eerste actieve zoekmoment, en (B) de zoekstrategie, bestaande uit
hett aantal ondernomen zoekactiviteiten en de gekozen zoekkanalen.

WanneerWanneer beginnen

academici

met

zoeken?

O pp welk moment richten jonge academici hun blik op de arbeidsmarkt? In de
enquêtee wordt hen gevraagd aan te geven in welke maand zij voor het eerst
'actieff gingen zoeken naar een baan'. Door deze informatie af te zetten tegen
dee maand van afstuderen ontstaat een beeld van wanneer jonge academici zich
opp de arbeidsmarkt richten. Daarbij zij wel opgemerkt dat 'actief zoeken' voor
verschillendee subjectieve interpretaties vatbaar kan zijn. Bovendien is het op
hett moment van enquêteren voor de meeste respondenten meer dan een jaar
geledenn dat zij begonnen met actief zoeken. Wellicht wordt het eerste actieve
zoekmomentt daarom niet erg nauwkeurig waargenomen. Figuur 2.3 geeft de
verdelingg van het eerste actieve zoekmoment rond afstuderen grafisch weer.
FiguurFiguur 2.3

Verdeling van het eerste actieve ^oekmoment rond afstuderen
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Gemiddeldd begint de jonge academicus van de beschouwde jaargangen 1,7
maandenn voor afstuderen met 'actief zoeken'. De verdeling is enigszins scheef:
ongeveerr 60 procent begint voor afstuderen met zoeken, 40 procent in de
maandd van afstuderen of erna. Deze verhouding verschoof in de beschouwde
jarenn een klein beetje. Van de eerste twee jaargangen begon 59 procent te
zoekenn voor afstuderen, van de laatste twee was dat 61 procent. Ook het
gemiddeldee lijkt iets te verschuiven: van —1,6 maanden voor de eerste jaargang
tott —2,0 maanden voor de laatste jaargang. Een verklaring voor de neiging tot
steedss vroegere arbeidsmarktoriëntatie zou de toenemende spanning op de
arbeidsmarktt kunnen zijn. Een gespannen arbeidsmarkt oefent aantrekkingskrachtt uit op inactieven en ook studenten ontkomen daar wellicht niet aan.
Opmerkelijkk — en niet eenvoudig verklaarbaar — is de 'dip' bij één maand voor
afstuderen.. Dit wordt bij alle beschouwde jaargangen waargenomen.
Hett eerste actieve zoekmoment en het moment van afstuderen spelen een
belangrijkee rol bij het definiëren van de zoekduur in Hoofdstuk 3.

Zoekstrategie Zoekstrategie
Hoee de jonge afgestudeerde probeert aan een baan te komen, zou men zijn
zoekstrategiee kunnen noemen. Twee dimensies van de zoekstrategie komen in
dezee paragraaf aan de orde: de zoekintensiteit en de gekozen zoekkanalen. De
zoekintensiteitt wordt hier afgemeten aan het aantal door de respondent gerapporteerdee activiteiten die hij heeft ondernomen in zijn zoektocht naar een baan.
Respondentenn dienen de door hen ondernomen activiteiten aan te kruisen op
eenn uitgebreide lijst van mogelijkheden.
Figuurr 2.4 geeft het aantal ondernomen zoekactiviteiten weer voor de gehele
onderzoekspopulatie.. Het gemiddelde aantal ondernomen

zoekactiviteiten

bedraagtt 3,4. Circa 7,5 procent zegt geen enkele activiteit te hebben ondernomen;; deze respondenten 'werden gevraagd' ergens te komen werken. Bijna
dee helft van de afgestudeerden zegt 1, 2 of 3 activiteiten te hebben ondernomen.. Meer dan drie zoekactiviteiten komt ook regelmatig voor. Ongeveer 10
procentt geeft aan 7 of meer verschillende activiteiten te hebben ondernomen.
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FiguurFiguur 2.4

Het aantal verschillende ondernomen zoekactiviteiten
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TabelTabel 2.9

Het gemiddeld aantal ondernomen zoekactiviteiten per jaargang

laargang g
aantall activiteiten

'94/'955

'95/'96

'96/'97

'97/'98

'98/'99

3,99

3,5

3,4

3,1

3,0

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)
Tabell 2.9 toont het gemiddelde aantal zoekactiviteiten voor de vijf jaargangen.
Daarinn wordt een dalende trend duidelijk zichtbaar. De oudste jaargang ondernamm gemiddeld bijna vier activiteiten, de jongste drie. Gingen afgestudeerden
minderr intensief zoeken doordat, met het oplopen van de spanning op de
arbeidsmarkt,, de banen als het ware vanzelf kwamen aanwaaien? Een dergelijke
conclusiee kan niet zonder meer uit Tabel 2.9 worden getrokken. In hoeverre de
zoekintensiteitt varieert in de tijd, is niet direct uit het aantal ondernomen
zoekactiviteitenn af te leiden. Immers, het aantal zoekactiviteiten, gerapporteerd
overr de periode totdat de afgestudeerde zijn eerste baan vond, varieert zowel
mett arbeidsmarktomstandigheden als met de lengte van de individuele zoekperiode.. In een krappe arbeidsmarkt en een korte zoekduur zal dat aantal lager
zijnn dan wanneer hij lang naar een baan moet zoeken en alleen daarom al meer
inn de gelegenheid is om verschillende activiteiten uit te proberen. Aan de
anderee kant wordt de individuele zoekduur mede bepaald door de ondernomen
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zoekactiviteiten.. Een model waarin het aantal zoekactiviteiten en de zoekduur
simultaann worden gemodelleerd kan hier soelaas brengen. Dat valt buiten het
bestekk van deze studie, maar zou een interessant aanknopingspunt voor vervolgonderzoekk kunnen zijn.
Eenn tweede aspect van de zoekstrategie is langs welke kanalen de afgestudeerde
zichh op de arbeidsmarkt oriënteert. De zes belangrijkste kanalen zijn:
(a)(a) reageren op een advertentie
(b)(b) open sollicitatie
(c)(c) inschrijven bij arbeids-, uitzend- en werving- en selectiebureaus
(d)(d) informeren bij familieleden, vrienden en kennissen
(e)(e) bezoeken van opendagen, banenmarkten, carrièredagen etc.
(f)(f) sollicitatie via bedrijfswebsite, Internet vacaturebank
Dee genoemde kanalen zijn gedefinieerd op basis van de uitgebreide lijst van
mogelijkee zoekactiviteiten die respondenten kunnen aankruisen. Het zoekkanaall 'Internet' werd aan de eerste twee jaargangen niet voorgelegd. De derde
jaargangg kon weliswaar aangeven Internet te hebben geraadpleegd voor informatiee over werkgevers (20 procent zegt dit te doen), maar die optie is niet
vergelijkbaarr met specifiekere omschrijvingen waarmee jaargangen vier en vijf
tee maken kregen: sollicitatie via bedrij fswebsite of via vacaturebank op Internet.

FiguurFiguur 2.5
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2.72.7 Zoekgedrag

Figuurr 2.5 geeft grafisch weer hoe vaak de diverse zoekkanalen door de vijf
jaargangenn werden gebruikt. Reageren op een advertentie is het meest gebruikte
zoekkanaal;; twee van de drie afgestudeerden probeert langs deze weg aan een
baann te komen. De open sollicitatie en bemiddeling door intermediairs zijn ook
veell gebruikte methoden met respectievelijk 58 en 53 procent.
Veranderingenn in de tijd in de keuze van zoekkanalen zijn aan de hand van de
gegevenss moeilijk zuiver vast te stellen, alleen al omdat de internet-optie aan de
eerstee drie jaargangen niet of te breed gedefinieerd werd voorgelegd. Nadere
inspectiee van de gegevens leert dat reageren op een advertentie door 80 procent
vann de eerste jaargang werd aangekruist en door slechts 54 procent van de
laatstee jaargang. Voor jaargangen 2, 3 en 4 bedroeg dit percentage resp. 72, 69
enn 61 procent. De open sollicitatie geeft een soortgelijke daling te zien van 68
naarr 48 procent. Ook intermediairs, zoals uitzendbureaus, zagen hun rol in
belangg geleidelijk aan afnemen van 63 naar 37 procent. Dit zijn aanzienlijke
verschuivingenn in een kort tijdsbestek. Het ligt voor de hand deze toe te
schrijvenn aan een toename van spanning op de arbeidsmarkt. Dit verleidt en
nooptt beide zijden van de markt wellicht tot ander zoekgedrag. Voorts mag een
structurelee verandering in de keuze van zoekkanaal met de intrede van Internet
niett worden uitgesloten.

2.88 Baankenmerken
Dezee paragraaf geeft een overzicht van de kenmerken van de banen die
afgestudeerdenn gemiddeld 20 maanden hebben. Achtereenvolgens komen aan
dee orde: het aantal uren per week, het salaris, het vereiste opleidingsniveau en
hett type dienstverband.

HetHet aantal uren per

week

Inn Tabel 2.10 worden de percentages deeltijd en voltijd per jaargang weergegeven,, alsmede het gemiddelde aantal uren per week en, alleen voor voltijders,
dee verdeling over de meest voorkomende contracten. Circa 8 a 9 procent van
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dee afgestudeerden die op het moment van ondervragen werken, heeft een
deeltijdd dienstverband. O p het oog doen zich geen grote veranderingen voor in
dee aandelen van deeltijders en voltijders in de tijd. Het aantal uren van
deeltijderss varieert van 12 tot 31 uur per week, met een gemiddelde van 22,8
uurr per week. Over de jaargangen lijkt dit gemiddelde licht toe te nemen, wat
suggereertt dat deeltijders bij toenemende krapte op de arbeidsmarkt (door
hogeree lonen) worden verleid tot een groter arbeidsaanbod. In een voltijd
dienstverbandd bedraagt het aantal uren per week volgens het contract 32 of
meer.. Het merendeel van de voltijders heeft een 40-urige werkweek. Wel is
daarinn een dalende tendens waar te nemen. Van jaargang '94/'95 werkte 66
procentt van de voltijders 40 uur per week, van de laatste jaargangen was dat
nogg maar circa 50 procent. Tegelijkertijd wordt een toename waargenomen van
hett aantal 36-urige werkweken van 10 procent in de eerste jaargang en ruim 20
procentt bij de laatste jaargangen. Deze verschuiving wordt ook zichtbaar in het
gemiddeldee van de voltijders, dat in vijf jaar afneemt van 38,7 tot 38,3 uren per
week.. Jonge academici in voltijd gingen in de periode van beschouwing dus
korterr werken. Een deel van dit effect is wellicht ontstaan door institutionele
veranderingen,, in bijvoorbeeld CAO's. Ook zou het deels kunnen voortvloeien
uitt een rationele afruil tussen vrije tijd en werktijd, die volgens het neo-klassieke
arbeidsaanbodmodell als gevolg van stijgende lonen kan plaats vinden.
TabelTabel 2.10

De werkweek van academici (gemiddeld 20 maanden na afstuderen)

jaargang g

'94/'95 5 '95/'96 6 '96/'97 7 '97/'98 8 '98/'99 9 Totaal l

deeltijdd (%)
voltijdd (%)

8,6 6
91,4 4

9,0 0
91,0 0

8,5 5
91,5 5

8,0 0
92,0 0

8,1 1
91,9 9

8,5 5
91,5 5

urengemiddeldee deeltijd
urengemiddeldee voltijd

22,1 1
38,7 7

22,7 7
38,4 4

23,0 0
38,4 4

22,9 9
38,4 4

23,2 2
38,3 3

22,8 8
38,5 5

77
10 0
13 3
66 6
55

66
17 7
15 5
55 5
77

66
21 1
12 2
53 3
77

66
22 2
13 3
50 0
99

88
21 1
12 2
52 2
77

77
18 8
13 3
56 6
77

urenverdelingg voltijders (%)
322 uur
366 uur
388 uur
400 uur
anders s
Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)
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salaris

Tabell 2.11 toont afzonderlijk voor deeltijders en voltijders het gemiddelde
nettoo maandsalaris per jaargang. Respondenten rapporteren het netto salaris;
hett bruto salaris wordt niet gevraagd. De bedragen zijn gecorrigeerd voor
inflatiee door middel van de CPI en zijn uitgedrukt in het prijspeil van januari
2001,, het moment waarop jaargang '98/'99 werd waargenomen. Gemiddeld
overr alle vijf jaargangen, zo blijkt uit de tabel, verdienden deeltijders €1000 en
voltijderss €1430 netto per maand. Over de jaargangen wordt in beide gevallen
eenn toename waargenomen. Bij de deeltijders gaat het om een toename van
11,55 procent bij een lichte toename van het aantal uren. Bij de voltijders
bedraagtt de toename 9,5 procent bij een lichte afname van het aantal uren.

TabelTabel 2.11 Het Het netto maandsalaris van voltijders en deeltijders (gemiddelde, € januari '01)
jaargang g
deeltijd d
voltijd d

'94/'95 5 '95/'96 6 '96/'97 7 '97/'98 8 '98/'99 9 Totaal l
950 0
1370 0

950 0
1380 0

1050 0
1440 0

1020 0
1470 0

1060 0
1500 0

1000 0
1430 0

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)
HetHet vereiste

opleidingsniveau

Tabell 2.12 toont het vereiste opleidingsniveau voor de functie die op het
momentt van ondervragen wordt bekleed. Uit de gegevens blijkt dat twee van
dee drie jonge academici in de beschouwde jaargangen binnen 20 maanden een
baann op wo-niveau heeft gevonden. Bijna 30 procent heeft dan een baan op
hbo-niveau.. Een enkeling heeft een baan van lager niveau. Vergelijken we de
verschillendee jaargangen onderling, dan moet in het achterhoofd gehouden
wordenn dat enige variatie in het meetmoment bestaat. Zouden met de tijd
steedss meer academici in een baan op wo-niveau terechtkomen, dan heeft het
meetmomentt invloed op de verdeling over de drie categorieën. Hoe later het
meetmoment,, des te meer academici een baan op wo-niveau hebben. Het is
duss moeilijk op grond van deze jaarganggemiddelden een uitspraak te doen
overr eventuele verschuivingen in de tijd.
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TabelTabel 2.12 Het vereiste opleidingsniveau; baan gemiddeld 20 maanden na afstuderen (%)
'94/'95 5 '95/'96 6 '96/'97 7 '97/'98 8 '98/'99 9 Totaal l

jaargang g

66 6
29 9
55

64 4
31 1
55

66 6
29 9
55

67 7
28 8
44

72 2
24 4
33

67 7
29 9
44

20,3 3

20,0 0

19,7 7

21,6 6

20,9 9

20,4 4

wo-niveau u
hbo-niveau u
lager r
meetmoment t(maanden) )

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)
TypeType

dienstverband

Inn Tabel 2.13 wordt het voorkomen van vijf mogelijke dienstverbanden weergegeven.. De helft van de ondervraagden heeft een vast dienstverband, ruim een
kwartt heeft een tijdelijk contract met uitzicht op vast en nog eens 18 procent
heeftt een tijdelijk contract. Andere vormen van dienstverband komen slechts
opp kleine schaal voor. Zo is 2 procent zelfstandig ondernemer en 1 procent
werktt op freelance-basis. In de resterende 3 procent, in de categorie 'anders',
bevindenn zich onder andere de uitzendkrachten en gedetacheerden. Vergelijken
wee de jaargangen onderling, dan zien we één duidelijke verschuiving optreden.
O mm werknemers aan zich te binden, zet de vraagzijde met het krapper worden
vann de arbeidsmarkt tijdelijke contracten met-uitzicht-op-vast blijkbaar om in
vastee contracten. De tabel toont een toename van het aantal vaste contracten
vann 47 tot 56 procent en een afname van de tijdelijke contracten met-uitzichtop-vastt van 28 naar 23 procent. Ook het aantal 'gewone' tijdelijke contracten
lijktt iets af te nemen, maar die afname is op het oog gering.

TabelTabel 2.13 Het dienstverband; baan gemiddeld 20 maanden na afstuderen (%)
jaargang g

'94/'95 5 ' 9 5 / ' % % '96/'97 7 '97/'98 8 '98/'99 9 Totaal l

vast t
tijdelijk,, uitzicht op vast
tijdelijk k
zelfstandig g
freelance e
anderss (uitzendwerk e.d.)
Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)

47 7
28 8
20 0
22
22
33

47 7
29 9
18 8
22
11
33

49 9
26 6
18 8
22
11
44

53 3
22 2
18 8
22
11
33

56 6
23 3
19 9
22
11
33

50 0
26 6
18 8
22
11
33
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ZOEKDUURDEFINITIES S
Dee zoekduur van schoolverlaters is een uiting van frictie tussen de vraag- en
aanbodzijdee van de arbeidsmarkt. Wat de zoekduur van schoolverlaters
bijzonderr maakt is dat hij voorafgegaan wordt door een lange periode waarin
niett werd gewerkt maar voltijdonderwijs werd genoten. Schoolverlaters bezitten
dientengevolgee doorgaans weinig serieuze werkervaring, maar beschikken wel
overr de meest recent onderwezen kennis en vaardigheden; ze hebben die alleen
nogg niet in de praktijk kunnen brengen. De zoekduur van schoolverlaters is een
veelzijdigee informatiebron. Ten eerste kan eruit worden afgeleid aan welke
kenniss en vaardigheden veel behoefte is, en aan welke minder. De zoekduur
zegtt dus iets over de kwantitatieve aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt
enn biedt de mogelijkheid om scholingsdiscrepanties 5 op het snijvlak van onderwijss en arbeidsmarkt in beeld te brengen (zie Teulings 1990a). Ten tweede
bevatt de zoekduur informatie over welke indicatoren van productiviteit de
vraagzijdee van de markt hanteert bij het selecteren van kandidaten, of anders
gezegd,, naar welke werknemers de voorkeur van werkgevers uit gaat. Anders
dann de meeste andere aanbieders op de arbeidsmarkt moeten schoolverlaters
hunn productiviteit nog bewijzen. Zij zijn afhankelijk van de perceptie van de
vraagzijdee van hun te verwachten productiviteit, gebaseerd op secundaire
indicatorenn zoals studie, studieprestaties, geslacht, leeftijd, etniciteit etc. Indien
opp dergelijke indicatoren wordt geselecteerd, dan wordt dat zichtbaar in de

Voorr een theoretische verhandeling over scholingsdiscrepanties, zie De Grip (1987)
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zoekduur.. Ten derde geeft de zoekduur, indien op diverse tijdstippen gemeten,
eenn beeld van de spanning op de arbeidsmarkt in de tijd en bevat hij informatie
overr het matchingproces op de arbeidsmarkt. In deze studie worden zoekduren
vann afgestudeerden geanalyseerd, met als doel deze verschillende vormen van
informatiee aan te boren. In dit hoofdstuk wordt de zoekduur gedefinieerd en
wordtt het modelkader beschreven, waarin de zoekduuranalyse van Hoofdstuk
44 zal plaatsvinden.
Hett hoofdstuk bestaat uit vijf paragrafen. Paragraaf 3.1 gaat in op de theorie
vann duurmodellen. Het duurmodel, waarin de ha^ardrate ofwel de uittredevoet
eenn centrale rol speelt, is het econometrisch instrument waarmee de zoekduur
wordtt onderzocht. Paragraaf 3.2 beschrijft welke aanknopingspunten de economischee theorie biedt om de uittredevoet van schoolverlaters te specificeren. In
paragraaff 3.3 worden vier definities van de zoekduur gegeven, die ontstaan
doorr twee alternatieven voor het begin- en eindpunt van de zoekduur te
combineren.. In paragraaf 3.4 worden de resultaten van de vier definities op het
niveauu van de totale onderzoekspopulatie geschetst. Paragraaf 3.5 geeft een
samenvattingg van het hoofdstuk.

3.11

Duurmodellen

Hett gebruik van duurmodellen in de arbeidseconomie heeft een relatief korte
geschiedenis.. Aan het einde van de jaren 70 van de twintigste eeuw raakte het
analyserenn van werkloosheidsduren in deze tak van de economische wetenschapp in zwang. Dat leidde tot een golf van theoretische en empirische literatuurr over de werkloosheidsduur van individuen. Duurmodellen zijn sindsdien
niett meer weg te denken uit de gereedschapskist van economen. Naast de
werkloosheidsduurr van individuen zijn in de achterliggende jaren ook andere
micro-economischee duurgrootheden met deze modellen onderzocht.

Zo

werdenn voor de Nederlandse arbeidsmarkt individuele baanduren geanalyseerd
doorr Lindeboom & Theeuwes (1991) en door Van Ours & Ridder (1992, 1993)
dee tijdsduur dat een vacature onvervuld blijft.
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Hett modelleren van tdjdsduren geschiedt aan de hand van hazard models, ook wel
durationduration models genoemd. Deze modellen vinden hun oorspong in bio-medische
wetenschappen,, waar ze worden gebruikt om het effect van bepaalde behandelingenn op de levensduur van patiënten te schatten. In deze paragraaf wordt een
beknoptee beschrijving gegeven van de theorie der duurmodellen en passeren de
meestt gebruikte continue-tijd modellen de revue. Voor uitgebreide verhandelingenn over dit onderwerp wordt verwezen naar bijvoorbeeld Kalbfleish and
Prenticee (1980), Kiefer (1988), Lancaster (1990) en Van den Berg (2000).

DeDe

uittredevoet

Econometrischee modelbouw begint vaak met de keuze van een verdelingsfunctie,, die de waargenomen stochastiek van het te modelleren fenomeen moet
ondervangen.. In het duurmodel is het uitgangspunt de ha^ardrate 0 ofwel de
uittredevoet.uittredevoet. De uittredevoet is gedefinieerd als de voorwaardelijke kans per
oneindigg klein tijdinterval dt om vanuit een zekere toestand op tijdstip / over te
gaann naar een andere. In deze studie beschrijft # d e overgang van werkloosheid
naarr betaald werk. Tijdvariabele / meet daarbij de individuele verstreken tijd in
dee toestand van beschouwing, in dit geval dus werkloosheid. In formele
notatie: :
,.
?(t<T<t
nn x
0(t)0(t) = üm —
<*-»oo

+ dt\T>t)
'
dt

V(t<T<t
+ dt)
= Hm —
dt^o
P(T>/)

f(t)
- = JK }
1--F(/)

}

(3.1)

Dee uittredevoet is in het geval van continue tijd, zoals in bovenstaande vergelijking,, een intensiteit en geen kans. Indien de tijd in discrete eenheden wordt
behandeldd is de uittredevoet per definitie wel een kans:
0{0{KiKi))
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= V{T = Ki \T>Z/:)
J

J

Azj) Azj)

=- — 7 —
l--F(^y)

y = l,2,

(3.2)

Essentieell in de definitie is de voorwaarde T > / (of ^y) die bepaalt dat alleen zij
diee / of langer werkloos zijn in beschouwing worden genomen; zij die eerder
werkk vonden doen niet meer mee. Instructief voor begrip van de uittredevoet
enn het onderscheid dat de voorwaarde aanbrengt, is het te plaatsen in de contextt van levensduren van mensen. De onvoorwaardelijke kans bij de geboorte
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omm 65 te worden geeft het percentage weer van alle mensen - dus ook zij die
datt niet halen - die in het 66-ste levensjaar sterven. De uittredevoet geeft weer
welkk deel van de 65-jarigen voor hun 66-ste verjaardag sterft. Uit definitie (3.1)
volgtt dat een één-op-één relatie bestaat tussen de uittredevoet en de verdelingsfunctiee F(/) met bijbehorende dichtheidsfunctie f{t)— dF(t)/dt.

Met andere

woorden:: met de keuze van een bepaalde functionele vorm voor 6(f) wordt
impliciett voor een zekere verdelingsfunctie gekozen en andersom. De functie
\—F(f)\—F(f) wordt in de theorie van duurmodellen ook wel de survival function
genoemd,, vaak aangeduid met S(t).

KlassenKlassen

van continue-tijd

hazardmodellen

Logischh uitgangspunt is het speciale geval 9{f}= c > 0. De uittredevoet is dan
opp elk willekeurig moment gelijk aan een positieve constante c. Deze in de tijd
constantee uittredevoet is overigens niet slechts een puur theoretisch geval.
Wanneerr beëindiging van een duur een zuiver toevallige gebeurtenis is, zoals bij
dee tijdspanne tussen twee verkeersongevallen op een kruispunt, dan kan een
duurr met een dergelijk constant ha^ardmodelworden gemodelleerd. De duur volgt
inn dit model de exponentiële verdeling. Deze verdeling heeft één parameter, die
zowell de verwachting als de variantie bepaalt. Om heterogeniteit van waarnemingenn toe te staan, wordt de in de tijd constante uittredevoet in het model
gedefinieerdd als 0(t)=e.xp(x'/3), waarin x een vector van exogene individuele
kenmerkenn is en p een te schatten parametervector. Het exponentiële model is
eenn praktisch makkelijk hanteerbaar model, maar de beperking wordt duidelijk
wanneerr het in een andere vorm geschreven wordt. Het model blijkt equivalent
aann lineaire regressie van In/ op de som van een structureel deel x'(5 en een
storingstermm u die verdeeld is volgens de Type I Extreme Value verdeling6.
Dezee verdeling heeft een verwachting gelijk aan —0,58 (geabsorbeerd door de
constantee in x'JJ) en een variantie gelijk aan 1,64. Het nadeel van dit regressiemodell is dat de variantie van storingsterm u impliciet wordt opgelegd en niet,
zoalss bij OLS-regressie, vrij kan variëren met de data. Lancaster (1990) laat zien
hoee vanuit dit model meer flexibele modellen ontstaan. Door de variantie van
Ofwel:: exp(#) volgt de exponentiële verdeling met verwachting en variantie gelijk aan 1
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dee storingsterm vrij te laten volgt het Weibull-model, waarin de uittredevoet in
dee tijd monotoon kan stijgen, dalen of gelijk blijven. Door vervolgens de meer
flexibeleflexibele Gammaverdeling te gebruiken voor de verdelingsfunctie van exp(#),
ontstaatt het gegeneraliseerde Gamma-model, waarin de uittredevoet bij verloop
vann tijd een maximum of een minimum kan aannemen. Beide modellen
omvattenn het speciale geval van de in de tijd constante uittredevoet — het
Exponentiëlee model. Het Weibull-model is weer een speciaal geval van het
gegeneraliseerdee Gamma-model. Een praktische beperking van het Gammamodell is dat de uittredevoet niet in gesloten vorm (Lancaster, 1990, p. 38) kan
wordenn uitgeschreven. Dat maakt het interpreteren van de schattingsresultaten
lastig. .
D ee benadering van duurmodellen in termen van lineaire regressievergelijkingen
vann de vorm In/ -x'P +uy is een principe dat leidt tot de klasse van de accelerated
failure-timefailure-time (AFT) modellen. Daarin wordt de tijdschaal als het ware getransformeerdd door de gemeten duur te vermenigvuldigen met een acceleratiefactor
exp(-x'/J).exp(-x'/J). Veronderstellingen met betrekking tot (functies van) u leiden tot vele
mogelijkee modellen. Kiest men voor u de normaalverdeling dan ontstaat het
lognormalee model. Gebruik van het lognormale model houdt in dat men een
hazardfunctiee aan de data oplegt die eerst stijgt tot een zeker maximum en
daarnaa monotoon nadert tot nul als T naar oneindig gaat. Kiest men de
logistischee verdeling, dan ontstaat het log-logistische model. Dit model geeft,
mett uitzondering van de staarten van de verdeling, een goede benadering van
hett lognormale model, waarmee het veel lastiger rekenen is. Ook het
Exponentiëlee model, het Weibull-model en het gegeneraliseerde Gamma-model
behorenn tot de klasse van AFT-modellen.
Dee meest gangbare benadering is echter niet het opstellen van een regressievergelijking,, maar directe specificatie van de uittredevoet. Een belangrijke
klassee van modellen waarin de uittredevoet direct wordt gespecificeerd zijn de
proportionalproportional hazard (PH) modellen. In een PH-model wordt de uittredevoet
gedefinieerdd als het product van een functie A^, die de

tijdafhankelijkheid

weergeeft,, en een functie Xx, waarmee de heterogeniteit van de waarnemingen
wordtt ondervangen. De tijdafhankelijkheid en het effect van andere variabelen
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opp de uittredevoet blijven als het ware gescheiden. Ter illustratie: het effect van
geslachtt op de kans om een baan te vinden blijft, ongeacht de lengte van de
werkloosheidsduur,, proportioneel hetzelfde. Zowel het Exponentiële model als
hett Weibull-model behoren tot de klasse van PH-modellen, evenals het minder
bekendee Gompertz-model, dat door bio-medici veel gebruikt wordt om
mortaliteitt te modelleren. Een bijzonder PH-model is het semi-parametrische
Cox-modell dat in 1972 door Cox werd ontwikkeld (zie Kalbfleish and Prentice,
1980).. Daarin blijft AQ ongespecificeerd en wordt alleen uit de volgorde van de
waargenomenn duren informatie afgeleid over Av Het Cox-model maakt handig
gebruikk van de eigenschap van PH-modellen, dat schatting van de parameters
inn Ax ongevoelig is voor strikt stijgende transformaties van de tijdas. Dat
betekentt dat alleen in de volgorde van waarnemingen informatie besloten ligt
overr Xx en dat de lengte van intervallen tussen opeenvolgende waarnemingen
alleenn informatie bevat over AQ. Het Cox-model is niet ongevoelig voor grote
aantallenn 'onbeslist', dat wil zeggen waarnemingen waarvan de precieze volgordee van uitstroom niet bekend is, doordat ze met identieke duren worden
waargenomen.. Ook resulteert het model in onzuivere schatters indien sprake is
vann niet-waargenomen heterogeniteit van waarnemingen. Ridder & Verbakei
(1984)) laten dit met behulp van Monte-Carlo simulaties zien.
O mm rekening te kunnen houden met niet-waargenomen heterogeniteit van de
onderzoekspopulatie,, kan een stochast v in de specificatie van de uittredevoet
wordenn geïntroduceerd. De daaruit voortvloeiende modellen worden mixture
modelsmodels genoemd. D e resulterende verdelingsfunctie Fm{t) van duur / van de
onderzoekspopulatiee is een mengsel van de verdelingsfunctie die volgt uit de
specificatiee van de uittredevoet en de stochast v. In combinatie met een
proportionall hazard specificatie ontstaat dan de klasse van mixed proportional
hazardhazard (MPH) modellen. Een speciale klasse van mixture models ontstaat door de
hazardfunctiee te vermenigvuldigen met een positieve stochast v waarvan de
verwachtingg gelijk is aan één en de variantie a 2 vrij kan variëren. Deze modellen
wordenn ook wel frailty models genoemd (Hougaard, 1986). Wordt voor stochast
vv de gamma verdeling gekozen in combinatie met de Weibull hazardfunctie,
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dann resulteert de Burr-verdeling. De uittredevoet van het Burr-model heeft de
volgendee functionele vorm:
/la/"-11
@m(@m( )) =
ö
ll + c T / l i a
tt

waarbij X = exp(V/?)

(3.3)

Hett verloop van de uittredevoet in de tijd kan in het Burr-model allerlei
vormenn aannemen: constant, monotoon dalend, monotoon stijgend en eerst
stijgendd dan dalend. In Figuur 3.1 worden voorbeelden daarvan weergegeven.
FiguurFiguur 3.1

Mogelijke vormen van de uittredevoet in het Burr-model

tijdd t
Hett Burr-model model heeft drie standaard modellen als speciale gevallen: het
Exponentiëlee model (a = 1, o 2 = 0), het Weibull-model (G2= 0) en het Log-logistischetische model ( a 2 = l ) . Verder zij opgemerkt dat behalve in de twee eerst
genoemdee speciale gevallen (a2 = 0), het proportionele effect van een willekeurigee variabele x op de uittredevoet in het Burr-model niet op ieder tijdstip
hetzelfdee is. Met andere woorden: de eigenschap dat het verloop van de
uittredevoett in de tijd en het effect van variabelen gescheiden zijn, is niet van
toepassingg indien sprake is van niet-waargenomen heterogeniteit (CT2 > 0).
Inn deze studie worden de zoekduren van academici onderzocht met twee van
dee hierboven genoemde modellen: het Burr-model en het Cox-model. Het
Burr-modell is een parametrisch model dat aan het verloop van de uittredevoet
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inn de tijd een flexibele structuur oplegt. Het model heeft drie belangrijke
specialee gevallen die eenvoudig getoetst kunnen worden aan de hand van de
geschattee parameters. Niet-waargenomen heterogeniteit in de uittredevoet van
academicii wordt verondersteld de gammaverdeling te volgen. In het semiparametrischee Cox-model wordt geen structuur opgelegd aan het verloop van
dee hazard in de tijd.

Discrete-tijdDiscrete-tijd

modellen

Inn bovenstaande klassen van modellen wordt de tijd als een continu begrip
gezien.. Voor discrete behandeling van de tijd zijn aanzienlijk minder modellen
voorr handen. Een praktisch eenvoudige methode om discrete duurmodellen te
schattenn met behulp van binaire keuze modellen (probit, logit), wordt
beschrevenn in Jenkins (1995). Jenkins definieert een variabele y d i e de waarde
null aanneemt als het individu in de gehanteerde tijdseenheid niet uitstroomt, en
11 als dat wel het geval is. Vervolgens wordt de eenheid van waarneming
veranderdd van individu naar tijdseenheid. Een individu die na N maanden een
baann vindt draagt aan het nieuwe bestand N— 1 maanden bij waarvoor Y de
waardee 0 heeft en 1 maand waarvoor de variabele de waarde 1 aanneemt.
Variabelee Y wordt vervolgens gebruikt als de afhankelijke variabele in de
probit-- of logitprocedure. Deze methode is vooral geschikt wanneer men
uitgaatt van een constante uittredevoet.
Kalbfleishh and Prentice (1980, p.36) beschrijven een discreet PH-model voor
dee veel voorkomende situatie dat sprake is van een datagenererend proces,
waarinn de tijd wel continu is, maar waarneming van de duren gegroepeerd op
dee tijdas plaats vindt en wel zodanig dat van T alleen gehele

tijdseenheden

wordenn waargenomen en niet de fracties daarvan. In het model wordt voor elk
massapuntt de waarde van de base-line hazard als parameter geschat. De structuur
diee door het model aan de data wordt opgelegd kent dus meer vrijheidsgraden
dann het geval is in parametrische continue-tijd modellen. Dit model is een
interessantt alternatief indien het aantal massapunten beperkt is. Het blijft
evenwell een kwestie van smaak bij welk aantal massapunten men de grens legt
tussenn discrete en continue benadering van de tijd. In Studie & Werk vindt het
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gegroepeerdd waarnemen van zoekduren inderdaad plaats; zoekduren worden in
helee maanden waargenomen met een bereik van 0 tot 36 maanden. Dat is
voldoendee om voor continue-tijd modellen te kiezen. Schatting van een
discrete-tijdd model op de verzamelde gegevens is een aanknopingspunt voor
vervolgonderzoekk in de toekomst.

GoodnessGoodness

of Fit

Bijj schatting van duurmodellen heeft men niet, zoals bij gewone kleinste
kwadratenn regressie (OLS), een R2 tot zijn beschikking om vast te stellen in
hoeverree het model de data beschrijft. Wel is een grafische methode ontwikkeld
omm de goodness of fit van het model te beoordelen: de Kaplan-Meter grafiek. Deze
methodee maakt gebruik van de opmerkelijke eigenschap dat de uittredevoet,
geïntegreerdd over het traject van 0 tot het moment van uitstroom, exponentieel
verdeeldd is met verwachting gelijk aan één7. Individuele realisaties van de
geïntegreerdee uittredevoet, ook wel Cox-Snell residuen genoemd, kunnen
wordenn berekend door voor elke waarneming minus de natuurlijke logaritme te
nemenn van de geschatte survival functie geëvalueerd in de waargenomen duur.
Onderr de nulhypothese dat het model correct is gespecificeerd (en de
individuelee survival functies dus goed worden geschat), zijn de Cox-Snell
residuenn als het ware de waargenomen duren van een datagenererend proces
mett een exponentiële verdeling met verwachting gelijk aan één. Minus de
logaritmee van de waarde van de steekproef survival functie van deze 'duren',
gesorteerdd van klein naar groot en afgezet tegen het Cox-Snell residu zelf,
resulteertt dan in een puntensliert die zich als een slang om de 45-graden lijn
krult.. In geval van aanwezigheid van gecensureerde waarnemingen 8 kan van de
steekproeff de survivalfunctie worden benaderd door middel van de KaplanMeierr schatter. Voor details wordt verwezen naar Lancaster (1990, hoofdstuk
11).. Uit de Kaplan-Meier grafiek kan men afleiden dat het model de data goed
beschrijftt als de waarnemingen rond de 45-graden lijn liggen, waarbij de
afwijkingg typisch groter wordt naarmate men verder van de oorsprong
77
88

Zie: Lancaster (1990, p 19)
Rechts gecensureerde waarnemingen kunnen zich voordoen wanneer de zoekduur van
dee respondent nog niet voltooid is op het moment van enquêteren (zie paragraaf 3.4)
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verwijderdd is. Langs de assen van de Kaplan-Meier grafiek staan

tijdseenheden;

inn deze studie zijn dat maanden. Zie Figuur 3.2 voor voorbeelden van een
goedee fit en een slechte fit.
FiguurFiguur 3.2

Voorbeelden van de Kaplan-Meier grafiek
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Helaass zijn uit de Kaplan-Meier grafiek bij slechte fit geen eenduidige
conclusiess te trekken uit de richting waarin de puntwolk zich begeeft. Lancaster
(1990,, p. 310) leidt voor het exponentiële model af dat niet-waargenomen
heterogeniteitt resulteert in een concaaf verloop van de puntensliert.

Duurafhankelijkheid Duurafhankelijkheid
D ee aard van tijdafhankelijkheid van de uittredevoet is een belangrijk aspect in
dee analyse van werkloosheidsduren. Bij een positieve duurafhankelijkheid wordt
kanss op een baan groter naarmate de werkloosheid langer voort duurt. Bij
negatievenegatieve duurafhankelijkheid wordt de kans op een baan na verloop van tijd
kleiner.. Dit laatste verschijnsel wordt in de economie ook wel hysterese genoemd
enn is in verschillende studies aangetroffen bij Nederlandse werklozen in de
jarenn tachtig (zie Ter Huurne, 1988 en Kerckhoffs & De Neubourg, 1991).
Hysteresee kan worden geïnterpreteerd als een aanwijzing dat menselijk kapitaal
inn waarde vermindert als het ongebruikt blijft. Derhalve is een lange werkloosheidsduurr voor de vraagzijde een aanwijzing voor lagere productiviteit van de
werkzoekende.. Hysterese zou zich ook voor kunnen doen bij schoolverlaters.
Niett alleen vanwege het negatieve signaal dat van voort durende werkloosheid
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kann uitgaan - wat in feite voor elke werkloze geldt —, maar ook omdat na een
jaarr alweer een nieuwe jaargang van schoolverlaters de arbeidsmarkt betreedt.
Dee relatief langdurig werkloze schoolverlater krijgt dan opnieuw te maken met
eenn groot aantal concurrenten, waaraan bovendien vanuit het perspectief van
dee werkgever nog geen 'luchtje' zit.
Inn de literatuur is veel aandacht geschonken aan de schijnbare tijdafhankelijkheidd van de uittredevoet (zie Lancaster & Nickell, 1980 en Eibers & Ridder,
1982).. Een zwak punt van de genoemde PH- en AFT-modellen, waarin nietwaargenomenn heterogeniteit van de waarnemingen niet wordt ondervangen, is
datt negatieve duurafhankelijkheid niet te onderscheiden is van niet-waargenomenn heterogeniteit. Met andere woorden: zou men een Weibull-model
gebruikenn voor duren die in werkelijkheid voortkomen uit een datagenererend
process met constante uittredevoet, maar één of meer verklarende variabelen
weglaten,, dan wordt ten onrechte negatieve duurafhankelijkheid waargenomen.
Datt is eenvoudig in te zien met een voorbeeld. Neem een groep van ten
onrechtee homogeen veronderstelde waarnemingen. Daarvan hebben degenen
mett de in werkelijkheid hogere uittredevoet gemiddeld kortere zoekduren dan
degenenn met een lagere uittredevoet. Indien het model duurafhankelijkheid
toestaatt dan komt die negatieve correlatie tussen uittredevoet en zoekduur tot
uitdrukkingg in negatieve duurafhankelijkheid. Immers, de uittredevoet lijkt in
dezee 'homogene' groep lager bij de langere duren. Niet-waargenomen heterogeniteitt heeft in PH-modellen zoals het Weibull-model volgens Lancaster &
Nickelll (1980) de volgende effecten: (d) overschatting van de (eventuele) daling
vann de uittredevoet in de tijd, en (b) onderschatting van het effect van de wel
waargenomenn variabelen op de uittredevoet en mogelijk onterecht concluderen
datt het effect met de tijd afneemt.
Hett is aannemelijk dat sprake is van niet-waargenomen heterogeniteit bij de
verklaringg van zoekduren van pas afgestudeerde academici in dit onderzoek.
Zoo wordt het reserveringsloon - dat volgens de economische theorie van
invloedd is op de uittredevoet — niet waargenomen, maar ook andere kenmerken
vann de jonge academicus blijven buiten beschouwing, zoals de indruk die hij bij
sollicitatiess achterlaat, of hoe intensief en effectief hij werk zoekt.
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DeDe uittredevoet

van

schoolverlaters

Hett verloop van de uittredevoet in de tijd volgens een aanvankelijk stijgende en
daarnaa alleen nog dalende functie is voor werkloze schoolverlaters op voorhandd een voor de hand liggende keuze. Men kan zich voorstellen dat over het
algemeenn schoolverlaters bij het betreden van de arbeidsmarkt nog moeten
lerenn zich te conformeren aan de gedragsregels die daar gelden. Ook moeten ze
inn de praktijk leren hoe zich te presenteren aan potentiële werkgevers. De
eerstee ervaringen die zij opdoen dragen er toe bij dat de kans op een baan in de
eerstee maanden toeneemt. O p een gegeven moment zijn zij in dit opzicht
echterr uitgeleerd; de hazard bereikt dan zijn maximum. Daarna neemt de kans
opp een baan langzaam maar zeker af. De relatief lange werkloosheidsduur van
dee schoolverlater geeft nu mogelijk een negatief signaal af aan potentiële
werkgevers.. Die vragen zich af waarom andere werkgevers deze kandidaat
hebbenn afgewezen. Er ontstaat een vicieuze cirkel: de voortdurende werkloosheidd verkleint de kans op een baan, de afnemende uitstroomkans verlengt de
werkloosheidsduur.. In deze studie wordt dit verloop van de hazard niet a-priori
opgelegd.. In het Burr-model is het aantal functionele vormen die de uittredevoett kan aannemen wel beperkt. In het model van Cox is dat niet zo, maar het
modell werpt dan ook geen licht op het verloop van de hazard in de tijd.

3.22 De uittredevoet in de economische theorie
Beschouwenn we de zoekduur als een gevolg van frictie tussen vraag- en
aanbodzijdee van de arbeidsmarkt dan is, om haar te kunnen verklaren, een
theoriee nodig die het bestaan van 'onevenwichtigheden' toestaat en herleidt tot
individueell gedrag. D e economische theorie geeft twee invalshoeken waarmee
datt kan. De eerste is de Job Search theorie ofwel de baanzoektheorie, waarin de
individuelee

werkloosheidsduur

wordt gezien

als de uitkomst

van

een

dynamischee kosten-baten afweging van een rationeel handelend individu. De
tweedee is de matchingfunctie, die weliswaar op macro-niveau de werking van
eenn markt beschrijft, maar op micro-economische fundamenten kan worden
gestoeld.. In deze paragraaf worden beide invalshoeken kort belicht.

3.23.2 De uittredevoet in de economische theorie

JobJob
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Search

Dee zoekduur van schoolverlaters en andere werklozen naar een baan wordt
veelall gezien als een werkloosheidsduur, iets onwenselijks. Dankzij de baanzoektheoriee bestaat daar ook een meer genuanceerde kijk op. In de woorden
vann D.T. Mortensen: "Job search theory views the time spent searching for an
acceptablee job as a 'productive' activity, at least from the point of view of the
searchingg worker" 9 . De tijd die nodig is om een passende baan te vinden wordt
gezienn als een investering die wordt terugverdiend door hogere productiviteit
(enn daardoor een hoger loon) in een beter passende baan. In de baanzoektheoriee maakt de werkzoekende bij elk binnen komend baanaanbod een
afwegingg tussen enerzijds afwijzen en verder zoeken naar een betere baan en
anderzijdss accepteren van het aanbod. De kosten van de huidige status van
werkloosheidd en het vergaren van informatie worden afgewogen tegen de te
verwachtenn opbrengsten van die onzekere maar betere baan in de toekomst.
Dee zoekduur heeft dus niet alleen een kostenzijde, zij is ook productief omdat
eenn betere koppeling tot stand komt tussen werkzoekende en baan. De baanzoektheoriee beschrijft één zijde van de markt: het keuzegedrag van werkzoekenden.. Het gedrag van de vraagzijde — de effectiviteit waarmee bedrijven
hunn vacatures adverteren en werknemers werven - is verpakt in de banenaanbod-intensiteitt fj. en is een gegeven voor de werkzoekende.
Inn het basismodel van de baanzoektheorie (zie Mortensen, 1986) worden een
werkzoekendee / met een zekere Poisson intensiteit fil banen aangeboden. Elk
aanbodd gaat gepaard met een bijbehorend loon w, dat wordt gezien als een
willekeurigee trekking uit een voor de werkzoekende bekende verdeling F{n).
Niet-werkendd geniet de werkzoekende een uitkering of, zo men wil, een basisinkomenn ter waarde van £y per tijdseenheid en maakt hij kosten ct per tijdseenheidd bij het zoeken naar een baan. Toekomstige inkomsten en uitgaven
wordenn verdisconteerd met disconteringsvoet rt. Bij elk binnenkomend aanbod
-- maximaal één per oneindig klein tijdsinterval — maakt de werkzoekende op
hetzelfdee moment de afweging tussen enerzijds verwerpen en verder zoeken en
anderzijdss accepteren. Hij kan op zijn beslissing niet meer terugkomen. Onder

Mortensenn (1986)
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veronderstellingg dat de werkzoekende altijd de mogelijkheid heeft om geld te
lenenn om zijn zoektocht te financieren, en oneindig lang leeft en werkt, blijkt
hett model een dynamisch programmeringsprobleem te zijn. Het model bezit de
eigenschapp dat een simpele optimale stopstrategie bestaat, waarin de beslissing
omm op zeker moment door te gaan met zoeken of een baan te accepteren gelijk
iss aan het vergelijken van elk binnenkomend loonaanbod w met reserveringsloonn WR. Als w > WK dan accepteert hij de baan en anders zoekt hij verder. Het
reserveringsloonn kan worden berekend uit:
00 0

cjcj - b, + WR = ^-

\{n> - WK )dF{w)

(3.4)

Dezee ene vergelijking met vijf variabelen is de kern van het model. Als vier van
dee vijf variabelen bekend zijn, kan de resterende met behulp van (3.4) worden
berekend.. Het meest voor de hand ligt om het reserveringsloon WK uit te
drukkenn in de vier overblijvende variabelen, die daarmee de exogenen van het
modell worden. De relatie kan niet in gesloten vorm worden uitgedrukt en dus
noterenn we: WR = g(/i„ ch bt, r:). Het keuzegedrag van de werkzoekende, uitgedruktt in zijn reserveringsloon, is in het model afhankelijk van de zoekkosten ch
dee hoogte van de uitkering bh het aanbod van banen ju,, de disconteringsvoet renn de vorm en parameters van de loonaanbodverdeling F{n)xo. Dat biedt de
mogelijkheidd gedragsreacties met betrekking tot het reserveringsloon als gevolg
vann veranderingen in de exogenen te formaliseren en te voorspellen. Zo is de
beschikbaarheidd van banen //, voor elk individu afhankelijk van zijn aantrekkelijkheidd (menselijk kapitaal) voor de vraagzijde. Gaat //, omhoog dan neemt ook
WWRR toe. Ook de zoekkosten ci zijn per individu verschillend. Lage zoekkosten
leidenn tot een hoger reserveringsloon. Bij voorbeeld nog bij de ouders wonende
afgestudeerdenn hebben lagere zoekkosten dan zij die het ouderlijk huis reeds
hebbenn verlaten, omdat in hun levensonderhoud wordt voorzien. Het inkomen
bjbj dat men in werkloze toestand geniet kan ook per afgestudeerde verschillen.
Inn de bijstandsuitkering van werkloze academici zal weinig variatie worden
waargenomen,, maar ook het inkomen van een samenwonende partner zou
Ziee Teulings (1990b) voor afleidingen met de Pareto-verdeling voor F(a>)
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menn tot b, kunnen rekenen. Gaat bi omhoog, dan leidt dat tot een hoger
reserveringsloon.. De disconteringsvoet ri van toekomstige opbrengsten is voor
risico-aversee personen hoger. Bij een hoge r; voorspelt het model een laag
reserveringsloon,, omdat aan onzekere toekomstige opbrengsten weinig waarde
wordtt gehecht.
Dee uittredevoet van werkzoekenden is in het model gelijk aan:
0;=ju0;=jurr[\-F(W[\-F(WRR)])]
Dee uittredevoet in vergelijking (3.5) bestaat uit het product van twee componenten.. D e eerste component //, weerspiegelt alle factoren die het aanbod van
banenn beïnvloeden, zoals de spanning op de arbeidsmarkt, het zoekgedrag van
werkgevers,, en de aantrekkelijkheid van de werkzoekende voor werkgevers. De
tweedee component [1—-F(^R)] geeft het keuzegedrag van de werkzoekende
weer.. Complicerende factor daarbij is dat het reserveringsloon mede afhankelijk
iss van //,. Het effect van een groter banenaanbod heeft een direct effect op de
uittredevoett en een tegengesteld indirect effect via het reserveringsloon.
Inn beginsel zijn //, en WK constanten in het basismodel, zodat ook de uittredevoett een constante is. Introductie van duurafhankelijkheid van de uittredevoet
iss mogelijk door één of meer van de vier exogenen van het model afhankelijk te
makenn van de verstreken werkloosheidsduur /. Zo kan, naarmate de werkloosheidsduurr voortduurt, de hoogte van de uitkering £; lager worden, of kan de
intensiteitt // ; waarmee baanaanbiedingen de werkzoekende bereiken afnemen.
Ookk zou de perceptie van risico (d.w.z. r,) van de werkzoekende kunnen
veranderenn tijdens een periode van werkloosheid en zijn in de tijd variabele
zoekkostenn denkbaar. In alle gevallen wordt daardoor WK eveneens duurafhankelijk.. In de praktijk waargenomen duurafhankelijkheid kan met het model in
principee worden geïnterpreteerd in termen van veranderingen in WK bij
constantee //, (als er redenen zijn om dat te veronderstellen), maar ook — wat
meerr waarschijnlijk is — als de resultante van veranderingen in zowel /*,- als WK.
Hett hier beschreven basismodel biedt voldoende aanknopingspunten om de
transitiee van universiteit naar arbeidsmarkt kwantitatief te benaderen. Dat wil
zeggen:: modelschattingen van 0t zijn herleidbaar tot inzicht in het individuele

(
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banenaanbodd of het gehanteerde reserveringsloon, indien we over informatie
beschikkenn over één van beide. Op basis van de beschikbare gegevens kan het
reserveringsloonn niet worden geschat, omdat alleen het geaccepteerde loon van
werkendee respondenten bekend is. Het ontbreken van niet-geaccepteerde
loonaanbiedingenn betekent dat de component [1—^IFR)] onzuiver (dwz te laag)
wordtt geschat. Een poging om beide componenten van (3.5) in de specificatie
vann 0] afzonderlijk tot uitdrukking te laten komen wordt mede daardoor in dit
onderzoekk niet ondernomen. Maar ook als de theoretische structuur van de
uittredevoett niet goed kan worden geïdentificeerd, biedt het basismodel van de
baanzoektheoriee nog voldoende aanknopingspunten om verklarende variabelen
tee kiezen en de coëfficiënten in de context van het model te interpreteren. In
dee praktijk houdt dat in dat kenmerken van de arbeidsmarkt en de individuele
afgestudeerdenn in de modelanalyses als regressoren kunnen worden opgenomen.. Van belang is wel dat die kenmerken (door logisch redeneren) gerelateerdd kunnen worden aan de exogenen en redelijkerwijs niet het gevolg zijn van
hoee de zoekduur zich ontwikkelt. Zo kunnen geaggregeerde grootheden als het
aantall vacatures, het aantal werklozen en veranderingen in het zoekgedrag van
werkgeverss worden gerelateerd aan //,-. Ook kenmerken als het hebben van
partnerr of nog inwonend zijn bij de ouders hebben mogelijk gevolgen voor het
reserveringsloonn en kunnen in het model hun plaats krijgen. Het model reikt
voorr geschatte effecten van dergelijke variabelen echter niet meer, maar ook
niett minder dan een mogelijke verklaring aan. Ten eerste zijn sommige variabelen
hett resultaat van individuele keuzes en dus mogelijk niet zo exogeen als men
zouu willen. Ten tweede kunnen ze uiting geven aan andere (niet waargenomen)
kenmerkenn die de arbeidsmarktpositie van een individu mede bepalen.

DeDe

matchingfunctie

Eenn tweede invalshoek voor specificatie van de uittredevoet komt voort uit de
theoriee van de matchingfunctie. Deze functie wordt gebruikt om fricties op een
marktt op macroniveau weer te geven. Met één enkele vergelijking worden
frictiess die kunnen ontstaan door bij voorbeeld informatie-imperfecties, tijd- en
afstandbelemmeringenn en congestie, gevangen in één 'technologie'. Veel onderzoekk is gedaan naar het empirisch vaststellen van de matchingfunctie voor de

3.23.2 De uittredevoet in de economische theorie

57 7

arbeidsmarkt.. De nadruk ligt daarbij op de vraag of een matchingfunctie voor
dee arbeidsmarkt bestaat, welke vorm hij heeft, in hoeverre sprake is van
constantee schaalopbrengsten en de stabiliteit (voorspelbaarheid) van de functie
inn de tijd. Voor een overzicht van historie, theoretische onderbouwing en
empirischee resultaten over de matchingfunctie voor de arbeidsmarkt wordt
verwezenn naar Pissarides (2000) en Petrongolo & Pissarides (2001). Hier wordt
dee afleiding van Pissarides (2000) gevolgd, waarin de inputs van de functie niet
aantallenn werkzoekenden en vacatures zijn, maar aantallen 'efficiënte zoekeenheden'.. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om heterogeniteit toe te laten in
dee vragers en aanbieders op de markt. Aan de aanbodzijde worden de individueell variërende zoekefficiëntie van werkzoekenden j", en hun gemiddelde
zoekefficiëntiee J geïntroduceerd, aan de vraagzijde adverteren bedrijven hun
vacaturess met een zekere gemiddelde efficiëntie a. De matchingfunctie met
zoekefficiëntiee van werkzoekenden en bedrijven wordt genoteerd als:
M(T)M(T) = m{JUT,aVz)
waarbijj M(t)

(3.6)

de intensiteit is waarmee koppelingen ontstaan tussen werk-

zoekendenn U en vacatures V op kalendertijdstip r. De functie m geeft bij elke
combinatiee van aantallen werkzoekenden en vacatures aan hoeveel arbeidsrelatiess (per oneindig klein tijdsinterval) worden geformeerd. De functie heeft
tweee argumenten: het totaal aantal efficiënt geadverteerde vacatures ~a V

op

eenn zeker tijdstip en het totaal aantal efficiënte zoekeenheden die op dat tijdstip
doorr de werkzoekenden U op de markt worden gebracht. De intensiteit
waarmeee werkzoekende / een baan vindt, ofwel de uittredevoet, is gelijk aan:
OiOi = Si

m(JUT,aVT)/JUT

(3.7)

Dee uittredevoet van een werkzoekende is dus de matching-intensiteit per zoekeenheidd vermenigvuldigd met zijn eigen zoekefficiëntie. Afhankelijk van de
keuzee van de functionele vorm van m( ) volgt hieruit een specificatie van de
uittredevoet,, waarin zowel individu specifieke variabelen als geaggregeerde
groothedenn voorkomen. De theorie schrijft geen expliciete functionele vorm
vann de matchingfunctie voor. De empirische wetmatigheden die volgens
Petrongoloo & Pissarides (2001) in de literatuur naar voren komen zijn: (a) dat
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eenn stabiele matchingfunctie van de Cobb-Douglas vorm bestaat; en (b) dat
daarinn sprake is van constante schaalopbrengsten. Van Ours (1991) geeft aan
datt dit ook gold voor de Nederlandse arbeidsmarkt in de periode 1961-1987.
Wordtt de Cobb-Douglas vorm gelco2en, dan kan de individuele uittredevoet
wordenn geschreven als:
0,=s,-(lU0,=s,-(lUtty-'-{aVy-'-{aVrr)i )i
== exp((/ - l)lm + Tjlna + lru,- +(y-

l)lnL7 r + 77lnK r )

waarbijj si een positief getal is dat kan worden gemodelleerd als functie van
persoonskenmerkenn x,, bijvoorbeeld exp(x/JJ). Uit (3.8) volgt dat de uittredevoett afhankelijk is van enerzijds de individuele zoekefficiéntie J; (menselijk
kapitaal,, reserveringsloon etc.) en anderzijds de omstandigheden op de arbeidsmarkt,, die worden gekenmerkt door U en Vy maar ook door J en ~a als men
diee laat variëren in de tijd.
Eenn nadeel van bovenstaande afleiding van de uittredevoet is dat zoekgedrag
vann werkzoekenden - bij voorbeeld in de vorm van reserveringsloon - geheel
onverklaardd blijft en op geen enkele wijze, zoals in het baanzoekmodel,
interactiee aangaat met de vraagzijde. De matchingfunctie maakt het dus alleen
mogelijkk om individuele werkloosheidsduren statisch te verklaren in termen
vann kenmerken van de arbeidsmarkt en werkzoekenden.
Verderr zij opgemerkt dat variatie van 0, in de tijd in (3.8) geheel verklaard
wordtt door grootheden UT en VT die in kalendertijd worden waargenomen.
Introductiee van individuele duurafhankelijkheid houdt in dat de zoekeffectiviteitt J; mede afhankelijk wordt gemaakt van de verstreken werkloosheidsduur /.
Negatievee (positieve) duurafhankelijkheid kan dan worden geïnterpreteerd als
afnemendee (toenemende) effectiviteit van de zoekinspanningen van de werkzoekendenn bij voortdurende werkloosheid.
Mett het opnemen van l n l / en I n K in de specificatie van de uittredevoet
resulteertt een analyse van werkloosheidsduren automatisch in schattingen van
dee parameters van een Cobb-Douglas matchingfunctie. Het geval van constantee schaalopbrengsten doet zich voor indien y+ TJ = 1 en kan eenvoudig
wordenn getoetst of worden opgelegd door ln(V/U)

als variabele op te nemen.
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Schattingenn van matching-elasticiteiten kunnen worden afgeleid uit modelschattingenn van de uittredevoet door middel van de relaties:
a i n MM
d(ln<9 + lnU)
öln<9
==
= - — — en
a i n KK
dlnK
ölnK

dlnM

d(\n0 + lnU)
=

ölnl7

dln<9
=

dlnLZ

h1

(3.9)

dlnU

Schattingenn van de matchingfunctie voor de Nederlandse arbeidsmarkt zijn in
dee jaren negentig in een aantal studies vervaardigd aan de hand van geaggregeerdee jaargegevens, 2ie Broersma (1997), Van Ours (1991, 1994, 1995). In
Broersmaa & Van Ours (1999) worden deze studies geplaatst in internationaal
perspectief.. De uitkomsten voor de Nederlandse situatie, maar ook voor de
meestee andere landen, wijzen alle in de richting van constante schaalopbrengsten.. Schattingen van de matching-elasticiteiten TJ en y blijken, zoals Broersma
&& Van Ours (1999) aantonen, afhankelijk te zijn van de keuze van de
onderzochtee stroom van matchings. Studies naar de uitstroom uit werkloosheid
leverenn in de meeste gevallen elasticiteiten van 0,2-0,3 voor de vacatures en
0,7-0,88 voor de werklozen. Worden ontstane banen of vervulde vacatures
onderzochtt dan zijn de verhoudingen andersom: 0,6-0,8 voor de vacatures en
0,3-0,44 voor de werklozen. Broersma & Van Ours tonen aan dat de oorzaak
hiervann is dat zelden de juiste voorraad werkzoekenden in de analyses wordt
betrokken.. In vrijwel alle studies wordt daarvoor het aantal werklozen gebruikt,
mett als gevolg dat werkende werkzoekenden en zoekenden van buiten de
beroepsbevolkingg (herintreders, schoolverlaters) buiten beschouwing blijven,
terwijll zij wel participeren in het matchingproces. De schattingen van y (werklozen)) tussen 0,7-0,8 zijn dan ook waarschijnlijk overschattingen van de
werkelijkee elasticiteit, terwijl die variërend van 0,3-0,4 onderschattingen zijn.
Inn de internationale literatuur gerapporteerde matching-elasticiteiten zijn vrijwel
allee gebaseerd op geaggregeerde stroomgegevens. Petrongolo (2001) geeft als
eerstee schattingen van matching-elasticiteiten voor het Verenigd Koninkrijk op
basiss van micro-analyse van werkloosheidsduren met hazardmodellen. Voor
Nederlandd zijn, voor zover bekend, geen pogingen ondernomen om tot schattingenn te komen die zijn gebaseerd op micro-analyse van werkloosheidsduren.
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3.33 Definitie van de zoekduur
D ee zoekduur geeft een indicatie van de tijd die een academicus nodig heeft om
eenn passende baan te vinden die aansluit op zijn studie. De toevoeging
'passend'' is daarbij van belang, omdat aldus gedefinieerd de zoekduur - evenals
bijvoorbeeldd het loon - kan worden gezien als een indicator van de spanning
tussenn de vraag naar en het aanbod van de kennis en vaardigheden, die
academicii in de diverse studies opdoen. Zouden ook functies meetellen waarvoorr een opleiding op academisch niveau in het geheel niet nodig is, zoals laten
wee zeggen, voor die van vuilnismannen of barkeepers, dan zegt de betreffende
zoekduurr in wezen niets over de gevolgde opleiding. Juist dat is het eenvoudige
ideee achter de analyse van zoekduren van alumni van verschillende universitaire
opleidingen.. Als de zoekduur lang is, dan is het aanbod groot in verhouding tot
dee vraag, is die duur kort dan is de vraag groot in verhouding tot het aanbod.
Zoekduurr T wordt in deze studie gedefinieerd als de onafgebroken tijdspanne
tussenn het moment waarop de afgestudeerde academicus zich op de arbeidsmarktt aanbiedt (T^) en het moment waarop hij met zijn eerste passende baan
(TB)) begint. Eventuele fluctuaties en onderbrekingen in de zoekintensiteit
tussenn TA en TB blijven buiten beschouwing.

HetHet beginpunt:

TA

Voorr het beginpunt van de zoekduur komen twee alternatieven in aanmerking:
hett moment van afstuderen TAFST en het door de respondent opgegeven 'eerste
actievee zoekmoment' TZOEK. Het moment van afstuderen is in deze studie de
maandd waarin het doctoraal examen wordt afgelegd, dat wil zeggen de maand
waarinn de bul wordt uitgereikt11. Stelt men het beginpunt TA van de zoekduur
gelijkk aan T^ST dan meet de zoekduur in feite de periode van werkloosheid van
schoolverlaterss aan het begin van hun arbeidsloopbaan. Gebruik van TAFST in
dee definitie van de zoekduur biedt een aantal voordelen. Ten eerste is het een
Voorr vier studierichtingen te weten geneeskunde, tandheelkunde, diergeneeskunde en
farmaciee wordt het arts- of apothekersexamen als moment van afstuderen gezien in
plaatss van het eerdere doctoraalexamen.
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objectieff waarneembaar tijdstip, dat niet onderhevig is aan meetfouten door
strategischh antwoordgedrag van respondenten. Respondenten blijken goed in
staatt een rechtstreekse vraag ernaar te beantwoorden. Bovendien kan de informatiee gecontroleerd worden met gegevens van de IB-groep, het instituut dat
allee studenten in Nederland registreert en jaarlijks de trekking en verzending
vann de steekproef verzorgt. Ten tweede markeert het moment van afstuderen
ookk officieel (voor de wet) de overgang van 'student zijn' naar andere arbeidsmarktposities,, zoals 'werken' of 'werkloosheid'; met alle gevolgen voor het
rechtt op studiefinanciering of een bijstanduitkering van dien. Afgestudeerden
zijnzijn vanaf het afstudeermoment beschikbaar voor de arbeidsmarkt en bezitten
verifieerbaarr (voor de werkgever) de kwalificaties voor een baan op wo-niveau.
Err zijn ook nadelen verbonden aan gebruik van het afstudeermoment. Ten
eerstee ontstaan problemen met het accepteren van een baan vóór de buluitreiking,, wat in een krappe arbeidsmarkt nogal eens voorkomt. Dit resulteert in
negatievee zoekduren, die niet zonder slag of stoot kunnen worden weggelaten
omdatt dan met grote waarschijnlijkheid ondervertegenwoordiging van korte
zoekdurenn wordt geïntroduceerd. Ten tweede bieden niet alle afgestudeerden
zichh direct na afstuderen aan op de arbeidsmarkt. Sommigen stellen bewust dat
momentt uit en nemen eerst een lange vakantie of gaan op wereldreis, voordat
zijj actief op zoek gaan naar hun baan. Ongeveer 30 procent van de afgestudeerdenn in de steekproef begint één of meer maanden na het afstuderen met
zoeken.. Voor hen wordt de zoekduur onzuiver (te lang) gemeten als het
momentt van afstuderen als beginpunt wordt gehanteerd.
Hett tweede alternatief voor TA is de maand waarin de academicus begon met
'actieff zoeken' naar een baan. Dat moment kan plaatsvinden zowel vóór (circa
600 procent) als in de maand van afstuderen of erna (circa 40 procent), zie
Paragraaff 2.7. We duiden dat moment aan met: TZOEK. Stelt men het beginpunt
TTAA van de zoekduur gelijk aan TZOEK dan meet de zoekduur de tijd die schoolverlaterss zeggen nodig te hebben gehad voor zoekactiviteiten. Ook aan gebruik
vann TZ0EK kleven voor- en nadelen. Voordelen zijn dat zich geen problemen
voordoenn met negatieve zoekduren en dat geen onzuiverheid wordt geïntroduceerdd als gevolg van bewust uitgestelde arbeidsmarktparticipatie. Een nadeel
iss dat het moment door middel van een retrospectieve vraag wordt vastgesteld.
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Naarmatee de respondent verder terug moet in het verleden, is de kans dat 2ijn
geheugenn hem in de steek laat groter. Ten tweede is het 'eerste moment van
actieff zoeken' moeilijk te definiëren en voor subjectieve interpretatie vatbaar.
D ee ene respondent verstaat wellicht wat anders onder actief zoeken, dan de
andere.. Ten derde mag strategisch of sociaal-wenselijk antwoordgedrag van
respondentenn niet worden uitgesloten. Uit onderzoek (Imbens, 1990) blijkt dat
werkloosheidd

in retrospectieve vraagstelling wordt onder

gerapporteerd.

Mensenn hebben de neiging te verbloemen dat en hoe lang ze werkloos zijn
geweest.. Een dergelijk mechanisme kan ervoor zorgen dat respondenten de
zoektijdd korter maken dan hij in werkelijkheid was. Kortom: TZ0EK is dus naar
allee waarschijnlijkheid sterker onderhevig aan meetfouten dan TAFST.

MetMet eindpunt:

TB

Dee zoekduur eindigt op het moment TB dat de academicus begint in een
passendepassende baan. Deze eis wordt aan de gevonden baan opgelegd, omdat de zoekduurr dan een indicator is van de arbeidsmarktrelevantie van de opleiding. Het
vereistee opleidingsniveau bepaalt of een baan passend is of niet. Twee alternatievenn komen in aanmerking: (d) banen van wo-niveau, en (b) banen van tenminstee hbo-niveau. Een argument voor in ogenschouw nemen van banen van
hbo-niveauu is dat in de praktijk een aanzienlijk deel van de pas afgestudeerde
academicii in zo'n baan de arbeidsmarkt betreedt. Van alle werkende academici
inn de steekproef begon 57 procent direct in een baan wo-niveau en 29 procent
eerstt in baan van hbo-niveau. Van hen die op lager dan wo-niveau de
arbeidsmarktt betraden heeft 28 procent op het moment van enquêteren, zeg
anderhalfjaarr later, een baan op wo-niveau. In de literatuur zijn enkele gevallen
bekendd van zoekmodellen voor schoolverlaters. In die studies wordt een 'echte
baan'' gedefinieerd als een fulltime baan (meestal 35 of meer uur per week), die
tenminstee één (of enkele) maanden duurt (Bowlus et al., 2001).
Eenn praktisch probleem van gebruik van het vereiste opleidingsniveau van de
baann alleen, is dat de zoekduur van academici die genoegen nemen met een
baann op lager niveau dan het vereiste niveau en niet verder zoeken naar een
baann op hoger niveau, als onbeëindigd wordt beschouwd. Immers, zij hebben
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volgenss de definitie nog geen passende baan. Voor hen wordt een uitzondering
gemaakt;; de zoekduur eindigt op het aanvangsmoment van de baan die zij
hebbenn op het moment van enquêteren. Wordt een baan op hbo-niveau of
hogerr als passend beschouwd, dan wordt deze uitzondering gemaakt voor
ongeveerr drie honderd (circa 1,7 procent) respondenten. Is alleen een baan op
wo-niveauu passend, dan geldt dat voor zo'n 3600 respondenten. Laat Tw0, THB0
enn TLAGER de maand zijn waarin de respondent begon in een baan van respectievelijktievelijk wo-niveau, hbo-niveau en lager niveau. Het eerste alternatief voor het
eindpuntt van de zoekduur is:

TBTB

JJ
TyyQ
=
i
ll ^LAGEK

baan gevonden van wo-niveau
huidige baan lager dan wo-niveau en niet zoekend

(3.10)

Enn het tweede alternatief luidt:
ff Tmo
baan gevonden van tenminste hbo-niveau
B=\B=\
[[ TLAGER huidige baan lager dan hbo-niveau en niet zoekend

TT

(3.11)

Eenn voordeel van het gebruik van het vereiste opleidingsniveau als operationaliseringg van de mate waarin studie en baan op elkaar aansluiten, is dat het
opleidingsniveauu op grote schaal wordt gebruikt in personeelsadvertenties.
Respondentenn zijn doorgaans goed op de hoogte van het vereiste opleidingsniveau.. Bovendien wordt de kwaliteit van de aansluiting voor alle respondenten
mett één objectieve maatstaf gemeten. Een nadeel is dat de inhoudelijke
aansluitingg van aangeleerde en benodigde kennis en vaardigheden buiten
beschouwingg blijft. Academici die op een heel andere plek terechtkomen dan
waarvoorr zij zijn opgeleid — bijvoorbeeld een historicus die werkzaam is als
bedrijfseconoomm — maar wel op wo-niveau werkzaam zijn, worden volgens de
definitiee aangeduid als werkend in een passende baan, terwijl de aangeleerde
kenniss en vaardigheden van weinig nut zijn in de baan.
VoltooideVoltooide en onvoltooide

zoekduren

Karakteristiekk in de analyse van duren is het bestaan van gecensureerde waarnemingen.. Dat doet zich voor indien een academicus tot op het moment van
enquêterenn nog geen passende baan heeft gevonden en wel daarnaar op zoek is.
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Wee spreken dan van een onvoltooide zoekduur. Zij die voor de enquêtedatum wel
alal een passende baan vonden, hebben een voltooide zoekduur. In formele notatie:
TT = Tti-TA

<=>

TT = TH — TA

<r>

T voltooid
T onvoltooid

(3.12) )

D ee maand van enquêteren (Tg) is, in tegenstelling tot het moment van betreden
vann de arbeidsmarkt, voor alle respondenten van een jaargang gelijk. De academicii in de steekproef worden gemiddeld zo'n 20 maanden na afstuderen ondervraagd.. Het aantal waargenomen onvoltooide duren hangt uiteraard af van hoe
snell het moment van waarnemen volgt op het begin van de zoekduur. In dit
onderzoekk ligt dat moment zo ver na afstuderen dat, afhankelijk van de
gehanteerdee definitie, het aantal onvoltooide duren beperkt blijft tot 5 a 15
procentt van de waarnemingen.
Onvoltooidee duren vormen een probleem wanneer men groepen van respondentenn op zoekduur wil vergelijken. Steekproefgemiddelden kunnen immers
niett worden berekend omdat een aantal lange zoekduren getrunceerd wordt
waargenomen.. Bij een voldoende hoge en vaste truncatiegrens is het wel
mogelijkk om steekproefmedianen van groepen van respondenten te berekenen,
omdatt de getrunceerde waarnemingen dan boven de mediaan liggen. Een
nadeell van het presenteren van gemiddelde of verwachte zoekduren is - zo
leertt de ervaring - dat de uitkomsten onterecht als te hoog worden ervaren. Het
lijktt erop dat mensen geneigd zijn het gemiddelde onbewust te interpreteren als
eenn symmetrisch begrip met aan beide zijden evenveel massa. Bij veel duurgroothedenn is de verdeling echter asymmetrisch: korte duren komen veel vaker
voorr dan lange. Het gemiddelde wordt bijgevolg door slechts een handvol
extreemm lange duren omhoog getrokken. De ervaring leert dat de mediaan
dichterr in de buurt komt van een 'gemiddelde' dat als plausibel wordt ervaren.
Menn is kennelijk geneigd de mediaan aan te zien voor het gemiddelde.

VierVier

definities

Vierr definities van de zoekduur ontstaan wanneer de twee alternatieven voor
hett beginpunt worden gecombineerd met de twee alternatieven voor het
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eindpunt.. In de eerste definitie is de maand van afstuderen het beginpunt en
wordtt de zoekduur als geëindigd beschouwd, indien een baan op wo-niveau is
gevonden.. In definitie 2 eindigt de zoekduur al met een baan op hbo-niveau.
Definitiess 3 en 4 zijn analoog vormgegeven, met als verschil dat het eerste
actievee zoekmoment het beginpunt van de zoekduur markeert. In Tabel 3.1
wordtt dat weergegeven.
TabelTabel 3.1

Definities van de %oekduur
eindpunt eindpunt

beginpunt beginpunt

baann op
wo-niveauu

baan op minimaal
hbo-niveau

interpretatie interpretatie

maandd van
afstuderen n

definitiedefinitie 1

definitie 2

werkloosheid,, werk op
laagg niveau mogelijk

eerstee actieve
zoekmoment t

definitiedefinitie 3

de&iitie 4

periodee waarin zoekactiviteitenn ontplooid

interpretatie interpretatie

optimaall
rendementt

'instapbaan' van
redelijk niveau

Bijj definitie 1 en 2 meet de zoekduur een periode van werkloosheid tot de
eerstee passende baan, zeg de 'initiële werkloosheidsduur' van de jonge academicus.. Door eisen te stellen aan het niveau van de gevonden baan, wordt werk
verr onder het niveau van de academicus gezien als werkloosheid. Bij definitie 3
enn 4 meet de zoekduur de periode waarin zoekactiviteiten werden ontplooid
omm de eerste passende baan te vinden. De alternatieven voor het eindpunt eenn baan op wo-niveau of een baan op tenminste hbo-niveau — zijn eveneens
vann belang voor de interpretatie van de zoekduur. In het eerste geval geeft de
zoekduurr aan hoe lang de academicus werkloos was (definitie 1) of gezocht
heeftt (definitie 3) voordat hij terechtkwam in een baan waarin zijn opleiding
volgenss de literatuur optimaal rendeert (Hartog, 1997). Bij definitie 2 en 4
wordtt de tijd gemeten tot een 'instapbaan' van redelijk niveau is gevonden.
Voortss kan worden opgemerkt dat verschillen tussen de uitkomsten van
definitiee 1 en 2, of tussen die van 3 en 4, in feite worden bepaald door een
groepp van academici die een baan op hbo-niveau gevonden heeft, en op zoek is
naarr een andere baan.
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Naastt de verschillen in interpretatie van de zoekduur en de eerder genoemde
technischee voor- en nadelen van gebruik van de diverse alternatieven voor
begin-- en eindpunt, zijn er op voorhand ook gevolgen voor de schattingsresultaten.. Z o is het afstudeermoment - c.q. de maand van buluitreiking minderr makkelijk door de academicus te bepalen dan het eerste zoekmoment,
datt veel eerder door de waan van de dag kan worden bepaald. Arbeidsmarktomm standigheden zullen dus via het zoekgedrag directer hun weerslag hebben
opp zoekduren volgens definities 3 en 4 dan op die volgens definitie 1 en 2.
Anderss gezegd: in een zeer gespannen arbeidsmarkt zal de aankomende academicuss zich wellicht eerder oriënteren op de arbeidsmarkt, of misschien juist wel
later,, omdat de banen toch voor het oprapen liggen. Hoe het ook zij, het eerste
actievee zoekmoment varieert sterker met arbeidsmarktomstandigheden of de
perceptiee daarvan, dan het moment van afstuderen. Dat betekent dat zoekdurenn 3 en 4 op voorhand sterker variëren in de tijd, omdat ook gedragsreacties
opp een veranderende arbeidsmarkt erin tot uiting komen 12 .
D o o rr banen van hbo-niveau als passend mee te tellen, wordt van sommige
afgestudeerdenn een deel van het traject dat moet leiden tot een baan op woniveauu niet meer waargenomen. Immers, indien zij eerst een baan op hboniveauu accepteren en kort daarna een baan op wo-niveau (en die ook rapporteren),, dan blijft het zoekproces na acceptatie van de eerste baan verder buiten
beschouwing.. Daarmee wordt een deel van het zoekproces bij voorbaat aan de
waarnemingg onttrokken en blijft informatie die wel wordt geregistreerd
ongebruikt.. Dit kan zich voordoen bij zoekduren 2 en 4. Echter, ook het
gebruikk van alleen banen op wo-niveau heeft nadelen. Naarmate de drempel
voorr een passende baan hoger wordt gelegd, wordt de kans groter dat geaccepteerdee banen van lager niveau worden genegeerd. Academici die op lager
niveauu werken (en blijven zoeken) hebben immers nog geen passende baan en
wordenn derhalve volgens de definitie als werkzoekend beschouwd. De klok die
dee zoekduur meet blijft gewoon doortikken, terwijl het werken in zo'n baan
zijnn weerslag zal hebben op zowel de zoekintensiteit als op de kans om door te
stromenn naar een baan op hoger niveau. De zoekduren volgens definitie 1 en 3
12 2

Schattingenn van matchingelasticiteit rj zullen bij zoekduren 3 en 4 dus waarschijnlijk
hogerr zijn dan bij zoekduren volgens definitie 1 en 2; schattingen van /lager.
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omvattenn dus meer dan die volgens definitie 2 en 4 zowel 'werkloos zoeken' als
'werkendd zoeken', zonder dat dit in het model tot uitdrukking komt. Deze
situatiee vraagt feitelijk om een model waarin search-on-the-job is geïncorporeerd.
Hett modelleren van dergelijk zoekgedrag is een interessant aanknopingspunt
voorr vervolgonderzoek.
Bijj de 'strengere' definities 1 en 3 is het aantal onvoltooide duren groter dan bij
definitiess 2 en 4. Omdat onvoltooide duren onvolledige informatie vertegenwoordigen,, worden modelschattingen minder efficiënt naarmate het aandeel
onvoltooidee duren groter wordt. Met de keuze van een strenge zoekduurdefinitiee wordt impliciet gekozen voor (iets) minder efficiënte schattingen. In
dee volgende paragraaf zal overigens blijken dat de aantallen onvoltooide zoekdurenn in geen geval uit de hand lopen.
Inn Tabel 3.2 op de volgende pagina worden de voor- en nadelen van de vier
zoekduurdefinitiess op een rij gezet. De voor- en nadelen overziend, wordt
geconcludeerdd dat geen van de vier definities op voorhand de voorkeur
verdient.. Men kan zich bij het maken van een keuze wellicht het beste laten
leidenn door het doel van de analyse (wat moet de zoekduur uitdrukken) en de
nauwkeurigheidd waarmee het begin- en eindpunt worden gemeten. Verder zij
opgemerktt dat in de literatuur alleen Bowlus et al. (2001) naar behoren ingaan
opp de complicaties die bij het definiëren van de duur komen kijken.

DeDe

tijdseenheid

Zoekduurr T wordt gemeten in hele maanden, omdat van zowel het begin- als
hett eindpunt alleen het jaar en de kalendermaand worden waargenomen. Indien
menn de 12 maanden nummert van 1 t / m 12 en de zoekduur gelijk stelt aan het
verschill tussen begin- en eindmaand, dan neemt de zoekduur de waarden 0, 1,
2,.2,....... aan. Gesteld dat de werkelijke zoekduur Z in dagen wordt gemeten en dat
hett beginpunt uniform verdeeld plaatsvindt in de maand, dan blijkt een
correctiee van de O-waarneming nodig te zijn. Als T=0, dan vindt de academicus
nogg in dezelfde kalendermaand waarin hij zich op de arbeidsmarkt aanbiedt een
passendee baan. De werkelijke zoekduur Z bedraagt in dat geval maximaal 30
dagenn ofwel gemiddeld een halve maand. De zoekduur wordt in dat geval
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gecorrigeerd:: T—Vz. Voor waarnemingen groter dan 0, blijkt een correctie niet
nodig.. Als de passende baan volgens waarneming aanvangt in de opvolgende
kalendermaand,, dan wordt een zoekduur waargenomen van T—\. De werkelijkee zoekduur Z is dan maximaal 60 dagen ofwel gemiddeld één maand. In het
algemeenn geldt dus: als T—k voor k=l, 2,... dan is de werkelijke zoekduur Z
geconcentreerdd rond k met afwijking van maximaal

30 dagen. In Figuur 3.3

wordtt dat grafisch weergegeven.

TabelTabel 3.2

'Voor- en nadelen van ^ekduurdefinities
voordelen n

nadelen n

definitiee 1

objectief en goed meetbaar
beginpunt t
geeft tijdspanne tot een baan
waarinn de opleiding optimaal
rendeert t

moment van aanbieden valt
niett altijd samen met afstuderen
werkend zoeken wordt
mogelijkk genegeerd
relatief veel onvoltooide duren
negatieve zoekduren

definitiee 2

objectief en goed meetbaar
beginpunt t
weinig onvoltooide duren

moment van aanbieden valt
niett altijd samen met afstuderen
het traject naar het optimale
baanniveauu blijft deels buiten
beschouwingg (informatieverlies)
negatieve zoekduren

definitiee 3

geeft tijdspanne tot een baan
waarinn de opleiding optimaal
rendeert t
zoeken en vinden tijdens studie
resulteertt niet in negatieve duren

beginpunt onderhevig aan
meetfouten n
werkend zoeken wordt
mogelijkk genegeerd
relatief veel onvoltooide duren

definitiee 4

zoeken en vinden tijdens studie
resulteertt niet in negatieve duren
weinig onvoltooide duren

beginpunt onderhevig aan
meetfouten n
het traject naar het optimale
baanniveauu blijft deels buiten
beschouwingg (informatieverlies)
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Discrete waarneming van de ^oekduur
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Uitt Figuur 3.3 blijkt dat geen één-op-één relatie bestaat tussen de werkelijke
zoekduurr Z in dagen en de gemeten zoekduur T uitgedrukt als verschil tussen
dee maandnummers. Een willekeurige zoekduur Z kan met even grote kans twee
verschillendee discrete waarden van T aannemen. Bovendien is het mogelijk dat
tweee waargenomen zoekduren Tx en T waarvoor geldt Tx < T corresponderen
mett werkelijke zoekduren Z v en Zy waarvoor geldt Zx > Z . Dit impliceert dat
dee waargenomen zoekduur T het resultaat is van de vermenigvuldiging van de
werkelijkee zoekduur Z met een onbekende random storing. Lancaster (1990, p.
59)) laat zien dat een dergelijke meetfout in de afhankelijke variabele in Weibullmodellenn met een multiplicatieve storingsterm, zoals het Burr-model, wordt
ondervangen.. Als de gekozen verdeling voor de storingsterm correspondeert
mett het mechanisme dat de meetfout in de zoekduur genereert, dan ontstaan
geenn onzuivere schattingen van coëfficiënten. Met andere woorden: de in deze
studiee gepresenteerde resultaten worden door meetfouten in de waargenomen
zoekduurr niet structureel vertekend.
Kleinee negatieve zoekduren (van —1 en —2 maanden) kunnen in definitie 1 en 2
ontstaann wanneer de buluitreiking enige maanden na het behalen van het laatste
tentamenn plaatsvindt en de academicus in de tussentijd een passende baan heeft
aanvaard.. Omdat het hier schoolverlaters betreft die feitelijk direct na school-
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verlatenn aan de slag gaan, wordt voor dergelijke waarnemingen de zoekduur
gelijkk gesteld aan een kleine positieve waarde: 0,01. Daarmee wordt verondersteldd dat hun zoekduur ruim 7 uur bedraagt. Negatieve duren kleiner dan - 2
maandenn worden buiten de analyse gehouden. Ze ontstaan doordat mensen
ruimm voor afstuderen een baan accepteren.
Inn deze studie wordt de zoekduur als continue variabele behandeld en met
continue-tijdd modellen onderzocht. Daarvoor gelden de volgende redenen. Ten
eerstee omdat continue-tijd modellen meer mogelijkheden bieden en beschikbaarr zijn in statistische pakketten als STATA en SAS. Ten tweede omdat de
tijdseenheidtijdseenheid van een maand redelijk klein is in verhouding tot het bereik (0 tot
enn met 36) van T. En ten derde omdat continue-tijd modellen ook het meest
wordenn gebruikt in de literatuur. Uitkomsten van continue-tijd modellen zijn
altijdd direct met elkaar vergelijkbaar, terwijl bij discrete modellen afwijkende
tijdseenhedenn de vergelijkbaarheid in de weg kunnen staan.

3.44 De zoekduur volgens vier definities
Alvorenss over te gaan tot het analyseren van de zoekduren in multivariate
context,, is het nuttig door middel van beschrijvende statistieken enig inzicht te
verschaffenn in de waargenomen zoekduren en hun onderlinge samenhang. In
dezee paragraaf worden overeenkomsten en verschillen in de vier definities met
eenvoudigee middelen, zoals frequentie-grafieken, gemiddelden en correlatiecoëfficiënten,, in beeld gebracht.
Inn Figuren 3.4 en 3.5 wordt de frequentie van respectievelijk de voltooide en
onvoltooidee zoekduur volgens de vier definities weergegeven. Ter rechterzijde
wordenn enkele kerncijfers vermeld: het gemiddelde, de standaard deviatie, het
aantall waarnemingen, de populatieomvang en het aandeel van de voltooide en
onvoltooidee zoekduren in het totaal.
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Vann de waargenomen zoekduren volgens definitie 1 - met de maand van
afstuderenn (buluitreiking) als beginpunt en de aanvang van de eerste baan op
wo-niveauu als eindpunt - is 85 procent op het moment van enquêteren
voltooid;; dat zijn er 15.394. Deze voltooide duren hebben een gemiddelde van
6,77 maanden en standaard deviatie van ongeveer gelijke omvang. Daarnaast
nemenn we 2.856 onvoltooide zoekduren waar, met een gemiddelde van 19,6
maanden.. In definitie 2 wordt een minder strenge eis (hbo-niveau of hoger)
opgelegdd aan de gevonden baan en dat betekent enerzijds dat de zoekduur
gemiddeldd korter zal zijn en anderzijds dat minder zoekduren onvoltooid zijn
opp het moment van enquêteren. En dat blijkt ook: het gemiddelde van de
16.9899 waargenomen voltooide zoekduren volgens definitie 2 bedraagt 5,7
maandenn - een maand korter dan bij definitie 1. Het aantal en het percentage
onvoltooidee duren bedraagt 1.141 en 6 procent.
Vann zoekduren 3 en 4 worden respectievelijk 14.575 en 16.158 voltooide duren
waargenomenn met gemiddelden van 7,7 en 6,3. De verhouding voltooid/onvoltooidd is (uiteraard) vergelijkbaar met definities 1 en 2. Vergelijking van de
gemiddeldenn leert dat de gemiddelde voltooide zoekduur met één tot anderhalvee maand afneemt als het vereiste niveau voor de gevonden baan wordt
verlaagdd van wo- naar hbo-niveau. Voorts blijkt dat de waargenomen dichtheidsfunctiee van voltooide zoekduren unimodaal is. De top ligt bij definitie 1
enn 2 dichterbij 0 dan het geval is bij definitie 3 en 4.
Dee bijbehorende onvoltooide zoekduren in Figuur 3.5 vertonen bij definitie 1
enn 2 een scherpe piek rond 17 maanden. Dat komt overeen met de verstreken
tijdd tussen het laatste moment waarop studenten uit een jaargang kunnen afstuderenn (augustus) en het moment van enquêteren in de maanden januari/februarii ongeveer anderhalf jaar later. Het loslaten van het moment van
afstuderenn als beginpunt heeft bij de onvoltooide zoekduren 3 en 4 tot gevolg
datt ze meer uniform gespreid zijn rond 17 maanden.

"2 2

HoofdstukHoofdstuk 3

FiguurFiguur 3.4

Voltooide ^oekduren van vijf jaargangen volgens vier definities
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FiguurFiguur 3.5

Onvoltooide ^oekduren van vijf jaargangen volgens vier definities
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FiguurFiguur 3.6

De Kaplan-Meier survivalfunctie voor vier ^oekduurdefinities
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Inn Figuur 3.6 wordt voor de vier definities van de zoekduur de Kaplan-Meier
schattingg van de survivalfunctie13 gegeven. De grafiek geeft aan welk percentagee van de steekproef - inclusief onvoltooide zoekduren - na verloop van tijd
nogg geen passende baan heeft gevonden. Uit Figuur 3.6 kan worden afgelezen
datt volgens definitie 1 en 3 ongeveer 70 procent van de academici binnen een
jaarr een passende baan heeft gevonden. Bij definitie 2 en 3 is dat om en nabij
800 procent. Binnen een half jaar heeft respectievelijk circa 50, 65, 50 en 60
procentt een passende baan gevonden. De geschatte survivalfuncties in Figuur
3.66 geven duidelijk weer dat de keuze van definitie bepalend is voor de
conclusiess die men aan de hand van de zoekduur trekt over de snelheid
waarmeee afgestudeerde academici in het arbeidsproces worden opgenomen.
Lancasterr (1990, p. 278). De efficiëntie van Kaplan-Meier schatter van de survival
functiee neemt af met het toenemen van het aantal gecensureerde waarnemingen.
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Wordtt de zoekduur als geëindigd beschouwd indien een baan op wo-niveau is
gevondenn (definities 1 en 3), dan verloopt dat opnameproces beduidend trager
dann wanneer een baan op hbo-niveau de zoekduur beëindigt (definities 2 en 4).
Inn Tabel 3.3 wordt de ontwikkeling van de gemiddelde voltooide zoekduur in
dee tijd weergegeven. Daarbij zij opgemerkt dat het jaarganggemiddelde van
voltooidee zoekduren niet vergelijkbaar is in de tijd, omdat het moment waarop
eenn jaargang wordt waargenomen bepalend is voor de selectie van voltooide
zoekduren.. De variabele TM in de tabel geeft in maanden het gemiddelde tijdstipp na afstuderen weer waarop de respondenten werden waargenomen.
TabelTabel 3.3

Gemiddelde voltooide ^pekduur (en standaard deviatie) in maanden
TM TM

definitiee 1

definitiee 2

jaargangg '94/'95

20,2 2

7,55 (7,0)

6,55 (6,3)

8,77 (6,9)

7,5(6,1) 7,5(6,1)

jaargangg '95/'96

19,9 9

6,77 (6,4)

5,88 (5,9)

7,99 (6,3)

6,77 (5,6)

definitiee 3

definitiee 4

jaargangg '96/'97

19,7 7

6,22 (6,7)

5,11 (6,0)

7,66 (6,6)

6,00 (5,3)

jaargangg '97/'98

21,1 1

6,9(7,1) 6,9(7,1)5,66 (6,2)

7,44 (7,0)

5,66 (5,5)

jaargangg '98/'99

20,3 3

6,11 (6,6)

5,22 (5,9)

7,00 (6,7)

5,77 (5,6)

TOTAAL L

20,2 2

6,77 (6,8)

5,7(6,1) 5,7(6,1) 7,77 (6,7)

6,33 (5,7)

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001] ]

Uitt de tabel blijkt dat alle respondenten gemiddeld 20,2 maanden na afstuderen
werdenn geënquêteerd. Tevens blijkt dat variatie bestaat in de jaarganggemiddeldenn van TM. Jaargang '96/'97 werd relatief snel waargenomen na 19,7 maanden,
jaargangg '97/'98 relatief laat: pas na 21,1 maanden. Voor de eerstgenoemde
jaargangg zal dat het gemiddelde enigszins drukken, terwijl van de laatste het
gemiddeldee juist wat hoger zal zijn. Alle definities geven een in de tijd dalend
gemiddeldee te zien, wat overeenkomt met de toenemende krapte op de arbeidsmarktt voor hoger opgeleiden, waarvan in de beschouwde periode sprake was.
Hett relatief hoge gemiddelde van jaargang '98/'99 (bij definities 1 en 2) wordt
medee veroorzaakt doordat deze jaargang later werd geënquêteerd, waardoor de
voltooidee zoekduren een selectie zijn van relatief lange zoekduren. De gemiddeldenn van voltooide zoekduren 3 en 4 zijn hiervoor minder gevoelig, omdat
doorr het grotere aantal korte onvoltooide duren bij het opschuiven van de
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truncatiegrenss de selectie van voltooide duren wordt aangevuld met korte en
langee zoekduren. Zie daarvoor Figuur 3.5: bij definitie 3 en 4 worden, in tegenstellingg tot definitie 1 en 2, ook korte onvoltooide duren waargenomen.
TabelTabel 3.4

definitiee
definitiee
definitiee
definitiee

1
2
3
4

De correlatie tussen voltooide %pekduren van vier definities
definitiee 1

definitiee 2

definitiee 3

definitiee 4

**

0,82 2
**

0,62 2
0,40 0
**

0,36 6
0,47 7
0,73 3
**

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)
D ee correlatie tussen de vier definities wordt weergegeven in Tabel 3.4. De tabel
geeftt de correlatie tussen voltooide duren voor de 13.672 respondenten waarvoorr in alle vier gevallen een voltooide duur wordt waargenomen. Het blijkt dat
dee correlatie het hoogst is tussen definitie 1 en 2 (0,82) en tussen definitie 3 en
44 (0,73). Daaruit kan worden geconcludeerd dat bij gegeven beginpunt van de
zoekduurr (marginale) variatie in het eindpunt geen grote gevolgen heeft. De
correlatiecoëfficiëntenn zijn beduidend lager wanneer het beginpunt verschillend
is.. Tussen zoekduren 1 en 2 enerzijds en zoekduren 3 en 4 anderzijds — de
rechterr bovenhoek van de matrix - varieert de correlatie tussen 0,36 en 0,62.
Datt betekent dat de keuze van het beginpunt van de zoekduur van grotere
invloedd is op wat men met de zoekduur meet, dan de keuze voor het eindpunt.
Uitt de voorgaande kwantitatieve beschrijving van de vier zoekduurdefinities
blijktt dat de keuze voor een definitie in sommige opzichten bepalend kan zijn
voorr de conclusies die men trekt uit regressie-analyses. Een keuze voor één van
dee definities wordt om die reden in deze studie niet a priori gemaakt. Door ze
allee vier aan dezelfde regressie-analyse te onderwerpen wordt in Hoofdstuk 4
onderzochtt in hoeverre de uitkomsten en conclusies veranderen met de keuze
vann definitie. Of de definitiekeuze bepalend is voor de rangorde van de arbeidsmarktrelevantiee van opleidingen wordt in Hoofdstuk 4 en Hoofdstuk 7
onderzocht. .

3.43.4 De %pekduur volgens vier definities
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3.55 Samenvatting en conclusies
Ditt hoofdstuk bevat het voorbereidende werk voor de analyse die wordt
beschrevenn in Hoofdstuk 4. De eerste paragraaf geeft een kort over2icht van
veell gebruikte duurmodellen en beschrijft meer in detail de twee modellen
waarmeee de zoekduur van academici in deze studie wordt onderzocht: het
Burr-modell (vernoemd naar de verdeling van de zoekduren en voortkomend
uitt een Weibull hazardspecificatie met een gamma mixtureverdeling) en het
semi-parametrischee Cox-model. De tweede paragraaf geeft twee invalshoeken
vanuitt de economische theorie om de kans op het vinden van een baan te
specificeren.. Dat zijn de baanzoektheorie en de theorie van de matchingfunctie.
Inn de derde paragraaf worden vier definities van de zoekduur afgeleid en wordt
ingegaann op de voor- en nadelen van de verschillende definities. In de vierde
paragraaff wordt met behulp van beschrijvende statistieken inzicht geboden in
dee verschillen tussen de vier definities. De keuze van het beginpunt bepaalt of
dee zoekduur een periode van werkloosheid uitdrukt, dan wel een periode
waarinn zoekactiviteiten werden ontplooid. De keuze voor het eindpunt bepaalt
off de tijd wordt gemeten tot een baan waarin de opleiding optimaal rendeert,
dann wel tot een instapbaan van redelijk niveau. Geconcludeerd wordt dat geen
vann de vier definities op voorhand voorkeur verdient. Ze hebben alle voor- en
nadelen.. Men kan de keuze laten afhangen van het doel dat de zoekduuranalyse
moett dienen.

Hoofdstukk 4

ZOEKDUURANALYSE E
Dee informatie die uit de zoekduur van schoolverlaters kan worden afgeleid, is
drieërlei.. Ten eerste ligt er informatie in besloten over de eigenschappen die
eenn afgestudeerde aantrekkelijk maken voor vragers op de arbeidsmarkt. De
matee waarin die eigenschappen de kans op een baan vergroten, biedt inzicht in
voorkeurenn van de vraagzijde en de perceptie van productivkeitsindicatoren,
zoalss leeftijd, geslacht, etniciteit, werkervaring, studieprestaties etc. Ten tweede
komenn kwantitatieve scholingsdiscrepanties in de zoekduur tot uitdrukking, op
basiss waarvan de 'arbeidsmarktrelevantie' van opleidingen kan worden afgeleid.
Tenn derde bevat de zoekduur van schoolverlaters informatie over hun positie
opp de arbeidsmarkt in het algemeen. Daarbij kan men denken aan regionale
verschillen,, veranderingen in de tijd, en de 'matching' van werkzoekende
schoolverlaterss aan vacatures. In dit hoofdstuk worden deze drie bronnen van
informatiee door middel van schattingen met duurmodellen aangeboord.
Dee zoekduur van afgestudeerde academici wordt bestudeerd aan de hand van
tweee in Hoofdstuk 3 beschreven duurmodellen: het Burr-model en het Coxmodel.. Aan de basis van de specificatie van de uittredevoet staan de theorieën
vann job search en de matchingfunctie. De modeluitkomsten voor vier definities
vann de zoekduur worden naast elkaar gepresenteerd. De onderzoeksvragen die
inn dit hoofdstuk centraal staan kunnen in twee categorieën worden ingedeeld.
Tenn eerste, een tweetal technische vragen: (a) welk van de twee modellen is het
meestt geschikt; en (b) hoe gevoelig zijn de uitkomsten voor de keuze van de
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definitiee van de zoekduur. Ten tweede, enkele inhoudelijke kwesties: (a) hoe
verlooptt de tijdafhankelijkheid van de uittredevoet; en (b) welke factoren zijn
bepalendd voor de uittredevoet.
Hett hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In paragraaf 4.1 wordt de uittredevoet
aann de hand van de economische theorie gespecificeerd in termen van op te
nemenn verklarende variabelen. Paragraaf 4.2 presenteert een goodness of fit
analysee op grond waarvan het model en impliciet de functionele vorm van de
uittredevoett gekozen worden. Modeluitkomsten worden beschreven in paragrafenn 4.3 en 4.4. In paragraaf 4.5 wordt het hoofdstuk samengevat.

4.11

Specificatie van de uittredevoet

Dee economische theorie geeft vanuit twee invalshoeken suggesties voor de
specificatiee van de uittredevoet. Aan de hand daarvan kan men tot een selectie
vann verklarende variabelen komen en het te verwachten teken van die variabelenn voorspellen. De baanzoektheorie geeft aan dat de uittredevoet uit twee
componentenn bestaat: enerzijds de intensiteit waarmee baanaanbiedingen de
werkzoekendee bereiken (het aanbod van banen) en anderzijds het keuzegedrag
vann de werkzoekende (het reserveringsloon). Het baanzoekmodel geeft een
micro-economischee benadering, waarin rationeel keuzegedrag centraal staat.
Datt gedrag hangt af van het aanbod van banen, de intensiteit en de kosten van
zoeken,, het inkomen tijdens het zoeken en de houding ten opzichte van risico.
Hett effect van allerlei kenmerken van afgestudeerden kan met behulp van de
baanzoektheoriee in het licht van het banenaanbod en de hoogte van het reserveringsloonn worden geïnterpreteerd. De macro-economische benadering van
dee matchingfunctie levert een specificatie waarin arbeidsmarktspanning expliciett tot uitdrukking komt, maar waarin het gedrag van beide zijden van de
marktt exogeen is. De uitgangspunten en uitkomsten van beide theorieën zijn
dermatee verschillend, dat de afgeleide uittredevoeten niet probleemloos over
elkaarr gelegd kunnen worden. In deze studie worden elementen uit beide
theorieënn gebruikt om categorieën te kunnen benoemen van in het model op te
nemenn variabelen. Drie categorieën worden onderscheiden: (a) het aanbod van
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banenn als gevolg individuele verschillen in aantrekkelijheid voor de vraagzijde;
(b)(b) het keuzegedrag (reserveringsloon) dat werkzoekenden ertoe noopt om
baanaanbiedingenn te accepteren dan wel verder te zoeken naar betere banen; en
(c)(c) arbeidsmarktomstandigheden. Deze indeling impliceert dat de lengte van de
individuelee zoekduur deels het gevolg is van het eigen keuzegedrag en deels van
externee factoren, die de werkzoekende helemaal niet of slechts indirect kan
beïnvloeden.. Die externe factoren zijn verzameld in de eerste en derde
categorie.. Het onderscheid tussen deze twee categorieën is aggregatieniveau.
Hett banenaanbod is voor individuele werkzoekenden verschillend en dat
verschill komt voort uit hun heterogeniteit. Variabelen in deze categorie weerspiegelenn de aantrekkelijkheid of, zo men wil, de perceptie die de vraagzijde
heeftt van de verwachte productiviteit van werkzoekenden. Arbeidsmarktomstandighedenn spelen zich af buiten de werkzoekende om, het zijn externe
factorenn die voor allen of grote groepen gelden en waarvan de variatie
geografischh en intertemporeel is.
Inn Tabel 4.1 worden de drie categorieën van modelvariabelen weergegeven.
Voorr het aanbod van banen worden variabelen gebruikt van de aantrekkelijkheidd van afgestudeerden voor werkgevers op grond van individuele kenmerken.
Tweee subgroepen worden onderscheiden: (V) algemene persoonskenmerken; en
(it)(it) menselijk kapitaal. Tot de laatste subgroep worden gerekend zichtbare en
verifieerbaree signalen van vaardigheden en productiviteit, zoals studierichting,
studieprestatiess en werkervaring. Ook sociale vaardigheden verhogen mogelijk
dee productiviteit en mogen worden geacht de kansen in de competitie van
sollicitatieproceduress te vergroten. Het opleidingsniveau van de ouders wordt
inn deze studie gebruikt als indicator van de sociale vaardigheden. De gedachte
hierachterr is als volgt. Hoog opgeleide ouders bekleden met grote kans hoge
functies.. Zij meten zich het gedrag aan dat past bij dergelijke functies en het
bijbehorendee sociale milieu14. Hun kinderen kopiëren dat gedrag — of zijn daar
tenminstee vaker toe in de gelegenheid - en krijgen zo de sociale vaardigheden
meee om goed te functioneren in een baan op hoger niveau. Hun kans om later
ookk zo'n baan te vinden wordt hierdoor vergroot. Ter illustratie: kinderen van
Voorr een tijdloze beschrijving van succesvol gedrag in hogere posities wordt verwezen
naarr Gracian (1647).
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eenn timmerman horen aan de etenstafel andere gesprekken over werksituaties
dann de kinderen van een beleidsambtenaar.
TabelTabel 4.1

(a)(a)

Drie categorieën van verklarende variabelen voor de uittredevoet

Banenaanbod

AlgemeneAlgemene persoonskenmerken

geslacht t
leeftijdd bij aanvang van de studie
etniciteit t
MenselijkMenselijk kapitaal

studiee (soort studie, vakkenpakket vwo/havo, schoolloopbaan)
studieprestatiess (cijfers, studieduur)
werkervaring g
bestuurlijkee ervaring
socialee vaardigheden (opleidingsniveau van de ouders)
(b)(b)

(c))

Keuzegedrag/reserveringsloon
financiëlee restricties (studieschuld /nog inwonen bij de ouders)
aanwezigheidd van kinderen (ook in combinatie met geslacht)
Arbeidsmarktomstandigheden
regionalee verschillen (landsdelen)
urbanisatiegraad d
aanbodzijde:: het aantal werklozen 17
vraagzijde:: het aantal vacatures Ken groei van het bbp

Naastt het menselijk kapitaal van de afgestudeerde kunnen ook de meer
algemenee persoonskenmerken het aanbod van banen beïnvloeden. Men kan
daarbijj denken aan leeftijd, geslacht en etniciteit. Deze kenmerken zijn niet
directt gerelateerd aan de productiviteit, maar werkgevers kunnen desondanks
enn al dan niet rationeel, een voorkeur hebben voor bepaalde groepen werknemers.. Alle hierboven genoemde indicatoren worden verondersteld bepalend
tee zijn voor het aantal banen dat een pas afgestudeerde academicus per klein
tijdsintervall aangeboden krijgt.
Hett reserveringsloon van de afgestudeerden wordt niet direct waargenomen.
Well zijn twee variabelen in de gegevens voor handen die er volgens de theorie
mogelijkk mee samenhangen. Volgens de baanzoektheorie is het reserveringsloonn lager indien de werkzoekende beperkt wordt bij de financiering van zijn
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zoektocht.. Twee in deze studie waargenomen kenmerken hebben daarop direct
betrekking.. Ten eerste is de aanwezigheid en hoogte van de studieschuld een
mogelijkee indicator van financiële beperkingen. Studieschuld brengt rentelasten
mett zich mee en maakt de werkzoekende academicus minder kredietwaardig.
Duss hoe hoger de schuld, des te lager het reserveringsloon en des te sneller een
baan.. Ten tweede hebben afgestudeerden die nog inwonen bij hun ouders
lageree zoekkosten, omdat in hun levensonderhoud wordt voorzien. Ceteris
paribuss is hun reserveringsloon hoger dan dat van op zichzelf wonenden en
hunn zoekduur bijgevolg langer. Overigens zijn zowel de studieschuld als
inwoningg bij de ouders kenmerken die het resultaat zijn van individuele keuzes.
Inn dat licht bezien kan niet worden uitgesloten dat een omgekeerde causaliteitsrelatiee tussen deze variabelen en de zoekduur bestaat. Met andere woorden, het
alal dan niet voortduren van de zoekduur kan van invloed zijn op deze
variabelen.. Misschien heeft een voortdurende zoekduur wel tot gevolg dat de
studieschuldd trager wordt afbetaald, en dat afgestudeerden minder snel op
zichzelff gaan wonen. Een voorbehoud is derhalve op zijn plaats: de eventueel
gevondenn correlaties kunnen mogelijk worden verklaard in het licht van verschillenn in keuzegedrag van werkzoekenden, maar een empirisch bewijs daarvoor
zijnzijn zij niet. Voorts wordt het hebben van kinderen bezien in het licht van
verschillenn in reserveringsloon. In de literatuur wordt het replacement-ratio, zijnde
dee verhouding tussen het laatst verdiende loon en het inkomen bij werkloosheid,, vaak als instrument voor het reserveringsloon gebruikt. Maar omdat voor
velenn door het ontbreken van loongegevens zo'n ratio niet kan worden uitgerekend,, is dat niet mogelijk in een analyse van schoolverlaters.
Alss derde categorie vermeldt Tabel 4.1 variabelen die betrekking hebben op
arbeidsmarktomstandighedenn

die voor alle werkzoekenden gelden. D o o r

conjuncturelee ontwikkelingen is niet elk moment even gunstig voor het
betredenn van de arbeidsmarkt. Voorts is de arbeidsmarkt wellicht niet in elke
regioo even toegankelijk voor pas afgestudeerde academici. Deze dimensies van
tijdd en plaats worden in vijf variabelen uitgedrukt. Ten eerste wordt, om de
mogelijkheidd van regionale arbeidsmarktverschillen in het model toe te laten,
hett land opgedeeld in de vier landsdelen noord, oost, zuid en west. Ten tweede
wordtt de urbanisatiegraad van de woonplaats van de respondent (op het
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momentt van enquêteren) als verklarende variabele opgenomen. In stedelijke
gebiedenn is zowel de werkgelegenheid als het aantal concurrerende werkzoekendenn groter dan in niet-stedelijke gebieden. Dat betekent dat in steden
hett matchingproces op grotere schaal plaatsvindt. Indien koppeling van
werkzoekendee academici aan vacatures met constante schaalopbrengsten plaats
vindt,, dan zal voor urbanisatiegraad geen significant effect worden gevonden.
Wordtt wel een significant positief (negatief) effect gevonden dan zou dat een
aanwijzingg voor toenemende (afnemende) schaalopbrengsten zijn. Ten derde
komenn ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in enkele in de tijd variërende
variabelenn tot uitdrukking. Voor de aanbodzijde is dat het aantal werklozen U,
voorr de vraagzijde het aantal vacatures V en de groei van het bruto binnenlandss product (bbp). Omdat een zeer hoge correlatie van -0,97 bestaat tussen U
enn V kunnen beide grootheden niet afzonderlijk in het model worden opgenomen.. Derhalve worden constante schaalopbrengsten als restrictie opgelegd
doorr ze tot één variabele voor arbeidsmarktspanning te combineren:

\n(V/U).

Eenn interpretatie van eventuele correlatie tussen bbp-groei en de zoekduur,
waarbijj is gecorrigeerd voor veranderingen in U en V, komt niet direct uit de
theoriee naar voren. In essentie komt het erop neer of men bereid is aan te
nemenn dat op de arbeidsmarkt economische groei niet alleen tot uitdrukking
komtt in het aantal werklozen en het aantal vacatures, maar ook in bijvoorbeeld
hett zoekgedrag van beide zijden. Vergelijk twee identieke arbeidsmarkten A en
BB met dezelfde werkzoekenden en dezelfde vacatures. In geval A is sprake van
trendmatigee economische groei, in B van krimp. Wat te verwachten van de
gemiddeldee zoekduur van werkzoekenden in deze twee gevallen? Het is
aannemelijkk dat de zoekduur in geval A korter is dan in geval B. Een mogelijke
verklaringg daarvoor is dat werkgevers bij groei doortastender te werk gaan bij
hett vervullen van vacatures. Voor de hand liggende rationele argumenten in de
afwegingg om sneller een keuze te maken zijn productiecapaciteit en wervingsrisico's.. Omdat werving van personeel een arbeidsintensieve bezigheid is,
waarmeee doorgaans mensen zijn belast die ook actief zijn in het productieproces,, kan extra productiecapaciteit (en winst) worden 'gekocht' door een
snelleree selectieprocedure. Daarnaast maakt snellere selectie het risico kleiner
datt goede kandidaten, die reeds in de selectieprocedure zitten, alsnog door
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anderee bedrijven worden gestrikt. Als nu economische groei tot gevolg heeft
datt de marginale waarde van extra capaciteit en wervingsrisico's groter wordt,
dann kan het voordelig zijn om, op kosten van meer 'mismatches', sneller te
selecteren.. Met andere woorden: een verandering in de afruilverhouding tussen
nauwkeurigee selectie van personeel en deelname aan het productieproces, kan
ertoee leiden dat meer van de aanwezige arbeidskracht wordt ingezet voor
productiee en minder voor personeelswerving. Impliciet houdt deze gedragsveranderingg een verschuiving in van de matchingfunctie weg van de oorsprong,
analoogg aan technologische vooruitgang. In termen van de matchingfunctie in
paragraaff 3.2 wil dat zeggen dat de gemiddelde zoekefficiëntie

~a van de

vraagzijdee varieert met kalendertijd r en dat aT positief is gecorreleerd met de
groeivoett van de economie 15 .
Overr de exogeniteit van de variabelen V, U en bbp-groei kan men overigens
redetwisten.. Immers, een hoge of lage uittredevoet van werkzoekenden kan net
zoo goed tot uitdrukking komen in de ontwikkeling van deze variabelen, als
andersom.. Volgens de definitie is sprake van exogeniteit van een in de tijd
variërendee variabele x indien kennis over overleving van een individu tot
tijdstipp / + dt niet bijdraagt aan de voorspelling van x in het tijdinterval van / tot
tt + dt. Strikt genomen voldoen V, U en de groei van het bbp niet aan deze
definitie,, want als wij van een individu weten dat hij tot op tijdstip t + dt geen
baann gevonden heeft, dan kunnen we met zekerheid stellen dat deze persoon
hett aantal vacatures in het interval van / tot / + dt niet heeft doen afnemen.
Dezee kennis draagt dus, zij het uiterst marginaal, bij aan de voorspelling die we
zoudenn kunnen maken van V in het tijdinterval van / tot / + dt. Maar Lancaster
(1990,, p. 29) geeft aan dat de ontwikkeling van dergelijke

variabelen

'presumably'' (vermoedelijk) onafhankelijk is van of enig individu al dan niet de
toestandd van werkloosheid heeft verlaten. Verwijzend naar Kalbfleish &
Prenticee (1980) worden deze variabelen als 'external' aangeduid.

Anderee conjunctuurindicatoren dan bbp-groei zijn in deze studie niet onderzocht. Uit
eenn zoekduuranalyse van schoolverlaters in de Enquête Beroepsbevolking blijkt dat
ookk het producentenvertrouwen een goede indicator is (Berkhout et al., 2003).
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Hett opnemen van in de tijd variërende variabelen brengt met zich mee dat alle
waarnemingenn met een zoekduur langer dan één maand worden opgesplitst in
meerderee 'records'. Elk record beschrijft het tijdsbestek waarin deze variabelen
onveranderdd blijven. Gegevens op maandniveau 16 van U, l/'en de groei van het
bbpp worden aan individuele zoekduren gekoppeld en dat betekent dat een
waarnemingg met een zoekduur gelijk aan N maanden in precies N records
wordtt gesplitst. Dit heeft consequenties voor de benodigde rekencapaciteit,
omdatt elk record feitelijk als een waarneming wordt behandeld. Zo bedraagt
hett aantal records bij modelschattingen met definitie 1 van de zoekduur ruim
1455 duizend, terwijl het aantal waarnemingen 16,5 duizend is.

4.22

Modelkeuze

Eénn van de onderzoeksvragen die in dit hoofdstuk centraal staan is welke vorm
vann de uittredevoet en dus impliciet welk duurmodel het meest geschikt is voor
analysee van zoekduren van afgestudeerde academici. De economische theorie
gaatt niet zover dat een bepaalde functionele vorm, leidend tot een zekere
verdelingsfunctiee van de zoekduur, wordt voorgeschreven. De keuze voor een
modell waarmee de zoekduur van schoolverlaters kan worden beschreven, moet
derhalvee in de praktijk worden gemaakt met het oog op de doelstelling en de
specifiekee kenmerken van de onderzoekspopulatie. In deze studie wordt voor
hett model gekozen dat statistisch het best past bij de waargenomen zoekduren.
Tweee modellen — het parametrische Burr-model en het semi-parametrische
Cox-modell - worden met behulp van de Kaplan-Meier grafiek beoordeeld op
dee kwaliteit van de fit. Beide modellen zijn zeer flexibel. Het Burr-model is nog
hett meest restrictief, omdat daarin het verloop van de uittredevoet in de tijd in
eenn beperkt aantal functionele vormen tot uiting kan komen. Het Cox-model
legtt geen enkele restrictie op aan het verloop van de uittredevoet in de tijd. De
enigee veronderstelling die in dit model wordt gemaakt is dat het effect van
variabelenn op ieder willekeurig moment proportioneel hetzelfde is. Bij twijfel of
gelijkk presteren van beide modellen zal de voorkeur worden gegeven aan het
16 6

Ziee ook paragraaf 2.3
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Burr-model,, omdat dat model extra informatie levert in de vorm van inzicht in
hett verloop van de uittredevoet in de tijd.
Bijj het vergelijken van de modellen worden alle vier definities van de zoekduur
gebruikt.. Van het meest geschikte model worden vervolgens de schattingsresultatenn beschreven in paragraaf 4.3. De uittredevoet wordt in de modelschattingentingen gespecificeerd zoals beschreven in Tabel 4.1. Naast de constante zijn
ruimm negentig variabelen in het model opgenomen, waaronder 58 dummy's
voorr de diverse studierichtingen.
FiguurFiguur 4.1

Definitie 1: de Kaplan-Meier grafiek voor het Burr-model en het Cox-model
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Definitie 2: de Kaplan-Meier grafiek voor het Burr-model en het Cox-model
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FiguurFiguur 4.3
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Definitie 3: de Kaplan-Aleiergrafiek voor het Burr-model en het Cox-model
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FiguurFiguur 4.4

Definitie 4: de Kaplan-Meier grafiek voor het Burr-model en het Cox-model

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)
Inn Figuren 4.1 t / m 4.4 wordt voor alle definities van de zoekduur de KaplanMeierr grafiek voor de twee modellen weergegeven. De Kaplan-Meier grafiek
geeftt grafisch weer hoe het model de data beschrijft. Er is sprake van een goede
fitfit indien de weergegeven curve op de 45-graden lijn ligt, of daar dichtbij blijft.
Afwijkingenn van extreme waarden zijn daarbij overigens niet ongewoon. In de
grafiekenn liggen deze waarnemingen het verste weg van de oorsprong (zie ook
paragraaff 3.1). Bestudering van de curven in Figuren 4.1 t / m 4.4 leert dat beide
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modellenn de data (zeer) goed beschrijven. In een enkel geval lijken de modellen
moeitee te hebben met een klein percentage lange en met grote kans
onvoltooidee zoekduren. Dat geldt voor het Burr-model bij definitie 3 en 4 en
voorr het Cox-model alleen bij definitie 3. D e middellange duren in het middengedeeltee van de grafieken worden, afgaande op Figuren 4.1 t / m 4.4, meestal
ietss beter beschreven met het Burr-model. Verder valt op dat de lange zoekdurenn van definitie 1 en 2 beter door beide modellen worden beschreven dan
diee van definitie 3 en 4. Een duidelijke voorkeur voor één van beide modellen
komtt uit de Kaplan-Meier grafieken echter niet naar voren. In het vervolg
zullenn de resultaten van het Burr-model uitvoerig worden besproken, die van
hett Cox-model staan in Tabel B.3, Bijlage B.
Inn het Burr-model wordt aan het verloop van de uittredevoet in de tijd een
flexibelee functionele vorm opgelegd. Afhankelijk van de vormparameters a en
a 2 ,, is de uittredevoet constant, monotoon dalend, monotoon stijgend of neemt
opp enig moment een maximum aan (zie paragraaf 3.1, vergelijking 3.3 en
Figuurr 3.1)17. De vormparameters van de hazardfunctie worden voor zoekduurdefinitiee 1 en 2 geschat op a=0,74 en a=0,77 en cr2=0,00 (overigens wel
verr achter de komma significant van nul verschillend). Deze schattingsresultatenn suggereren dat niet-waargenomen heterogeniteit zich in bescheiden mate
voordoet 18 .. Het Weibull-model produceert voor deze definities dus ongeveer
dezelfdee uitkomsten, omdat dat model een speciaal geval (a 2 =0) van het Burrmodell is. De a-waarden zijn significant van één verschillend19 en dat impliceert
datt bij zoekduren volgens definitie 1 en 2 een monotoon dalende uittredevoet
wordtt waargenomen. Voor zoekduurdefinitie 3 en 4 blijken de waarden voor a
enn a wezenlijk verschillend van die van definitie 1 en 2. De schattingen van
resp.. 0,40 en 0,32 voorCT2geven aan dat van niet-waargenomen heterogeniteit
duidelijkee sprake is: de opgenomen verklarende variabelen zijn kennelijk niet in
staatt de variatie in de uittredevoet te beschrijven. Het betekent ook dat het
Weibull-modell niet het juiste model is voor de analyse van zoekduren volgens
Ziee Bijlage A voor meer technische details van het Burr-model
Onderr de veronderstelling dat de gammaverdeling de juiste is om de niet-waargenomenn heterogeniteit te beschrijven.
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definitiee 3 en 4. In combinatie met a-waarden groter dan één (1,28 en 1,33)
krijgtt de hazard de volgende vorm: eerst vanaf nul sterk stijgend tot een
maximumm rond de vier maanden nadat de zoekduur aanving, en daarna gestaag
dalend.. In Figuur 4.5 wordt het geschatte verloop van de uittredevoet voor de
vierr definities in het steekproefgemiddelde afgebeeld.
FiguurFiguur 4.5

Het verloop van de uittredevoet in de eerste 24 maanden (steekproefgemiddelde)
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Hett verloop van de uittredevoet in de eerste maanden na aanvang van de
zoekduurr is afhankelijk van het gekozen beginpunt. Kiest men het moment van
afstuderenn (definitie 1 en 2) dan daalt de uittredevoet aanvankelijk zeer sterk,
terwijll hij na het eerste actieve zoekmoment (definitie 3 en 4) juist sterk stijgt.
Hett is evident dat deze verschillen ontstaan doordat zoekactiviteiten voor
afstuderenn op verschillende wijze worden behandeld. Bij definitie 1 en 2 blijft
zoekenn voor afstuderen geheel buiten beschouwing. Het lijkt daardoor alsof de
afgestudeerdenn bij afstuderen een vliegende start hebben, alsof zij een onzichtbaree aanloop hebben genomen. Bij definitie 3 en 4 begint de tijd te lopen vanaf
hett eerste actieve zoekmoment. De sterke toename van de uittredevoet in de
eerstee maanden daarna kan worden geïnterpreteerd als een leereffect. Afgestudeerdenn maken zich in de eerste vier maanden van zoeken de gedragscodes van
sollicitatieproceduress en de arbeidsmarkt meester en vergroten aldus hun kans
opp het vinden van een baan. Bij alle definities is na verloop van tijd sprake van

i') )

XX (1) Wald-toets waarden van respectievelijk 676 en 484
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negatievee duurafhankelijkheid, ofwel hysterese. Naarmate de afgestudeerde
langerr werkloos is, wordt zijn kans op het vinden van een baan kleiner.
Dee verschillende schattingen voor a 2 roepen de vraag op waarom de opgenomenn variabelen bij de verklaring van zoekduren 1 en 2 wel afdoende lijken
(0^=0,, dus geen niet-waargenomen heterogeniteit), en niet bij zoekduren 3 en
4,, waar <r2>0? Er zijn twee mogelijke verklaringen. Ten eerste, de zoekduren
volgenss definitie 3 en 4 reflecteren, doordat het eerste actieve zoekmoment op
iederr moment vrij gekozen kan worden, meer 'gedrag' dan zoekduren 1 en 2,
waarr de buluitreiking het beginpunt van de zoekduur markeert. O m variatie in
dee keuze van het eerste actieve zoekmoment te verklaren zijn kennelijk meer
variabelenn nodig dan thans in het model zijn opgenomen, met als gevolg een
positievee waarde voor er2. De tweede mogelijke verklaring is dat zoekduren 3 en
44 met een grotere meetfout worden waargenomen (zie ook Tabel 3.2, pagina
68),, doordat het eerste actieve zoekmoment aan subjectieve interpretatie onderhevigg is en bovendien door middel van retrospectieve vraagstelling wordt vastgesteld.. Die meetfout in de waargenomen zoekduur wordt zichtbaar in een
significantt positieve waarde van a2, zie. Lancaster (1990, p. 59).

4.33 Determinanten van de uittredevoet
Inn deze paragraaf staan de determinanten van de uittredevoet van afgestudeerdenn centraal. Deze determinanten worden volgens de indeling van Tabel 4.1
achtereenvolgenss in vier subparagrafen besproken: in paragraaf 4.3.1 algemene
persoonskenmerken,, in 4.3.2 menselijk kapitaal, in 4.3.3 indicatoren van keuzegedrag,, en in 4.3.4 arbeidsmarktomstandigheden. De modeluitkomsten voor de
diversee studierichtingen worden afzonderlijk gepresenteerd in paragraaf 4.4. De
resultatenn zijn gebaseerd op schattingen met het Burr-model met vier definities
voorr de zoekduur. In Tabel B.3 van Bijlage B worden de schattingen van het
Cox-modell vermeld. In Tabellen 4.2 en 4.3 tonen de schattingsresultaten op de
gebruikelijkee wijze. De geschatte coëfficiënten worden onder ft weergegeven
mett daarnaast cursief en tussen haakjes de standaard deviatie. Significantieniveauss worden aangeduid met één, twee of drie sterren.
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D ee interpretatie van de coëfficiënten behoeft voor de lezer die niet bekend is
mett duurmodellen enige uitleg. De geschatte coëfficiënten geven de bijdrage
aann van de bijbehorende variabele aan de factor X in vergelijking (3.3). Een
negatievee coëfficiënt impliceert dat een toename van de bijbehorende variabele
dee intensiteit waarmee academici een baan vinden verkleint; een positieve
coëfficiëntt vergroot die intensiteit. D e omvang van het effect op de uittredevoett is echter mede afhankelijk van de waarden van a en a 2 , alsmede van de
zoekduurr zelf. O m de omvang van het effect van variabelen te illustreren wordt
inn het vervolg de ha^ard-ratio gebruikt of ook wel de verandering van de verwachtee zoekduur. De hazard-ratio op het moment dat de zoekduur aanvangt is
gelijkk aan de exponent van de geschatte coëfficiënt: exp^^) 20 . Een hazard-ratio
vann bijvoorbeeld 1,20 zegt dat de uitstroomintensiteit op dat moment met 20
procentt toeneemt indien de bijbehorende variabele met één eenheid toeneemt.
D ee formule exp(-/^/a) geeft dan aan met welk percentage de verwachte
zoekduurr en de mediaan toe- of afnemen. De uitkomsten van deze berekeningenn worden niet in de tabellen weergegeven, maar wel hier en daar in de
tekstt gepresenteerd. De lezer kan ze aan de hand van genoemde formules met
eenn rekenmachine narekenen.

4.3.11 Algemene persoonskenmerken
Driee kenmerken van algemene aard zijn als verklarende variabelen voor de
uittredevoett opgenomen: de leeftijd bij aanvang van de studie, geslacht en
etniciteit.. De leeftijd bij aanvang van de studie heeft in alle gevallen een
significantt negatief effect op de uittredevoet. De coëfficiënt varieert van —0,02
tott —0,04, wat overeenkomt met hazard-ratio's van respectievelijk 0,98 en 0,96.
Perr jaar dat de afgestudeerde academicus ouder is bij aanvang van zijn studie,
wordtt de intensiteit waarmee hij een baan vindt na afstuderen 2 tot 4 procent
lager.. Zijn verwachte zoekduur direct na afstuderen is per levensjaar 2 tot 4
procentt langer. Men kan dit resultaat interpreteren met de signalling/ screeninghypothese.hypothese. De leeftijd bij aanvang van de studie hangt samen met de efficiëntie

Dee hazard-ratio van het Burr-model is bij waarden a > 0tijdafhankelijk(zie Bijlage A)
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vann de schoolloopbaan die leidde naar de universiteit. Studenten die onderweg
doubleerdenn of een langere leerweg kozen verschijnen één of meer jaren ouder
aann de start dan studenten, die zonder vertraging na het basisonderwijs direct
hett vwo-diploma behaalden en gingen studeren. De schattingen suggereren dat
dee laatsten vanuit het perspectief van de vraagzijde aantrekkelijker zijn: de
efficiëntee leerweg als indicator voor de individuele productiviteit. Maar ook
anderee interpretaties zijn denkbaar. Bijvoorbeeld dat jongere arbeidskrachten
lageree loonkosten met zich meebrengen, of dat zij minder kieskeurig zijn bij het
accepterenn van hun eerste baan.
Mannenn en vrouwen (beide zonder kinderen) hebben gelijke kansen als het gaat
omm het vinden van een baan op tenminste hbo-niveau, maar wordt de lat hoger
gelegd,, dan blijken mannen een significant kortere zoekduur te hebben. Voor
eenn baan op wo-niveau is de verwachte zoekduur 7 tot 10 procent korter dan
diee van vrouwen. Het is opmerkelijk dat alleen een verschil wordt waargenomenn tussen zoekduren naar banen op het hoogste niveau, en niet tussen
zoekdurenn naar banen op hbo-niveau. Selectie van mannen boven vrouwen in
banenn van het hoogste niveau neemt dus, zij het in bescheiden vorm, al direct
naa het verlaten van de universiteit een aanvang.
Etniciteitt speelt op de Nederlandse arbeidsmarkt van startende academici een
belangrijkee rol. Allochtonen - gedefinieerd als mensen die zichzelf tot een
allochtonee bevolkingsgroep rekenen - hebben beduidend langere zoekduren
dann autochtonen. Het gemeten effect is in alle gevallen statistisch significant en
varieertt van 20 tot 44 procent langere verwachte zoekduren. Evenals vrouwen
zoekenn ze bovendien relatief nog langer naar banen op wo-niveau. Discriminatiee op etniciteit door de vraagzijde is een voor de hand liggende interpretatie
vann deze uitkomsten. De vraag is in hoeverre hieraan een rationele afweging
tenn grondslag kan liggen. Dat zou het geval zijn indien werkgevers verwachten
datt allochtonen minder productief zijn, bijvoorbeeld omdat zij een taalachterstandd hebben. De etniciteit wordt in dat geval gebruikt als indicator van het
menselijkk kapitaal. Door het ontbreken van de informatie over de vraagzijde is
hett niet mogelijk om op zoek te gaan naar de oorzaken van het hier gemeten
verschil.. In Van Beek et al. (1997) wordt in een onderzoeksopzet, waarin niet
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feitelijkk maar voorgenomen gedrag wordt onderzocht, aannemelijk gemaakt dat
werkgeverss in Nederland inderdaad geneigd 2ijn bij gelijke geschiktheid vaker
tee kiezen voor autochtonen dan voor allochtonen.

4.3.22 Menselijk kapitaal
Volgenss de signalling/screening-hypothese (Spence, 1973) meten werkgevers
dee te verwachten productiviteit van kandidaten af aan indicatoren van hun
menselijkk kapitaal. Zij zullen de naar verwachting meest productieve academici
err het eerst uitpikken en dat resulteert in korte zoekduren. Variabelen van
menselijkk kapitaal zijn blijkens de modeluitkomsten vaak van invloed op de
uittredevoet.. Daar waar significante effecten worden waargenomen ligt de
omvangg van het effect bij de verschillende zoekduurdefinities veelal in dezelfde
ordee van grootte. Voorts valt op dat het menselijk kapitaal belangrijker is voor
eenn baan op wo-niveau, dan voor een 'instapbaan' op hbo-niveau (vergelijk de
uitkomstenn van definitie 1 met 2, en 3 met 4).
D ee schoolloopbaan voorafgaand aan de universiteit komt tot uitdrukking in
tweee variabelen: (a) het gemiddelde eindexamencijfer op het vwo of havo; en
(b)(b) de samenstelling van het vakkenpakket, uitgedrukt in het aantal bètavakken.
Dee eindexamencijfers blijken van invloed op zoekduren 1 en 2, maar bij
definitiess 3 en 4 is van significante verschillen geen sprake. De samenstelling
vann het vakkenpakket heeft alleen effect op de zoekduur volgens definitie 1. Bij
dee overige zoekduurdefinities is het effect zwak of wordt in het geheel niet
waargenomen.. Hoewel de schattingsresultaten niet eensluidend zijn, doen deze
bevindingenn vermoeden, dat menselijk kapitaal dat in een eerder stadium in de
schoolloopbaann wordt gevormd, ook veel later nog, na afstuderen, in enige
matee kan bijdragen aan de arbeidsmarktpositie.
D ee studieprestaties op de universiteit spelen een veel grotere rol voor de
arbeidsmarktpositiee dan de wapenfeiten van de middelbare school. Vooral een
hoogg studietempo wordt beloond met een korte zoekduur. Hoe sneller de
academicuss relatief ten opzichte van studiegenoten afstudeert, des te groter zijn
kanss op een baan. Het gemeten effect is voor alle onderzochte zoekduur-
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definitiess significant en van dezelfde orde van grootte. Academici die een 10
procentt langere studieduur hebben dan gemiddeld in hun studie gebruikelijk is,
hebbenn direct na afstuderen een ongeveer 3 a 4 procent lagere uittredevoet.
Maarr niet alleen de vlotte, ook de betere studenten vinden sneller een baan.
Hoee hoger het gemiddelde tentamencijfer, des te groter de uittredevoet; hoe
hogerr het niveau van de baan, des te groter het effect. Per punt neemt de
zoekduurr naar een baan op wo-niveau, afhankelijk van de gehanteerde definitie,
aff met 14 tot 22 procent. Voor een baan op tenminste hbo-niveau wordt alleen
eenn significant effect op de uittredevoet waargenomen voor definitie 2. Zowel
hett effect van studietempo als dat van tentamencijfers suggereert dat werkgeverss deze kenmerken niet alleen opvatten als signaal voor de productiviteit
vann afgestudeerden, maar ze ook daadwerkelijk als selectiecriterium gebruiken.
Voorr werkervaring en bestuurlijke ervaring geldt dat soms wel en soms geen
effectt op de zoekduur wordt gemeten. Opmerkelijk is voorts het positieve
effectt van het opleidingsniveau van de ouders 21 . Het is niet waarschijnlijk dat
werkgeverss dit direct kunnen waarnemen. Vragen als "Wat doet je vader?"
wordenn tegenwoordig niet vaak meer gesteld tijdens sollicitatiegesprekken. Een
mogelijkee interpretatie is dat het ouderlijk opleidingsniveau een indicator is van
socialee vaardigheden die het functioneren in hogere functies bevorderen. De
modeluitkomstenn zouden dan suggereren dat sociale vaardigheden een klein
maarr significant effect hebben op de kans een baan te vinden van wo-niveau.
Hett effect verdwijnt indien een minder strenge niveau-eis aan de baan wordt
gesteld.. Ten opzichte van het gemiddelde opleidingsniveau van ouders van
jongee academici brengt een sprong van één standaard deviatie een 3 a 4 procent
hogeree uittredevoet met zich mee. Bij een verschil van vier standaard deviaties
tussenn de laagst en hoogst opgeleide ouders bedraagt het verschil in zoekduur
tussenn deze uitersten 12 tot 15 procent. Met andere woorden: de nazaat van zeg
eenn heier heeft, ceteris paribus, een 12 tot 15 procent langere zoekduur dan de
nazaatt van een hoogleraar.

Hett opleidingsniveau is als standaard normale groodieid opgenomen. Terza (1987)
geeftt aan dat ordinale grootheden, waarvoor men vaak meerdere dummy's moet
opnemen,, goed benaderd kunnen worden door één gestandaardiseerde variabele. De
opleidingsniveauss van beide ouders zijn opgeteld voor standaardisering.
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Schattingsresultaten van fat Burr-model voor definitie 1 en 2

variabele e
constante e

definitiee 1 (wo)

definitiee 2 (hbo)

st.dev. .

fi fi st.dev. .

PP

*** * -1,95 5 (0,21) (0,21)
*** *
-2,61 1 (0,22) (0,22)

AlgemeneAlgemene
persoonskenmerken
*** * -0,01 1 (0,00) (0,00)
-0,03 3 (0,00) (0,00)
*** *
leeftijdd bij aanvang van de studie
*** * -0,01 1 (0,02) (0,02)
0,09 9 (0,02) (0,02)
mann zonder kinderen (t.o.p. vrouw ponder)
*** * -0,25 5 (0,06) (0,06)
-0,28 8 (0,07) (0,07)
*** *
allochtoon;; subjectief
(t.o.v. autochtoon)
MenselijkMenselijk kapitaal
*** * 0,04 4 (0,02) (0,02)
** *
gemiddeldd eindexamencijfer vwo / havo 0,06 6 (0,02) (0,02)
** * 0,01 1 (0,01) (0,01)
0,02 2 (0,01) (0,01)
aantall bètavakken
##* *
*** * 0,10 0 (0,02) (0,02)
0,19 9 (0,02) (0,02)
gemiddeldd tentamencijfer
*** * -0,39 9 (0,05) (0,05)
-0,39 9 (0,06) (0,06)
(/gemiddelde van de studie)
*** *
studietempoo
(t. o. v. geen)0,05 5 (0,03) (0,03)
* * 0,08 8 (0,02) (0,02)
werkervaringg
*** *
bestuurlijkee ervaring
(t.o.v.geen) 0,10 0 (0,02) (0,02)
*** * 0,04 4 (0,02) (0,02)
** *
opleidingsniveauu ouders (standaard normaal)
*** * 0,01 1 (0,01) (0,01)
0,03 3 (0,01) (0,01)
hett effect van 59 studies
%ie%ie paragraaf 4.4 %ie%ie paragraaf 4.4
KeuzegedragKeuzegedrag
(reserveringsloon)
heeftt studieschuld
-0,03 3
studieschuldd (/gemiddeld nettojaarinkomen)
-0,03 3
nogg inwonend bij ouders (t.o.v. uitwonend)
-0,23 3
mann met kinderen
(t.o.v. vrouw toonder)
-0,06 6
vrouww met kinderen (t.o.v. vrouw ponder)
-0,18 8

(0,03) (0,03) -0,02 2
(0,05) (0,05) -0,04 4
(0,05) (0,05)
*** * -0,27 7
(0,07) (0,07) 0,00 0
(0,08) (0,08)
** * -0,18 8

(0,02) (0,02)
(0,05) (0,05)
(0,04) (0,04)
*** *
(0,07) (0,07)
(0,07) (0,07)
** *

Arbeidsmarktomstandigheden Arbeidsmarktomstandigheden
noordd
(t.o.v. west)-0,02 2 (0,04) (0,04) 0,00 0
(t.o.v. west) 0,01 1 (0,03) (0,03) 0,00 0
oostt
(t.o.v. west)-0,01 1 (0,03) (0,03) 0,04 4
zuidd
urbanisatiegraadd
(standaard normaal)
0,01 1 (0,01) (0,01) -0,01 1
*** * 0,09 9
ln(V/U) )
0,15 5 (0,02) (0,02)
*** * 0,74 4
groeii bbp
(in procenten)0,71 1 (0,14) (0,14)
*** * 0,77 7
0,74 4 (0,01) (0,01)
aa
22
(0,00)
(0,00)
** * 0,00 0
0,00
0
a

(0,04) (0,04)
(0,03) (0,03)
(0,03) (0,03)
(0,01) (0,01)
(0,02) (0,02)
*** *
(0,13) (0,13)
*** *
*** *
(0,01) (0,01)
(0,00) (0,00)
**

aantall records
aantall (gewogen) observaties
loglikelihood d
Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)

140.736 6
16.560 0
-29.701 1

104.467 7
16.466 6
-29.966 6

significantie: *** = 99%, ** = 95%, * = 90%
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TabelTabel 43

Schattingsresultaten van het Burr-model voor definitie 3 en 4
definitiee 3 (wo)

variabele e
constante e

P P st.dev. .

definitiee 4 (hbo)

PP

st.dev. .

*** * -1,72 2 (0,28)(0,28) ***
-2,86 6 (0,30) (0,30)

AlgemeneAlgemene
persoonskenmerken
leeftijdd bij aanvang van de studie
-0,04 4 (0,01) (0,01)
*** * -0,02 2 (0,01)(0,01) ***
mann zonder kinderen (t.o.v. vrouw ponder)
0,09 9 (0,03) (0,03)
*** * -0,05 5 (0,03) (0,03)
-0,32 2 (0,09) (0,09)
*** * -0,24 4 (0,08)(0,08) ***
allochtoon;; subjectief
(t.o.v. autochtoon)
MenselijkMenselijk kapitaal
gemiddeldd eindexamencijfer vwo / havo 0,04 4 (0,02) (0,02) 0,00 0 (0,02) (0,02)
0,02 2 (0,01) (0,01)
aantall bètavakken
* * 0,01 1 (0,01) (0,01)
0,18 8 (0,03) (0,03)
**# # 0,03 3 (0,03) (0,03)
gemiddeldd tentamencijfer
-0,42 2 (0,08) (0,08)
studietempoo
(/gemiddelde van de studie)
*** * -0,30 0 (0,08)(0,08) ***
(t. o. v. geen)0,03 3 (0,03) (0,03) 0,06 6 (0,03)(0,03) *
werkervaringg
bestuurlijkee ervaring
(t.o.v. geen)0,07 7 (0,03) (0,03)
** * -0,02 2 (0,03) (0,03)
0,04 4 (0,01) (0,01)
opleidingsniveauu ouders(standaard normaal)
** * 0,01 1 (0,01) (0,01)
hett effect van 59 studies
%ie%ie paragraaf 4.4%ie%ie paragraaf 4.4
KeuzegedragKeuzegedrag
(reserveringsloon)
heeftt studieschuld
-0,06 6
studieschuldd (/gemiddeld nettojaarinkomen)
-0,08 8
nogg inwonend bij ouders (t.o.v. uitwonend)
-0,21 1
-0,02 2
mann met kinderen
(t.o.v. vrouw ponder)
0,05 5
vrouww met kinderen (t.o.v. vrouw ponder)

(0,04) (0,04) -0,02 2
(0,07) (0,07) -0,12 2
(0,07) (0,07)
#** * -0,23 3
(0,10) (0,10) 0,03 3
(0,11) (0,11) 0,00 0

Arbeidsmarktomstandigheden Arbeidsmarktomstandigheden
(t.o.v. west)-0,02 2 (0,06) (0,06) -0,04 4
noordd
oostt
(t.o.v. west)-0,02 2 (0,05) (0,05) -0,07 7
(t.o.v. west)-0,05 5 (0,05) (0,05) 0,00 0
zuidd
** * 0,01 1
urbanisatiegraadd
(standaard normaal)0,05 5 (0,02) (0,02)
0,26 6 (0,03) (0,03)
*** * 0,27 7
ln(V/U) )
groeii bbp
{in procenten) 0,37 7 (0,18) (0,18)
** * 0,49 9
*** * 1,33 3
1,28 8 (0,02) (0,02)
aa
22
*** * 0,33 3
0,39 9 (0,04) (0,04)
o
aantall records
aantall (gewogen) observaties
loglikelihood d
Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)

140.179
15.106 6
21.789 9

(0,03) (0,03)
(0,06)(0,06) **
(0,06)(0,06) ***
(0,08) (0,08)
(0,10) (0,10)

(0,05) (0,05)
(0,04)(0,04) *
(0,04) (0,04)
(0,02) (0,02)
(0,03)(0,03) ***
(0,17)(0,17) ***
(0,02)(0,02) ***
(0,03)(0,03) ***

103.966 6
15.156 6
-21.624 4

significantie: *** = 99%, ** = 95%, * = 90%
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4.3.33 Indicatoren van keuzegedrag
Hett reserveringsloon van werkzoekenden wordt geacht te variëren met hun
zoekkostenn en hun financiële positie. Drie indicatoren worden onderzocht: (a)
studieschuld;; {b) inwoning bij de ouders; en (V) de aanwezigheid van kinderen,
gecombineerdd met geslacht.
O pp voorhand wordt verwacht dat naarmate de studieschuld hoger is, de werkzoekendee financieel meer beperkt wordt tijdens het zoekproces. Hij is minder
kredietwaardigg en heeft door de rentelasten hogere zoekkosten. Zijn reserveringsloonn zal bijgevolg lager zijn en dat mondt uit in een hogere uittredevoet.
Tweee schuldvariabelen zijn in het model opgenomen: één die aangeeft of de
academicuss een studieschuld had op het moment van afstuderen, en één die de
hoogtee ervan aangeeft. Heeft de afgestudeerde een studieschuld opgebouwd,
dann wordt het bedrag gedeeld door het netto jaarinkomen dat alumni van
dezelfdee studierichting gemiddeld verdienen. De schuld wordt dus uitgedrukt
inn het aantal jaren dat de academicus naar verwachting moet werken om de
schuldd bijeen te sprokkelen. Aldus wordt de hoge schuld van een academicus
diee veel met zijn kennis en vaardigheden kan verdienen, vergelijkbaar met de
lagee schuld van iemand waarvan de marktwaarde van zijn kennis lager is. In alle
gevallenn wordt een kleine negatieve coëfficiënt waargenomen; in slechts één
gevall (definitie 3) is het effect ook statistisch significant. De conclusie luidt
derhalvee dat studieschuld na afstuderen waarschijnlijk geen merkbare financiële
restrictiess oplegt aan werkzoekende academici.
Bijj hun ouders inwonende afgestudeerden hebben, zo blijkt uit de modelanalyses,, een aanzienlijk kleinere baanvindkans. De geschatte hazard-ratio op
hett moment dat de zoekduur aanvangt, varieert van 1,18 tot 1,44. Het effect is
inn alle gevallen significant. Dit resultaat kan als volgt worden geïnterpreteerd.
Doordatt in hun levensonderhoud wordt voorzien door hun ouders, hebben
dezee schoolverlaters lagere zoekkosten en hanteren zij een hoger reserveringsloon.. Zij zijn dus kieskeuriger en verkleinen daardoor hun kansen op een baan.
Ziee paragraaf 4.1 voor kanttekeningen bij een dergelijke interpretatie van de
geschattee coëfficiënten.
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Hett aantal kinderen wordt volgens de theorie voor kostwinners - nog altijd
meestall de man - geacht negatief te correleren met het reserveringsloon. Hoe
meerr kinderen, des te groter de behoefte aan geld en des te groter de neiging
omm vrije tijd te verruilen voor betaalde arbeid. De werkloze kostwinner met
kinderenn heeft dus een lager reserveringsloon dan die zonder kinderen. Daar
staatt tegenover dat voor degene die de verzorging van de kinderen op zich
neemtt - nog altijd meestal de vrouw - vrije tijd juist waardevoller is. Hun
reserveringsloonn is dus juist hoger. O m te toetsen of dergelijke tegengestelde
effectenn voor mannen en vrouwen worden waargenomen, is de variabele die de
aanwezigheidd van kinderen aangeeft gecombineerd met geslacht. De modelschattingg geeft verschillen in de uittredevoet van mannen-zonder, mannen-met
enn vrouwen-met ten opzichte van de referentiegroep vrouwen-zonder. Uit de
modeluitkomstenn blijkt dat de aanwezigheid van kinderen geen neerwaarts
effectt heeft op het reserveringsloon van mannelijke academici. Bij drie van de
vierr definities overtreft de coëfficiënt van mannen-met die van mannen zonder
kinderenn niet. Dat is wel zo bij definitie 4, maar dat verschil is niet significant.
Eenn significant negatief effect, in lijn met bovenstaande hypothese, wordt wel
waargenomenn voor vrouwen bij definitie 1 en 2. Bij definitie 3 en 4 is daarvan
geenn sprake. Dit verschil zou verband kunnen houden met het gehanteerde
beginpuntt van de zoekduur. Mogelijk stellen vrouwen die op het moment van
afstuderenn zwanger zijn, de participatiebeslissing - en dus het eerste actieve
zoekmomentt - uit tot na de bevalling. De zoekduur van deze vrouwen wordt
inn dat geval overschat in definitie 1 en 2. Het negatieve effect van kinderen op
dee uittredevoet is dan het logische gevolg.

4.3.44 Arbeidsmarktomstandigheden
RegionaleRegionale

verschillen en

urbanisatiegraad

Schoolverlaterss hebben hun arbeidsmarktperspectief niet geheel in eigen hand.
Dee vigerende arbeidsmarktomstandigheden zijn voor hen een gegeven dat van
maandd tot maand en van regio tot regio kan verschillen. Regionale verschillen
blijkenn zich echter volgens de modeluitkomsten nauwelijks voor te doen. In
éénn geval - definitie 4, landsdeel oost - wordt een significant verschil waar-
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genomen;; in alle andere gevallen zijn de landsdelen noord, oost en zuid niet
verschillendd van het westen van het land. Deze uitkomsten zijn in overeenstemmingg met de gedachte dat het hoogst opgeleide segment van de arbeidsmarktt eerder een landelijke dan een regionale markt vormt. De urbanisatiegraadd

van de woonplaats van de respondent (op het moment van enquêteren)

toontt in drie van de vier gevallen geen effect op de zoekduur; alleen bij definitie
33 wordt een significant positief effect gemeten. Deze resultaten suggereren dat
koppelingg van afgestudeerde academici aan vacatures in Nederland waarschijnlijkk een 'productieproces' is met constante schaalopbrengsten.

Matching-elasticiteiten Matching-elasticiteiten
Schattingenn van matching-elasticiteiten voor de Nederlandse arbeidsmarkt van
pass afgestudeerde academici kunnen uit de modeluitkomsten worden afgeleid.
Dee coëfficiëntschattingen van het Burr-model behorend bij ln(V/U)

zijn niet

2

directt interpreteerbaar als elasticiteiten omdat zij - indien a groter is dan nul tijdafhankelijkk en individu-specifiek zijn. In de individueel voorspelde mediaan
geldtt evenwel dat de elasticiteiten voor alle waarnemingen dezelfde waarde aannemenn (zie Bijlage A, vergelijkingen A.12 en A.14). Derhalve wordt de mediaan
alss evaluatiemoment van de matching-elasticiteiten gekozen. Dat moment is op
zichh willekeurig, maar intuïtief aantrekkelijk omdat de afgestudeerden op dat
momentt met evenveel kans wel of juist niet gekoppeld zijn aan een vacature.
Overigenss blijken de geschatte elasticiteiten op basis van definitie 1 en 2, door
dee zeer lage waarde van a 2 , nagenoeg gelijk te zijn aan de coëfficiënten in Tabel
4.2.. In geval van definitie 3 en 4 is dat niet zo en is herleiding van de coëfficiëntenn door de positieve waarden van rj2 noodzakelijk. Tabel 4.4 toont de
geschattee matching-elasticiteiten voor de verschillende zoekduurdeflnities. Ter
vergelijkingg worden ook de uitkomsten van het Cox-model weergegeven.
Constantee schaalopbrengsten zijn in het model vanwege de zeer hoge correlatie
vann de reeksen van F e n U in de beschouwde periode als restrictie opgelegd.
D ee waarden van rj en y worden dus verondersteld tot één te sommeren.
22 2

Urbanisatiegraadd is, evenals het opleidingsniveau van de ouders, tot een standaard
normalee grootheid getransformeerd (zie vorige voetnoot).
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Volgenss Pissarides (2000, p. 6) zijn er ondertussen 'overtuigende empirische
redenen'' om van constante schaalopbrengsten in de arbeidsmarkt matchingfunctiee uit te gaan. Broersma & Van Ours (1999) laten zien dat voor acht
westersee landen 23 schattingen van rj ongeveer 0,2-0,3 bedragen en die van y in
dee orde van grootte van 0,6-0,8 liggen. Die schattingen zijn alle gebaseerd o p
tijdreeksentijdreeksen van geaggregeerde grootheden en hebben betrekking op het gehele
spectrumm van opleidingsniveaus. De schattingen voor pas

afgestudeerde

academicii in Nederland komen daarmee redelijk overeen. De gemiddelde
waardee van 77 over acht modelschattingen met vier zoekduurdefinities en twee
duurmodellenn bedraagt 0,17. Voor de werklozen is het gemiddelde van ;K gelijk
aann 0,83. De schattingen behorend bij zoekduurdefinitie 3 en 4 liggen nog net
binnenn de grenzen van de door de literatuur gegeven intervallen; bij zoekduurdefinitiee 1 en 2 liggen ze er net buiten. De schattingen zijn geheel gebaseerd op
variatiee van V en U over een periode van 76 maanden.
TabelTabel 4.4

Matching-elasticiteïten en bet effect van bbp-groei op de uittredevoet

Vacaturesi(V)
s i(V)
Cox x
Burr r
definitiee
definitiee
definitiee
definitiee

1
2
3
4

gemiddeld d

0,15 5
0,09 9
0,20 0
0,21 1

0,15 5
0,11 1
0,22 2
0,21 1

0,17 7

Werklozenn (f)
Burr r
Cox x

Groei ibbp pIproce e
Cox x
Burr r

0,85 5
0,91 1
0,80 0
0,79 9

0,71 1
0,74 4
0,28 8
0,39 9

0,85 5
0,89 9
0,78 8
0,79 9
0,83 3

0,66 6
0,69 9
0,48 8
0,58 8
0,57 7

Bron:: SEO/Etsevier (1997-2001)

Inn Petrongolo (2001) worden, eveneens met het Burr-model en het Cox-model,
schattingenn gepresenteerd voor het Verenigd Koninkrijk, die variëren van 0,18
tott 0,26 voor TJ en van 0,76 tot 0,83 voor y. De uitkomsten betreffen mannen 24
diee in het voorjaar van 1987 werkloos werden en op zoek gingen naar ander
werk.. Deze schattingen komen vooral tot stand door variatie van V en U in 60
regio's,, het aantal datapunten in de tijd bedraagt 9. Andere schattingen van

Australië,, Duitsland, Finland, Nederland, Spanje, Verenigd Koninkrijk en de VS.
Voorr de vrouwen in de steekproef vindt Petrongolo geen bevredigende resultaten.
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matching-elasticiteitenn op basis van micro-analyse van werkloosheidsduren
worden,, voor zover bekend, in de empirische literatuur niet gerapporteerd.
Enkelee opmerkingen over het gebruik van geaggregeerde grootheden van V en
UU in een micro-analyse van werkzoekenden uit één arbeidsmarktsegment zijn
echterr op hun plaats. Ten eerste worden in de matchingfunctie in beginsel alle
werkzoekendenn aan vacatures gekoppeld, niet alleen de werklozen. Door het
opnemenn van het aantal werklozen in plaats van het eigenlijke aantal
werkzoekenden,, waaronder zich normaliter ook werkenden bevinden, wordt de
werkelijkee matching-elasticiteit y van werkzoekenden overschat (Broersma &
Vann Ours, 1999). Ten tweede wordt, met het opnemen van geaggregeerde
groothedenn V en U, verondersteld dat academici geen apart segment vormen
opp de arbeidsmarkt en - als dat wel zo zou zijn - dat hun aandeel in V en U
overr de beschouwde periode constant is gebleven. Dat is een sterke veronderstelling,, zeker in de wetenschap dat de beschouwde periode in het teken stond
vann de overgang naar een 'kenniseconomie'. Deze overgang ging gepaard met
eenn toenemende vraag naar hoger opgeleiden en een aanzienlijke afname van
hett aanbod van pas afgestudeerden. Zou \n(V/U)

op het lagere aggregatie-

niveauu van academisch geschoolden in werkelijkheid sneller zijn gestegen dan
dee waargenomen geaggregeerde reeks, dan zijn de schattingen van de matchingelasticiteitt / mogelijk te laag. Kortom: het beeld wordt door twee factoren in
tegengesteldee richting vertekend en over het saldo valt niet veel te zeggen.

EconomischeEconomische

groei

Inn de laatste twee kolommen van Tabel 4.4 wordt het effect weergegeven van
dee groei van het bbp op de kans o m een baan te vinden. De coëfficiënten
kunnenn direct als elasticiteit worden geïnterpreteerd, maar dienen met 100 te
wordenn vermenigvuldigd, omdat de in het model opgenomen variabele de groei
inn procenten weergeeft, niet in perunages. In dit onderzoek wordt de hypothese
gepostuleerdd dat werkgevers bij economische groei doortastender te werk gaan
omm bestaande vacatures te vervullen. Dat wil zeggen: de marginale afruilvoet
tussenn het aanwenden van menskracht voor personeelswerving of deelname

4.34.3 Determinanten van de uittredevoet
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aann het productieproces verandert ten gunste van dat laatste. Bedrijven 'kopen'
extraa productiecapaciteit op kosten van minder nauwkeurige selectie.
Dee vacatureduur bestaat in wezen uit twee componenten: de reactietijd en de
selectieprocedure.. Uit onderzoek van Van Ours & Ridder (1992, 1993) blijkt
datt het grootste deel (85 a 90 procent) van de vacatureduur in beslag wordt
genomenn door de selectieprocedure. Voor academisch geschoolden duurde in
1986/19877 de gemiddelde selectieprocedure ruim 21 weken op een gemiddelde
vacatureduurr van 24 weken. Wanneer de vraagzijde de selectieprocedures
verkortt — en daar is gezien de bovengenoemde cijfers alle ruimte voor — dan
komtt dat tot uitdrukking in een verhoging van de parameter aT die de zoekefficiëntiee van de werkgevers op kalender tijdstip r weerspiegelt. Het resultaat is
eenn (tijdelijke) verschuiving van de matchingfunctie weg van de oorsprong. Met
anderee woorden, het matchingproces wordt efficiënter: bij hetzelfde aantal
vacaturess en werkzoekenden wordt een hogere matching-intensiteit gerealiseerd.. Dit heeft kortere werkloosheidsduren tot gevolg: het verwachte teken
vann de coëfficiënt in de uittredevoet is derhalve positief.
Dee modeluitkomsten geven significante schattingen te zien van gemiddeld 0,57.
Groeitt het bbp in een zekere maand met bijvoorbeeld 0,3 procent, wat
overeenkomtt met een stevige economische groei van 3,6 procent op jaarbasis,
dann neemt de uittredevoet van pas afgestudeerde academici in die maand toe
mett 19 procent 25 . Vergeleken met een jaar zonder economische groei, maar bij
vergelijkbaree arbeidsmarktspanning, is de zoekduur van pas afgestudeerde
academicii dan ongeveer 19 procent korter. Ook de gemiddelde tijdsduur van
vacaturess voor academici wordt 19 procent korter. Aangenomen mag worden
datt die tijd vooral van de selectieprocedure af zal gaan, en niet van de reactietijd
vann sollicitanten, omdat dat laatste de kans op goede kandidaten verkleint en
duss in het nadeel werkt van de werkgever. O m het effect van bbp-groei op de
lengtee van de selectieprocedure te illustreren aanschouwen we de cijfers voor
1986/19877 van Van Ours & Ridder ter hand. Zou in een jaar zonder economischee groei de selectieprocedure van academici 21 weken in beslag nemen,
dann zou bij 3,6 procent groei de selectieprocedure 'slechts' 17 weken duren.
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DeDe zoekduur

in de tijd

O mm een indruk te krijgen van de ontwikkeling van de zoekduur in de periode
vann beschouwing is een aparte modelschatting uitgevoerd met het Burr-model.
Daarinn zijn de variabelen voor arbeidsmarktspanning en bbp-groei vervangen
doorr dummyvariabelen die aangeven in welk kwartaal de zoekduur aanving.
Alduss wordt de toestand van de arbeidsmarkt per kwartaal gemeten. De
geschattee coëfficiënten geven voor elk kwartaal het verschil aan van de
uittredee voet ten opzichte een referentiekwartaal. In Figuur 4.6 worden de
uitkomstenn grafisch weergegeven. De figuur geeft het hypothetische verloop
weerr van de mediane zoekduur van circa 600 afgestudeerden, waarvan de
zoekduurr in het vierde kwartaal van 1994 aanving. De reeks eindigt met het
tweedee kwartaal van 2000. Het aantal waarnemingen van zoekduren die in
lateree kwartalen van 2000 begonnen is te gering om op basis daarvan betrouwbaree uitspraken te doen. Uit de figuur blijkt dat bij alle definities min of meer
hetzelfdee golvende en dalende patroon wordt waargenomen. In dat patroon
lijkenn de pieken zich relatief vaak voor te doen in het eerste en vierde kwartaal
enn de dalen in het tweede en derde kwartaal. Dit zou erop kunnen duiden dat
afgestudeerdee academici niet zozeer concurrentie ondervinden van andere
schoolverlaterss die zich op de arbeidsmarkt aanbieden, maar dat hun positie op
dee arbeidsmarkt fluctueert met een algemeen seizoenspatroon. In het vierde
kwartaall van 1994 bedroeg mediane zoekduur onder definitie 1 en 3 resp. circa
111 en 10 maanden, en onder definitie 2 en 4 respectievelijk 6 en 7 maanden. In
dee lente van 2000, toen een conjunctureel hoogtepunt werd bereikt, vond de
helftt van de afgestudeerden binnen 2 a 3 maanden een baan.
O pp grond van Figuur 4.6 kan worden geconcludeerd dat de schaarste van jonge
academici,, die in de jaren van beschouwing ontstond, goed tot uitdrukking
komtt in de zoekduur. Als indicator van de ontwikkeling van de verhouding
tussenn vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is de zoekduur dus een zeer bruikbaree variabele. Het maakt bovendien niet uit welke definitie wordt gehanteerd,
inn de ontwikkeling in de tijd worden over het algemeen dezelfde patronen
zichtbaar. .

25 5

exp(0,577 * 0,3)-l=0,19.
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FiguurFiguur 4.6 De mediane ^oekduurin
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4.44 De zoekduur en studierichting
Inn de modelschattingen zoals gepresenteerd in Tabellen 4.2 en 4.3 ontbreken
dee geschatte coëfficiënten behorend bij de 59 in dit onderzoek onderscheiden
studierichtingen.. Die coëfficiënten worden afgebeeld in Figuren 4.7 (definitie 1
enn 2) en 4.8 (definitie 3 en 4). Voor elke studierichting wordt de mediane zoekduurr weergegeven van het steekproefgemiddelde van de vijf jaargangen, over
allee verklarende variabelen met uitzondering van de variabele studierichting. De
afgebeeldee verschillen kunnen worden geïnterpreteerd als pure 'studie-effecten',
omdatt gecorrigeerd is voor verschillen in studentenpopulaties tussen de diverse
studierichtingen. .
D ee staven geven de mediaan van de zoekduur weer op grond van telkens twee
modell schattingen. De studies zijn in de figuren van kort naar lang gerangschikt
opp zoekduur voor een baan op wo-niveau. O m de continuïteit van de figuren te
benadrukkenn is de middelste studie (respectievelijk Nederlands recht en scheikundigee technologie) twee keer weergegeven. Het donkere gedeelte is de
medianee zoekduur die nodig is voor een baan op minimaal hbo-niveau (volgens
zoekduurdefinitiee 2 en 4). Het lichte gedeelte geeft aan hoeveel die mediaan
toeneemtt indien de zoekduur eindigt met het vinden van een baan op woniveauu (definitie 1 en 3). Bij studies waarvan het lichte gedeelte kort is wordt
gg variatie waargenomen in het niveau van de gevonden banen; alumni
vindenn bijna allemaal direct een baan op wo-niveau. Men kan dit opvatten als
eenn pluspunt, evenals natuurlijk een korte mediaan zelf. Zie bijvoorbeeld de
opleidingen:: tandheelkunde, geneeskunde, farmacie, notariële opleiding en de
fiscaal-juridischefiscaal-juridische

opleiding. Ook voor studies met een lange zoekduur is

relatieff klein verschil (dat wil zeggen een kort licht gedeelte van de staaf) een
gunstigg teken: de stap naar een baan op het eigen niveau wordt door afgestudeerdenn kennelijk makkelijk gemaakt. Vergelijk in Figuur 4.7 communicatiewetenschapp en Franse taal- en letterkunde. Hoewel alumni van beide studierichtingenn ongeveer even snel een baan op wo-niveau vinden, is de stap naar
eenn baan op het eigen niveau voor communicatiewetenschappers groter.
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Hett is interessant om te zien of het hanteren van verschillende definities van de
zoekduurr grote gevolgen heeft voor de rangorde van studies. Zo maakt het bij
voorbeeldd voor tandheelkunde en wijsbegeerte/godgeleerdheid niets uit. Deze
studiess staan bij alle vier definities op respectievelijk de eerste en de op één na
laatstee plaats. Nadere bestudering van Figuren 4.7 en 4.8 leert dat de verschillen
tussenn de totaalstaven soms zeer gering zijn en dat betekent dat verschuivingen
inn de rangorde mogen worden verwacht wanneer op een andere definitie wordt
gesorteerd.. Zou echter het globale beeld sterk veranderen, dan heeft de zoekduurr weinig tot geen waarde als instrument om de arbeidsmarktrelevantie van
studiess vast te stellen. Met andere woorden, zou de ene definitie uitwijzen dat
medische,, technische en economische opleidingen korte zoekduren hebben en
eenn andere definitie dat juist aan talen, cultuurwetenschappen en sociale wetenschappenn veel behoefte is, dan is het niet zinvol de arbeidsmarktrelevantie van
opleidingenn te bepalen aan de hand van de zoekduuranalyses.
Vergelijkingg van de vier rangordes leert dat verandering van definitie voor een
studiee gemiddeld 6 plaatsen in de rangorde scheelt. Bijna de helft (46 procent)
vann de studies verschuift niet meer dan drie plaatsen bij een willekeurige veranderingg van definitie, 60 procent niet meer dan 5 plaatsen, 75 procent niet
meerr dan 8 plaatsen en 95 procent niet meer dan 18 plaatsen. Het meest
extremee geval is communicatiewetenschap: deze studie staat op de 14-de plaats
bijj definitie 4 en op de 47-ste plaats wanneer definitie 1 wordt gebruikt .
Opp grond van bovenstaande wordt geconcludeerd dat de keuze van definitie
vann de zoekduur voor het globale beeld van arbeidsmarktrelevantie geen grote
gevolgenn heeft. Over het algemeen verschijnen dezelfde studies boven- en
onderaann in de rangorde. Voor het merendeel van de studies geldt dat een
anderee definitie 5 of minder plaatsen in de rangorde scheelt. In slechts een
enkell geval wordt een verschuiving van meer dan 30 plaatsen waargenomen.

Inn Bijlage B, Figuren B.l en B.2, worden cumulatieve percentages van studies afgezet
tegenn rangordeverschillen die ontstaan bij verandering van definitie (waarbij of het
beginpuntt of het eindpunt onveranderd blijft).
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FiguurFiguur 4.7

De mediaan van de ^oekduurper studie (maanden, definities 1 en 2)
Tandheelkunde e
Geneeskunde e
Farmacie e

Fiscaal-juridischee opleiding
Diergeneeskunde e
Civielee techniek
Lucht-- en ruimtevaarttechniek
Econometrie e
Bouwkunde e
Notariëlee opleiding
Technischee natuurkunde
Technischee informatica
Informatica a
Technischee wiskunde
Scheikunde e
Onderwijskunde e
Elektrotechniek k
Bioprocestech/molecul.. wetenschap
Biomedischee wetenschap
Technischee bedrijfskunde
Werktuigbouwkunde e
Natuurkunde e
Economie e
Wiskunde e
Voedingg en Gezondheid
Bedrijfskunde e
Levensmiddelentechnologie e
Bedrijfswetenschap p
Scheikundigee technologie
Nederlandss recht
44
+

baanbaan op hbo -niveau
Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)

6

8

10 0

baanbaan op wo-niveau

12 2

14 4

16 6
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FiguurFiguur 4.7 (Vervolg) De mediaan van de ^oekduurper studie (maanden, definities 1 en 2)
Nederlandss recht
Landbouwtechniek k
Industrieell ontwerpen
Landinrichtingswetenschap p
Biologie e
Gezondheidswetenschap p
Planologie e
Bestuurskunde e
Milieuhygiëne e
Bodem,, water en atmosfeer
Sociologie e
Socialee geografie
Psychologie e
Bos-- en tuinbouw
Sociaal-culturelee wetenschap
Fransee taal- en letterkunde
Socialee wetenschap
Communicatiewetenschap p
Bedrijfscommunicatiee letteren
Politicologie e
Pedagogischee wetenschap
Kunstgeschiedeniss en archeologie
Nederlandsee taal- en letterkunde
Algemenee letteren
Europesee studies
Engelsee taal- en letterkunde
Overigee talen
Culturelee antropologie
Wijsbegeerte/Godgeleerdheid d
Geschiedenis s
22
baanbaan op hbo+-niveau
Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)

4

6

8

10

baanbaan op wo-niveau

12 2

144

16
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FiguurFiguur 4.8

De mediaan van de ^oekduurper studie (maanden, definities 3 en 4)
Tandheelkunde e
Geneeskunde e
Farmacie e

Notariëlee opleiding
Diergeneeskunde e
Informatica a
Econometrie e
Civielee techniek
Bouwkunde e
Fiscaal-juridischee opleiding
Technischee informatica
Onderwijskunde e
Technischee bedrijfskunde
Elektrotechniek k
Biomedischee wetenschap
Lucht-- en ruimtevaarttechniek
Technischee natuurkunde
Werktuigbouwkunde e
Technischee wiskunde
Industrieell ontwerpen
Economie e
Wiskunde e
Bedrijfskunde e
Nederlandss recht
Bioprocestech/molecul.. wetenschap
Bedrijfswetenschap p
Voedingg en Gezondheid
Natuurkunde e
Scheikunde e
Scheikundigee technologie
22
+

baanbaan op hbo -niveau
Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)

4

6

8

100

baanbaan op n>o-niveau

12

14 4

16 6
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FiguurFiguur 4.8 (Vervolg) De mediaan van de ^oekduurper studie (maanden, definities 3 en 4)
Scheikundigee technologie
Fransee taal- en letterkunde
Gezondheidswetenschap p
Levensmiddelentechnologie e
Landinrichtingswetenschap p
Bestuurskunde e
Planologie e
Sociologie e
Socialee geografie
Biologie e
Socialee wetenschap
Landbouwtechniek k
Communicatiewetenschap p
Milieuhygiëne e
Psychologie e
Bodem,, water en atmosfeer
Nederlandsee taal- en letterkunde
Sociaal-culturelee wetenschap
Bedrijfscommunicatiee letteren
Politicologie e
Bos-- en tuinbouw
Pedagogischee wetenschap
Algemenee letteren
Overigee talen
Europesee studies
Kunstgeschiedeniss en archeologie
Engelsee taal- en letterkunde
Culturelee antropologie
Wijsbegeerte/Godgeleerdheid d
Geschiedenis s
22
baanbaan op hbo^-niveau
Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)

4

6

8

baanbaan op wo-niveau

10

12

14

16
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4.55 Samenvatting en conclusies
Inn dit hoofdstuk wordt de zoekduur van afgestudeerde academici onderzocht
doorr middel van schattingen met een tweetal duurmodellen: het Burr-model en
hett Cox-model. Beide modellen presteren volgens een grafische goodness of fit
maatstaff ongeveer even goed. De resultaten van het Burr-model worden in
paragrafenn 3 en 4 gepresenteerd en besproken.
Hett verloop van de uittredevoet (baanvindkans) in de tijd verschilt met het
gekozenn beginpunt van de zoekduur. Kiest men het officiële moment van
afstuderenn (de buluitreiking) dan daalt de uittredevoet vanaf dat moment
monotoon:: in de eerste maanden heel sterk en vervolgens langzaam maar
gestaag.. Wordt voor het eerste actieve zoekmoment gekozen, dan stijgt de
uittredevoett aanvankelijk tot een maximum rond de vier maanden na aanvang
vann de zoekduur, en daarna neemt de uittredevoet alleen nog maar af. Bij alle
definitiess is dus sprake van 'hysterese' ofwel negatieve duurafhankelijkheid; bij
sommigee definities direct na afstuderen, bij andere na verloop van enige tijd.
Uitt de verschillen in het verloop van de uittredevoet in de eerste maanden na
afstuderenn blijkt dat zoeken voor afstuderen een belangrijke rol speelt. In een
analysee van werkloosheidsduren van schoolverlaters dient men zich daarvan
rekenschapp te geven.
D ee uittredevoet is in de analyses gespecificeerd aan de hand van twee invalshoekenn uit de economische theorie: de baanzoektheorie en de theorie van de
arbeidsmarktt matchingfunctie. Drie categorieën van verklarende variabelen
wordenn onderscheiden: (a) het aanbod van banen voor de individuele werkzoekende;; (b) het keuzegedrag (reserveringsloon) dat hem ertoe noopt om
baanaanbiedingenn te accepteren dan wel verder te zoeken naar betere banen; en
(c)(c) arbeidsmarktomstandigheden.
Persoonskenmerkenn die het aanbod van banen sterk beïnvloeden zijn: etniciteit,, geslacht en leeftijd. D e uitkomsten suggereren dat allochtonen en vrouwen
opp de arbeidsmarkt van afgestudeerde academici worden gediscrimineerd.
Oorzakenn hiervan worden in dit onderzoek niet achterhaald. De zoekduuranalysee levert aanwijzingen op dat screening van schoolverlaters op grond van
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indicatorenn van productiviteit plaatsvindt. Jonge leeftijd bij aanvang van de
studiee (m.a.w. efficiënte leerweg gevolgd), hoge cijfers op de middelbare school
enn goede prestaties op de universiteit (in termen van cijfers en studietempo)
verkortenn de zoekduur aanzienlijk. Het opleidingsniveau van de ouders heeft
eenn significant effect op de zoekduur naar een baan op wo-niveau. In deze
studiee wordt verondersteld dat goed ontwikkelde sociale vaardigheden positief
correlerenn met het ouderlijke opleidingsniveau.
Driee indicatoren van het reserveringsloon zijn in de analyse betrokken. De
aanwezigheidd en de hoogte van een studieschuld geven niet de door de theorie
voorspeldee effecten op de zoekduur te zien. Bij de ouders inwonende afgestudeerden,, doen er langer over een baan te vinden. Dit hangt mogelijk samen met
eenn hoger reserveringsloon als gevolg van lagere zoekkosten (doordat in het
levensonderhoudd wordt voorzien). De invloed van de aanwezigheid van
kinderenn in het huishouden, met tegengestelde gevolgen voor het reserveringsloonn van enerzijds de kostwinner en anderzijds de ouder met zorgtaken, komt
niett tot uitdrukking in de zoekduur.
Dee arbeidsmarkt in Nederland kent met betrekking tot de zoekduur van
afgestudeerdee academici geen regionale verschillen. Het proces dat jonge
academicii en vacatures bij elkaar brengt, wordt verondersteld een productieprocess te zijn met constante schaalopbrengsten. De elasticiteiten van een
Cobb-Douglass matchingfunctie worden geschat op 0,17 voor vacatures en 0,83
voorr werklozen. Dit zijn, voor zover bekend, de eerste schattingen van
matching-elasticiteitenn voor de Nederlandse arbeidsmarkt, die zijn gebaseerd
opp een micro-analyse van werkloos heidsduren.
Dee groei van het bruto binnenlands product (bbp) blijkt ook van invloed op de
zoekduurr van afgestudeerden. Hoe groter de groei, des te korter de zoekduur.
Inn deze studie wordt de volgende mogelijke verklaring aangedragen. Werkgeverss gaan bij groei doortastender te werk bij het vervullen van vacatures. Een
veranderingg in de afruilverhouding tussen nauwkeurige selectie van personeel
enn deelname aan het productieproces, kan ertoe leiden dat meer van de aanwezigee arbeidskracht wordt ingezet voor productie en minder voor personeelswerving.. Bedrijven schaffen intern extra productiecapaciteit aan op kosten van
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minderr nauwkeurige selectie. Door verkorting van de selectieprocedure verlooptt het matchingproces efficiënter en wordt bij hetzelfde aantal vacatures en
werkzoekendenn een hogere matching-intensiteit gerealiseerd.

Hoofdstukk 5

STARTSALARIS S
Inn dit hoofdstuk staat het startsalaris van afgestudeerden centraal. De analyse
volgtt de gebaande paden van de 'loonvergelijking'. Een regressie-analyse brengt
inn kaart waaraan verschillen in het salaris van pas afgestudeerde academici
kunnenn worden toegeschreven. Voorts wordt de overgang van universiteit naar
arbeidsmarktt ermee belicht. Drie karakteristieke fasen van dat transitiepad
wordenn onderscheiden: werken, gecombineerd studeren en werken, en werklooss zoeken. Alle drie hebben ze effect op de ontwikkeling van het menselijk
kapitaall van de afgestudeerde. De analyse resulteert in schattingen van dat
effect.. Tevens wordt in de analyse gekeken naar de gevoeligheid van het startsalariss van afgestudeerden voor toenemende spanning op de arbeidsmarkt.
Hett hoofdstuk is als volgt ingedeeld. Paragraaf 5.1 geeft een theoretische inleiding.. Paragraaf 5.2 beschrijft het model en definieert de gehanteerde begrippen.
Inn paragrafen 5.3 en 5.4 worden de schattingsresultaten gepresenteerd. Paragraaff 5.5 sluit het hoofdstuk af met een samenvatting van de bevindingen.

5.11 Inleiding
DeDe

loonvergelijking

Hett analyseren van het individuele loon geschiedt doorgaans aan de hand van
dee earnings function, in het Nederlands aangeduid als de 'loonvergelijking'. Hierin
wordenn de individuele verdiensten, in de vorm van uurloon of inkomen per
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week,, maand of jaar, geregresseerd o p persoonskenmerken en arbeidsmarkt- en
omgevingsvariabelen,, die worden geacht van invloed te zijn op de verdiensten.
D ee loonvergelijking neemt een belangrijke plaats in de arbeidseconomie, niet in
dee laatste plaats omdat ze kan worden toegepast op zeer uiteenlopende onderzoeksthema's,, zoals bijvoorbeeld discriminatie op de arbeidsmarkt en zelfs het
schattenn van de waarde van een mensenleven. Het oorspronkelijke ontwerp
vann de loonvergelijking stamt uit het werk van Becker en Mineer, beide
behorendd tot de grondleggers van de human capital theorie. Aan de hand van
dee loonvergelijking is in de tweede helft van de twintigste eeuw op grote schaal
onderzoekk gedaan naar de returns, dat wil zeggen, het rendement van scholing
enn werkervaring. Ook werd met de loonvergelijking inzicht verkregen in de
ontwikkelingg van het individuele loon gedurende het arbeidsleven. Voor een
introductiee in de theorie van de loonvergelijking wordt verwezen naar Willis
(1986),, Freeman (1986) en Heekman et al. (2003).
Dee loonvergelijking is sinds haar ontstaan in vele landen en voor diverse doeleindenn ontelbare keren geschat. Thans is men echter minder optimistisch over
dee zuiverheid van de schattingen van het onderwijsrendement die ermee
wordenn geproduceerd. Vaak genoemde redenen daarvan zijn: niet-waargenomenn variabelen die aangeboren capaciteiten ('ahi/ity') van individuen weerspiegelen,, endogeniteit van de hoeveelheid genoten onderwijs en meetfouten
daarin.. Door middel van de techniek der instrumentele variabelen (IV) zijn
rendementschattingenn van scholing gemaakt die beter tegen deze bezwaren
bestandd zijn, dan schattingen die op de kleinste kwadraten methode (OLS) zijn
gebaseerd.. Over het algemeen blijkt het rendement van scholing op basis van
IV-schattingenn wat hoger te zijn dan door OLS-schattingen wordt aangegeven
(ziee bijv.: Oosterbeek & Van Ophem, 2000 en Levin & Plug, 1999). Heekman
ett al. (2003) geven aan dat er niet alleen sprake is schattingstechnische
problemen,, maar dat ook getwijfeld moet worden aan de validiteit van de
voorwaardenn waaronder de loonvergelijking opgeld doet. Zij noemen onder
andere:: de onveranderlijkheid van de economische omgeving en perfecte
zekerheidd over toekomstige inkomsten.
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Inn deze studie wordt de loon vergelijking gebruikt om toonverschillen tussen
pass afgestudeerde academici te kunnen duiden. Tevens levert de analyse schattingenn van het rendement van drie arbeidsmarktactiviteiten: werken, studeren
&& werken, en werkloos zoeken. De genoemde nadelen van OLS-schattingen
zullenn wellicht ook van toepassing zijn op de hier gepresenteerde resultaten.
Gebrekk aan zinvolle instrumenten voor IV-schatüngen maakt het evenwel niet
mogelijkk de zuiverheid van de schattingen nader te onderzoeken.

Training-on-the-job Training-on-the-job
Dee steekproef van afgestudeerden vormt een betrekkelijk homogene groep als
hett gaat om het aantal jaren genoten voltijd onderwijs. Dat betekent dat waargenomenn loonverschillen op gemiddeld 20 maanden na afstuderen nauwelijks
kunnenn worden toegeschreven aan verschillen in de - in jaren gemeten hoeveelheidd genoten onderwijs. Wel is er variatie in het type opleiding op basis
waarvann door middel van dummyvariabelen constante verschillen in het loon
kunnenn worden vastgesteld. Variatie nemen we ook waar in de hoeveelheid
werkervaringg en dat biedt mogelijkheden een relatie te leggen tussen loon en
werkervaringg in het begin van de arbeidsloopbaan. Volgens de human capital
theoriee (Becker, 1993a) gaat het investeren in menselijk kapitaal, ook na een
periodee van volgen van voltijd onderwijs in de eerste vijftien tot twintig jaren
vann een mensenleven, gewoon door. Bedrijven bieden werknemers in de visie
vann Becker scholing aan in de vorm van training-on-the-job. Daaronder vallen
natuurlijkk formele bedrij fscursussen met een afgemeten hoeveelheid lesstof in
eenn zekere tijd. Die kunnen op de markt van scholing worden ingekocht of,
omdatt ze complementair zijn aan het productieproces, efficiënt binnenshuis
wordenn aangeboden. Maar niet alleen formele cursussen, ook minder formele
trainingg wordt tot training-on-the-job gerekend. Daarbij gaat het om vaardighedenn die een werknemer allengs opdoet tijdens zijn werk. Training-on-the-job
iss in dat geval eigenlijk een onvermijdelijk bijproduct van werken, dat in goed
Nederlandss ook wel 'werkervaring' wordt genoemd. Killingsworth (1982)
spreektt in dat verband van learning-by-doing. Welke vorm training-on-the-job
voorall aanneemt in de eerste jaren na afstuderen blijkt uit gegevens van latere
jaargangenn van Studie Sc Werk. Zo'n 30 procent van de afgestudeerden geeft aan
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inn de huidige baan extra scholing nodig te hebben gehad en wel gemiddeld 14
uurr per week gedurende een periode van gemiddeld 11 maanden. Hoewel
training-on-the-jobb voor afgestudeerde academici dus voor een aanzienlijk
aantall ook uit formele cursussen bestaat, zal in het vervolg soms ook het
Nederlandsee woord 'werkervaring' worden gebezigd, zonder daarmee formele
cursussenn uit te willen sluiten.

AlgemeneAlgemene

en bedrijfsspeciGeke

werkervaring

D ee human capital theorie onderscheidt twee extreme, puur theoretische
vormen:: algemene werkervaring, die in beginsel in elk bedrijf tot hogere productiviteitt leidt, en bedrij fsspecifieke werkervaring, die alleen van waarde is in
hett bedrijf waar de werkervaring is opgedaan. In werkelijkheid zijn vaardighedenn zelden puur algemeen of puur bedrij fs specifiek, maar eerder een mix van
dee twee. Becker (1993a) laat zien dat in theorie de kosten van investeringen in
algemenee werkervaring voor rekening komen van de werknemer. Hij verdient
daardoorr gedurende de periode waarin hij op de werkvloer scholing ontvangt
minderr dan hij op grond van zijn productiviteit waard is, maar komt wel in het
bezitt van vaardigheden die hij later, waar dan ook op de arbeidsmarkt, te gelde
kann maken. Volgens de theorie zijn de kosten van investeringen in de algemene
vaardighedenn van werknemers verdisconteerd in de waargenomen lonen. Of, in
dee woorden van Becker: "earnings tend to be net of investment costs and gross
off investment returns" 27 . Voor bedrij fsspecifieke vaardigheden liggen de zaken
anders.. Hiervoor hebben werkgevers alle reden om de investeringskosten alleen
tee dragen, omdat de opbrengsten ten goede komen aan het bedrijf en de werknemerr er elders niets aan heeft28. Om het risico te verkleinen dat de investering
verlorenn gaat — m.a.w. dat de werknemer ontslag neemt — kan de werkgever een
deell van 'het surplus' uitbetalen in de vorm van hoger loon. Hiermee legt de
humann capital theorie de basis voor theorievorming over de mobiliteit van
werknemerss tussen banen, wat in Hoofdstuk 6 aan de orde zal komen.
Beckerr (1993a, p.95)
Hett gezamenlijk dragen van de investeringskosten van training door beide partijen kan
ontstaann door marktimperfecties, zoals ongelijke informatie of zoekfricties, zie Leuven
(2001). .
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naar

arbeidsmarkt

Dee hypothese dat na jaren van voltijd onderwijs het investeren in menselijk
kapitaall niet abrupt ophoudt, maar doorgaat in de vorm van opdoen van
werkervaring,, zou juist in de overgang van schoolverlaters van voltijd onderwijs
naarr arbeidsmarkt moeten kunnen worden getoetst. De overgang van academicii naar de arbeidsmarkt kent echter niet, zoals het geval is bij alumni van
meerr 'schoolse' opleidingen op lager niveau, een duidelijk moment waarop de
opleidingg eindigt en de loopbaan op de arbeidsmarkt kan beginnen. Studenten
vann de universiteit hebben de vrije hand. Ergens rond het moment van afstuderenn — officieel de dag waarop de bul wordt uitgereikt - vindt de overgang
naarr de arbeidsmarkt plaats, maar wanneer precies verschilt per persoon en is
niett altijd eenduidig vast te stellen. Eén van de oorzaken is dat soms de buluitreikingg pas enige tijd na het laatste behaalde tentamen plaatsvindt. De
officieuss afgestudeerde kan dus al enkele maanden beschikbaar zijn voor de
arbeidsmarkt,, voordat hij officieel is afgestudeerd. Een andere oorzaak is dat
studenten,, indien in de laatste fase van de studie relatief nog weinig colleges
moetenn worden gevolgd, kunnen besluiten om werk en studie te combineren.
Kortom:: de feitelijke overgang naar de arbeidsmarkt kan net zo goed een half
jaarr vóór als na de buluitreiking beginnen, en bovendien kan de ene afgestudeerdee in de laatste fase kiezen voor de combinatie van studeren en werken,
terwijll de andere zich pas na afstuderen fulltime (en werkloos) gaat oriënteren
opp de arbeidsmarkt. Door de tijdsduur te meten van de drie belangrijkste fasen,
tee weten (o) gecombineerd studeren en werken; (b) werkervaring na afstuderen;
enn (c) werkloos zoeken, en die in de loonvergelijking op te nemen, kan worden
vastgesteldd welk transitiepad vanuit economisch oogpunt het gunstigst uitpakt.

OverigeOverige determinanten

van het

loon

Naastt het gekozen transitiepad worden ook persoonskenmerken in de loonvergelijkingg opgenomen. Daarin wordt onderscheid gemaakt naar enerzijds algemenee persoonskenmerken, zoals leeftijd, geslacht en etniciteit, en anderzijds
indicatorenn van menselijk kapitaal, zoals studierichting, studieprestaties en
socialee vaardigheden. Tevens komen baankenmerken en arbeidsmarktomstandighedenn in de loonvergelijking tot uitdrukking. Tot de baankenmerken worden
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gerekend:: het vereiste opleidingsniveau, type dienstverband, aantal contracturen
enn bedrijfstak. De arbeidsmarktomstandigheden kunnen in het model variëren
inn rijd (arbeidsmarktspanning V/U) en plaats (landsdelen).

5.22 Model en definities
D ee geschatte loonvergelijking heeft de volgende vorm:
\ny\ny = j30+x%+£

(5.1)

waarbijj j hier het netto maandloon voorstelt in de baan op het moment van
enquêterenn - in het vervolg aangeduid als de 'huidige baan' - en x een vector is
vann variabelen. De typische Mineer-vergelijking verkrijgt men indien het aantal
jarenn voltijd onderwijs en het aantal jaren werkervaring na schoolverlaten tot de
vectorr x behoren. Behoren ook oudere werknemers tot de waarnemingen, dan
wordtt in de Mineer-vergelijking ook het kwadraat van het aantal jaren werkervaringg opgenomen.
Hett netto maandloon j wordt rechtstreeks door de respondent gerapporteerd.
Vakantiegeldd en andere financiële bonussen, zoals winstdeling, eindejaarsuitkering,, dertiende maand en spaarloon blijven (omdat ze niet worden waargenomen)) buiten beschouwing. Omdat het maandloon voor een groot deel
wordtt bepaald door de keuze van werkweekomvang en die keuze kan samenhangenn met andere verklarende variabelen in het model, zoals geslacht, dienstverband,, bedrijfstak en studie, worden alleen voltijders in de analyse betrokken.
Voltijderss zijn mensen die 32 uur of meer per week werken. De vijf jaargangen
werdenn in achtereenvolgende jaren waargenomen, met als gevolg dat tussen de
eerstee meting en vijfde meting alleen al door inflatie volgens de CBSconsumentenprijsindexx (CPI) een verschil wordt waargenomen van ruim 10
procentt (zie Tabel 2.4). O m het effect van inflatie te ondervangen zijn alle
lonenn in de huidige baan uitgedrukt in prijzen van 2001. De analyse beperkt
zichh tot afgestudeerden die op het moment van enquêteren 30 jaar of jonger
zijn.. Daardoor worden alleen de 'reguliere' studenten, dat wil zeggen zij die met
hett doctoraal examen een lange periode van voltijd onderwijs hebben afge-
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sloten,, in beschouwing genomen. Zij die op latere leeftijd vanuit een werkende
positiee een deeltijd29 studie begonnen vertekenen mogelijk het beeld, omdat ze
eenn uitzonderlijke groep vormen en hun salaris op het moment van enquêteren
wordtt beïnvloed door hun langere arbeidsverleden. Na verwijdering van
incompletee waarnemingen resteren 13.501 waarnemingen op basis waarvan de
loonvergelijkingg kon worden geschat. Het netto maandloon in prijzen van
januarii 2001 bedroeg in de periode 1995-2000 gemiddeld €1.535, met een
standaardd deviatie van €330. In Figuur 5.2 toont de frequentieverdeling van de
natuurlijkee logaritme van het waargenomen netto maandloon.
FiguurFiguur 5.2 Frequentieverdeling van ln(netto maandloon) in de huidige baan (voltijd,
prijkenprijkenjanuari 2001)

6,55

7

7,5

8

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)

Dee overgang van universiteit naar arbeidsmarkt wordt verondersteld in te gaan
opp het moment dat de academicus begint in zijn eerste baan, indien die baan
vóórr afstuderen aanvangt. Begon de eerste baan na afstuderen, dan begint het
transitiepadd op het moment van buluitreiking. O p welk moment het transitiepadd eindigt is voor de analyse niet van belang, maar bovendien moeilijk
objectieff te definiëren. De tijdspanne vanaf het beginpunt tot aan het moment
vann enquêteren noemen we de observatieperiode TOBS. De observatieperiode
Selectiee op deeltijdstudie is niet mogelijk omdat dat gegeven voor de eerste twee
jaargangenn niet bekend is.
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verschiltt per individu en valt uiteen in drie verschillende fasen. Eén heeft
betrekkingg op de tijd voor afstuderen, de overige twee op de periode erna. Als
eerstee onderscheiden we de fase 'studeren en werken' vóór afstuderen, aangegevenn door TSV!.. Neemt deze variabele de waarde nul aan dan werkte de
afgestudeerdee tijdens zijn studie niet in een baan, waarin hij ook direct na
afstuderenn werkte. Neemt Tsw een positieve waarde aan, dan wordt ermee
aangegevenn hoe lang hij voor afstuderen in zijn eerste baan werkte. Ten tweede
wordtt de fase 'werkloos zoeken' naar de eerste baan na afstuderen onderscheiden.. Deze variabele, aangeduid als TWL7, meet de werkloze zoektijd tot aan
dee aanvang van de eerste baan3". D e derde en laatste is 'werkervaring na
afstuderen',, aangeduid als TIRV. Begon de afgestudeerde voor afstuderen met
zijnn huidige baan, dan meet TKRV, om dubbeltelling te voorkomen met Tsw, de
tijdd vanaf afstuderen. De drie fasen die het individuele transitiepad beschrijven,
zijnn per definitie niet-overlappend en tellen op tot de observatieperiode, ofwel:
^^ OBS

=

^ SW

+

* WLZ

+

-* ERV

(5-2)

D ee eerste twee T's ter rechterzijde nemen een waarde aan van nul of groter,
TERVV en TOBS zijn strikt positief. Ze worden alle gemeten in gehele maanden,
maarr zijn in de berekeningen uitgedrukt in jaren. Eén aanname moet, vanwege
hett ontbreken van gegevens, worden gemaakt. Eventuele banen vóór de
huidigee baan worden verondersteld een ononderbroken periode van arbeidsmarktparticipatiee te vormen vanaf het moment van aanvang van de eerste baan
tott aan het moment dat de respondent begint in de huidige baan. Banen na
afstuderenn volgen elkaar dus direct op. Zou de academicus in werkelijkheid
tussenn de twee banen enige tijd werkloos zoeken, dan wordt Tm/ onderschat en
THRVV overschat. Voor 45 procent van de respondenten kan dat het geval zijn.
Inn Figuur 5.3 worden de frequentieverdelingen van de vier T s grafisch weergegeven,, met daarbij (in maanden) het steekproefgemiddelde en de standaard
deviatie.. Voor Tsw wordt de verdeling conditioneel op positieve waarden weergegeven,, omdat voor een groot aantal afgestudeerden - 80 procent - deze
variabelee de waarde nul aanneemt.
In n

Merkk op dat, in tegenstelling tot in de definitie van de zoekduur in Hoofdstukken 3 en
4,, hier geen eis wordt opgelegd aan het niveau van de gevonden baan.
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FiguurFiguur 5.3

Frequentieverdeling van de vier fasen van het transitiepad (in maanden)
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Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001); N=64,l duizend; n=13.501
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Schattingsresultaten

Inn Tabel 5.1 worden de uitkomsten 'weergegeven van een OLS-regressie van
hett netto maandsalaris in de baan op het moment van enquêteren. Als regressorenn zijn variabelen opgenomen die betrekking hebben op: (a) het transitiepad
vann universiteit naar arbeidsmarkt; (b) kenmerken van de baan; (<r) arbeidsmarktomstandigheden;; en (d) persoonskenmerken. D e

schattingsresultaten

wordenn achtereenvolgens in vier subparagrafen besproken. De uitkomsten
voorr de 59 studierichtingen worden afzonderlijk gepresenteerd in paragraaf 5.4.
Dee schattingsresultaten worden op de gebruikelijke wijze weergegeven. De
geschattee coëfficiënten worden onder J3 gepresenteerd met daarnaast de
standaardd deviatie. Significantieniveaus worden door middel van aanduidingen
mett één, twee of drie sterren aangegeven. Vrijwel alle coëfficiënten kunnen
wordenn geïnterpreteerd als quasi-elasticiteiten, dat wil zeggen dat de veranderingg van een variabele x met één eenheid gepaard gaat met een relatieve
veranderingg van het netto maandloon van J3X, In Bijlage B, Tabellen B.4 t / m
B.7,, wordt inzicht geboden in de robuustheid van de coëfficiëntschattingen,
doorr vanuit een eenvoudige specificatie van de loonvergelijking, blokken van
regressorenn in variërende volgorde aan de vergelijking toe te voegen.

5.3.11 Het transitiepad van universiteit naar arbeidsmarkt
Analoogg aan de wijze waarop met de loonvergelijking het rendement van een
jaarr voltijd onderwijs kan worden geschat, geven de coëfficiënten van TOT, T^XJ
enn Tf.-Rv in de loonvergelijking in Tabel 5.1 het rendement van de drie onderscheidenn fasen van het transitiepad weer. Het gebruik van de term 'rendement'
komtt voort uit de human capital theorie. Gedurende de drie fasen vindt, zo
luidtt de veronderstelling, investering plaats in het menselijk kapitaal van de
jongee academicus. Tijdens Tsw, en TERV gebeurt dat door middel van werkervaringg (training-on-the-job), tijdens T ^ . bestaat het toenemende menselijk
kapitaall uit extra kennis over de arbeidsmarkt. Het resulterende hogere loon is
inn alle gevallen het rendement van de investering.
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TabelTabel 5.1

Determinanten van het (voltijd) netto maandloon op het moment van enquêteren

Inn (netto maandloon) huidige baan; prijzenjanuarii 2001

pp

st.dev. .

6,670 0

*** *
(0,040) (0,040)

(voor afstuderen;jaren) 0,051 1
0,062 2
(jaren) (jaren)
(na afstuderen;jaren) 0,036 6
0,014 4

(0,006) (0,006)
*** *
(0,004) (0,004)
*#* *
*** *
(0,009) (0,009)
** *
(0,006) (0,006)

Baankenmerken Baankenmerken
0,012 2
contracturenn per week
dienstverband:: tijdelijk met uitzicht op vast
(io.v. vast) -0,031 1
-0,049 9
(t.o.v.(t.o.v. vast)
tijdelijk k
(t.o.v.(t.o.v.
vast)
-0,018 8
eigenn bedrijf
-0,026 6
(t.o.v.(t.o.v.
vast)
freelance e
-0,098 8
etc.))
(t.o.v.
vast)
gedetacheerdd (uitzendwerk
-0,310 0
aio/oio o
-0,066 6
overheid)
(t.o.v.(t.o.v.
sector::
onderwijs
-0,038 8
(t.o.v.(t.o.v. overheid)
zakelijkee dienstverlening
0,002 2
(t.o.v.(t.o.v. overheid)
financiëlee dienstverlening
-0,036 6
(t.o.v.(t.o.v. overheid)
zorg g
0,009 9
(t.o.v.(t.o.v. overheid)
industrie e
(t.o.v.(t.o.v. overheid)
-0,037 7
overige e
-0,260 0
(t.o.v.(t.o.v. wo)
baanniveau:: l b o / m a v o
-0,163 3
(t.o.v.(t.o.v. wo)
havo o
-0,161 1
(t.o.v.(t.o.v. wo)
mbo o
-0,116 6
(t.o.v.(t.o.v. wo)
vwo o
-0,056 6
(t.o.v.(t.o.v. wo)
hbo o

(0,00(0,00 ***
f) *
*** *
(0,004) (0,004)
*** *
(0,005) (0,005)
(0,017) (0,017)
(0,022) (0,022)
**# #
(0,009) (0,009)
*** *
(0,008) (0,008)
*** *
(0,008) (0,008)
*** *
(0,005) (0,005)
(0,007) (0,007)
*** *
(0,009) (0,009)
(0,007) (0,007)
*** *
(0,006) (0,006)
*** *
(0,029) (0,029)
*** *
(0,025) (0,025)
*** *
(0,010) (0,010)
*** *
(0,017) (0,017)
*** *
(0,004) (0,004)

constante e
HetHet
transitiepad
studerenn en werken Tsw
werkervaringg na afstuderen TERV
werklooss zoeken TWLZ
TWLZZ •

InV/U

Arbeidsmarktomstandigheden Arbeidsmarktomstandigheden
*** *
(t.o.v.(t.o.v. west)
-0,054 4 (0,006) (0,006)
noord d
#** *
-0,018 8 (0,004) (0,004)
(t.o.v.(t.o.v. west)
oost t
*** *
(0,004)
(0,004)
-0,018
8
(t.o.v.(t.o.v.
west)
zuid d
*** *
0,043 3 (0,003) (0,003)
arbeidsmarktspanning:: In (V/U)
PersoonskenmerkenPersoonskenmerken
en menselijk
kapitaal
*** *
0,006 6 (0,001) (0,001)
leeftijdd bij aanvang van de studie
*** *
0,024 4 (0,003) (0,003)
(t.o.v.(t.o.v. vrouw)
man n
(t.o.v.(t.o.v. autochtoon)
0,001 1 (0,009) (0,009)
allochtoon;; subjectief
*## #
opleidingsniveauu ouders
(standaard normaal) 0,006 6 (0,002) (0,002)
*** *
0,013 3 (0,003) (0,003)
gemiddeldee tentamencijfer
(t.o.v. gemiddelde van de studie;jaren) 0,002 2 (0,002) (0,002)
studietempoo
(t.o.v.(t.o.v. geen)
0,021 1 (0,003) (0,003)
*** *
bestuurlijkee ervaring
%ie%ie Paragraaf 5.4
effectenn van 59 studies
aantall (gewogen) observaties:
Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)

13.501

R2= =

0,41 1

significantie: *** = 99%,*** = 95% ** = 90%
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studeren

en werken

Hett combineren van studie en werk vóór afstuderen levert volgens de modelschattingg een rendement op van circa 5 procent 31 . Dat wil zeggen dat afgestudeerdenn die een jaar vóór afstuderen reeds gaan werken ceteris paribus 5
procentt meer verdienen dan zij die dat niet doen. Onder 'werk vóór afstuderen'
wordtt hier verstaan de eerste door de respondent gerapporteerde baan waarin
hijhij direct na afstuderen werkte en waarmee hij voor afstuderen begon. Typische
studentenbijbaantjess blijven buiten beschouwing, evenals banen van minder
dann 12 uur per week. Het opdoen van dergelijke relevante werkervaring in de
laatstee fase van de studie kan, zo blijkt uit dit resultaat, worden gezien als een
goedee investering in het menselijk kapitaal van de jonge academicus. Daarbij zij
opgemerktt dat indien de studie er vertraging door oploopt, het rendement als
sneeuww voor de zon verdwijnt. Immers, verlengde inschrijving aan de universiteitt brengt extra kosten in de vorm van collegegeld met zich mee. Het collegegeldd bedroeg in de jaren van beschouwing €120 per maand. Voor de gemiddeldee afgestudeerde in de steekproef komt dat overeen met circa 8 procent van
zijnn netto maandloon na afstuderen. Aan de hand hiervan en het rendement
vann werkervaring na afstuderen (circa 6 procent; zie pagina 127) kan worden
uitgerekendd tot welke studievertraging het accepteren van een baan voor het
afstuderenn nog positief uitpakt. Stel TS^-=T+TV, waarbij T v de studievertraging
voorstelt.. Accepteren van de eerste baan Tsw jaren voor afstuderen is dan
gunstigg indien 0,05T+(0,05 - 0,08)"Tv > 0,06TV O T v < 0,40TSW. Dat impliceert
datt het accepteren van een baan in de eindfase van de studie alleen rendabel is,
indienn het de studie met niet meer dan pakweg 40 procent van de gewerkte
periodee voor afstuderen vertraagt. Zij die één jaar voor het beoogde moment
vann afstuderen reeds een baan accepteren, mogen dus om quitte te spelen in
termenn van menselijk kapitaal, 5 maanden vertraging oplopen bij afstuderen.
D ee bevinding dat opdoen van werkervaring voor schoolgaanden nuttig is, is
natuurlijkk niet nieuw. Het is al lang geïnstitutionaliseerd in de vorm van stages
bijbij bedrijven. In de tweede helft van jaren 90 kreeg het opdoen van praktijkervaringg voor hoger opgeleiden een nieuwe impuls door de invoering van het
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'dualee traject' bij sommige opleidingen in met name het hoger beroepsonderwijs.. De uitkomsten suggereren dat een duaal traject ook voor academici
gunstigg is en derhalve een nuttig onderdeel van elk curriculum kan zijn.

WerkervaringWerkervaring

na

afstuderen

Eenn jaar werkervaring na afstuderen levert een rendement op van circa 6
procent 32 .. Ook deze schatting is, evenals die van 'studeren en werken', een
bevestigingg van de human capital gedachte dat het menselijk kapitaal van
(jonge)) mensen door middel van training-on-the-job na het voltijd onderwijs
verderr accumuleert. De uitkomsten suggereren dat geen verschil bestaat tussen
relevantee werkervaring vóór en na afstuderen33. Wellicht ten overvloede wordt
nogg opgemerkt dat training-on-the-job hier meestal de vorm aanneemt van
learning-by-doing.. Uit latere jaargangen van Studie & Werk blijkt dat 30 procent
vann de afgestudeerden in de huidige baan extra scholing heeft genoten. Voor de
overigee 70 procent zijn de tijdens het werk aangeleerde vaardigheden dus niet
doorr een cursus verkregen, maar zijn zij het bijproduct van werken.

WerkloosWerkloos

zoeken

Naa afstuderen werkloos zoeken naar een baan heeft volgens de modelschatting
eenn rendement dat afhankelijk is van de spanning op de arbeidsmarkt. In het
modell is, naast het directe effect van werkloos zoeken, het kruiseffect van de
zoektijdd en de spanningsindicator InV/lf*

geschat. Het geschatte kruiseffect

vann 0,014 suggereert dat het rendement van zoeken toeneemt naarmate de
arbeidsmarktt krapper is. De modeluitkomsten geven aan dat in een 'symmetrische'' arbeidsmarkt met evenveel vacatures als werklozen, dat wil zeggen
indienn V/U-\,

het rendement 3,6 procent bedraagt. In een krappere arbeids-

marktt is het rendement hoger, in een ruimere lager.
31 1
32 2

33 3
34 4

Eenn robuustheidanalyse geeft aan dat de schatting afhankelijk van de specificatie van
dee loon vergelijking varieert tussen 4,5 en 6 procent (zie Tabel B4 , Bijlage B).
Eenn robuustheidanalyse geeft aan dat de schatting bij diverse specificaties van de
loonvergelijkingg nauwelijks varieert (zie Tabel B.4, Bijlage B).
Eenn F-toets verwerpt de hypothese van gelijke coëfficiënten niet: F=2,48 ;/>=0,12
Voorr elke waarneming is berekend: ln(gemiddelde V/U-ratio in TOBS)
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Figuurr 5.4 geeft het geschatte rendement van werkloos zoeken bij verschillende
waardenn van de V/U-ratio
mett december 2000

35

grafisch weer. In de periode september 1994 tot en

bedroeg de V/U-iz.no gemiddeld 0,47. Waarden hoger

dann 1 komen zelden voor; ze werden geregistreerd in het uitzonderlijk gunstige
jaarr 2000 en ook nog in het begin van 2001. In die jaren werd werkloos zoeken
opp de arbeidsmarkt beloond met een rendement van 4 procent. In september
19944 was de V/U-taüo

gelijk aan 0,09. Ofwel: het CBS telde 100 werklozen op

99 vacatures. Het rendement van zoeken bedroeg volgens de geschatte relatie
toenn 0 procent.
FiguurFiguur 5.4

Het geschatte rendement van werkloos speken voor pas afgestudeerde academici
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Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)
Omdatt de verzamelde gegevens zowel een conjunctureel dieptepunt eind
1994/beginn 1995 als een hoogtepunt in de zomer van 2000 omspannen, kan
hieruitt worden geconcludeerd dat het rendement van zoeken naar werk voor
academicii normaal gesproken varieert tussen 0 en 3,6 procent, afhankelijk van
dee krapte op de arbeidsmarkt. D e human capital interpretatie van deze
uitkomstt is dat het vergaren van informatie over de arbeidsmarkt de werkzoekendee menselijk kapitaal oplevert, dat zich uitbetaalt in de vorm van een
hogerr loon. Zijn er meer vacatures om informatie over te vergaren en minder
35 5

Ziee Paragraaf 2.3, Figuur 2.2 voor het verloop van VIU in sept 1994-dec 2000
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concurrenten,, dan wordt het rendement van zoeken hoger. Het gevonden
positievee zoekrendement is eveneens in overeenstemming met de centrale
gedachtee achter de zoektheorie, die zegt dat werkloos zoeken een productieve
bezigheidd is, waarvan het resultaat een betere match is tussen mens en baan (zie
paragraaff 3.2). Overigens zullen maar weinig investeerders tevreden zijn met
eenn rendement van tussen 0 en 3,6 procent. Schoolverlaters die willen investerenn in hun menselijk kapitaal hebben, zoals in het voorgaande al bleek, een
beterr alternatief en dat is werken. Het verwerven van kennis over de arbeidsmarktt is op zich een renderende bezigheid, maar kan beter al werkende of
tijdenss de laatste fase van de studie plaatsvinden. In werkloze toestand zijn de
kostenn te hoog. De afgestudeerde derft niet alleen het verschil in inkomen
tussenn loon uit werken en een bijstandsuitkering, ook gaat zijn menselijk
kapitaall er minder op vooruit dan wanneer hij werkt.
Enkelee kanttekeningen zijn vermeldenswaard. Ten eerste komen in de analyse
alleenn mensen voor die op het moment van ondervragen werken en dus daadwerkelijkk een baan hebben gevonden. Het gevonden rendement geldt derhalve
voorr een selectie van succesvolle zoekers. De extreem onsuccesvolle - met
kennelijkk lage zoekrendementen - hadden op het moment van enquêteren nog
geenn baan. Dit zou in theorie kunnen betekenen dat het werkelijke rendement
wordtt overschat. Het aantal niet-succesvolle zoekers is overigens minder dan 5
procentt van het totaal (zie paragraaf 3.4) en dat betekent dat dit selectie-effect
niett erg groot zal zijn. Ten tweede betreffen de data een louter aantrekkende
arbeidsmarktt voor academici. De permanente opwaartse druk op het loon
impliceertt dat 'later instappen' automatisch een hoger loon met zich meebrengt,
ookk als men niet zoekt. Voor deze trendmatige loonontwikkeling wordt weliswaarr de variabele ln(K/L7) opgenomen, maar die geeft voor elke waarneming
hett gemiddelde weer over de observatieperiode. D e stijging van de VI (7-ratio
binnenbinnen de individuele observatieperiode komt er niet in tot uitdrukking.
Wanneerr de verzamelde gegevens tevens een flinke tijdspanne van ontspanning
vann de arbeidsmarkt omvatten, kan met meer zekerheid worden geconcludeerd
off zoeken voor pas afgestudeerde academici daadwerkelijk een positief
rendementt heeft. Dit is een aanknopingspunt voor vervolgonderzoek op toekomstigee jaargangen van Studie & Werk.
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Baankenmerken

Baankenmerken,, zoals het aantal gewerkte uren, het soort dienstverband, de
bedrijfssectorr en het niveau van de baan, zijn in belangrijke mate bepalend voor
dee hoogte van het salaris van pas afgestudeerden. Dat blijkt ook uit Tabellen
B.44 t / m B.7 in Bijlage B. Telkens wanneer de variabelen waarin de baankenmerkenn tot uitdrukking komen aan de loonvergelijking worden toegevoegd,
brengtt dat de grootste toename in de R2 teweeg: gemiddeld 0,30 van een totale
RR van 0,41. Dat wil zeggen dat ongeveer driekwart van de verklaarde variatie
inn de lonen aan baankenmerken kan worden toegeschreven.
Inn de modelschatting komen alleen academici voor die 32 of meer uur per
weekk werken. Omdat boven deze grens nog altijd variatie in het aantal gewerkte
urenn wordt waargenomen, zijn de contracturen (per week) als variabele
opgenomen.. Neemt het aantal uren per week van voltijders met één uur toe,
dann gaat het netto maandsalaris met gemiddeld 1,2 procent omhoog. Het netto
salariss stijgt, zoals mag worden verwacht, door het progressieve belastingsysteemm percentueel minder dan het aantal uren. Bij een 38 urige werkweek
komtt een toename van één uur overeen met 2,6 procent langer werken.
Zess soorten dienstverband worden onderscheiden: vast in loondienst, tijdelijk
mett uitzicht op vast, tijdelijk, eigen bedrijf, freelance en gedetacheerd. Academicii die vast in loondienst zijn, verdienen het meeste. Zij die eigen bedrijf
hebbenn of freelancer zijn, verdienen in deze fase van de loopbaan niet significantt minder. De overige soorten van dienstverband brengen een lager netto
salariss met zich mee, zie Figuur 5.5. Gedetacheerden (uitzendkrachten e.d.)
verdienenn bijna 10 procent minder, en academici met een tijdelijk contract bijna
55 procent minder. Zij die een uitzicht hebben op een vast dienstverband
verdienenn 3 procent minder. Aio's en oio's vormen een uitzonderlijke groep en
wordenn derhalve in de analyse apart onderscheiden. Hun netto maandloon is
gemiddeldd 31 procent lager. Zij betalen daarmee, zoals het officieel heet, de
kostenn van hun vervolgopleiding.

131 1

5.35.3 Schattingsresultaten

FiguurFiguur 5.5

Netto salaris naar type dienstverband (ten opzichte van vast dienstverband)

tijdelijkk met uitzicht op vast
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freelance e
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Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)
Zevenn bedrijfssectoren worden in de vergelijking onderscheiden: de overheid,
onderwijs,, zakelijke dienstverlening, financiële dienstverlening, zorg, industrie
enn overig. De overheid fungeert in de vergelijking als referentiepunt. Uit de
regressieresultatenn blijkt dat de overheid, de financiële dienstverlening en de
industriee de best betalende sectoren zijn voor pas afgestudeerde academici. De
zorgsectorr en de zakelijke dienstverlening betalen ongeveer 3,5 a 4 procent
minder.. Het onderwijs betaalt verreweg het minst: 6,6 procent minder dan de
sectorr overheid, zie Figuur 5.6.
FiguurFiguur 5.6

Netto salaris en bedrijfssectoren (ten opzichte van de sector overheid)
onderwijs s
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2%

4%

6%

8%

132 2

HoofdstukHoofdstuk 5

Financiëlee secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een dertiende maand, winstdelingg en spaarloon zijn geen onderdeel van het netto maandsalaris. Het voorkomenn van dergelijke arbeidsvoorwaarden verschilt per bedrijfstak, zoals uit
blijktt uit Tabel 5.2. In de tabel wordt per sector weergegeven welk percentage
vann de respondenten aangeeft dat de genoemde financiële secundaire arbeidsvoorwaardenn op hen van toepassing zijn. De cijfers zijn gebaseerd op de laatste
driee van de vijf beschouwde jaargangen.

TabelTabel 5.2

Financiële secundaire arbeidsvoorwaarden in bedrijfssectoren (%)
133 maand

overheid d
onderwijs s
zakelijkee dienstverlening
financiëlee dienstverlening
zorg g
industrie e
overig g

99
77
35 5
86 6
88
48 8
25 5

winstdeling/ /
eindejaarsuitkering g
54 4
39 9
58 8
69 9
24 4
61 1
45 5

spaarloon n
86 6
69 9
86 6
92 2
67 7
87 7
72 2

Bron:: SEO/Elsevier (1999-2001)
Uitt Tabel 5.2 blijkt dat de sectoren financiële dienstverlening en industrie de
overheidd in alle drie gevallen achter zich laten. Werd in de regressievergelijking
geenn verschil tussen deze drie sectoren gevonden, op grond van Tabel 5.2 is het
waarschijnlijkk dat de overheid op jaarbasis in betaling dus achterblijft bij de
sectorenn financiële dienstverlening en industrie. Verder ondersteunt Tabel 5.2
dee uitkomsten van de regressie. Het vaker voorkomen van een dertiende
maandd in de zakelijke dienstverlening zou het gat van 3,8 procent met de
overheidd kunnen dichten, zodat eigenlijk nog twee sectoren overblijven die
minderr betalen dan de overheid: zorg en onderwijs. In beide sectoren is het
nettoo maandsalaris het laagst en komen de drie financiële secundaire arbeidsvoorwaardenn het minst vaak voor. Deze sectoren hadden in de jaren van
beschouwingg en ook daarna nog te kampen met grote personeelstekorten.
Relatieff lage lonen en weinig extra's, zoals die jonge academici in de zorg en het
onderwijss ten deel vielen, zullen daar mogelijk aan hebben bijgedragen.

5.35.3 Schattingsresultaten

133 3

Alss laatste baankenmerk wordt het door de werkgever vereiste opleidingsniveauu besproken. Het blijkt dat werk op het eigen niveau de academicus het
meestee geld oplevert. Banen op lagere niveaus worden alle minder beloond en
dee betaling neemt af naarmate het niveau lager is. Met werk op hbo-niveau
levertt de pas afgestudeerde academicus 6 procent netto per maand in, op vwoniveauu 12 procent, op mbo- en havo-niveau ongeveer 16 procent en op
lbo/mavo-niveauu zo'n 26 procent.

5.3.33 Arbeidsmarktomstandigheden
Dee arbeidsmarkt van afgestudeerde academici, 20 blijkt uit Tabel 5.1, vertoont
duidelijkk regionale verschillen in betaling. In de noordelijke provincies Drenthe,
Frieslandd en Groningen verdienen voor het overige gelijkwaardige academici
5,44 procent netto per maand minder dan in West-Nederland, hier gedefinieerd
alss het gebied Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Ook in het oosten van het
land,, hier bestaande uit de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel, en
inn het zuiden (Noord-Brabant, Limburg en Zeeland) is het loon lager, maar het
verschill met West-Nederland is wel kleiner: 1,8 procent.
Tott slot is de arbeidsmarktspanning in de vergelijking opgenomen. Voor elke
respondentt is het gemiddelde van de maandelijkse VjLZ-ratio's bepaald over
zijnzijn observatieperiode TOBS. De natuurlijke logaritme daarvan is opgenomen in
dee vergelijking. D e geschatte coëfficiënt wordt geïnterpreteerd als de arbeidsmarktspanningelasticiteitt van het maandloon. De uitkomsten suggereren dat
eenn procent toename van K/[/-ratio gepaard gaat met een stijging van het
nettoo maandloon met 0,04 procent. In de periode van beschouwing, nam de
ratioo toe van gemiddeld 0,08 in september 1994 tot 1,14 in december 2000. Het
hoogtepuntt van 1,18 werd bereikt in juni 2000. De K/U-ratio nam over gehele
periodee toe met een gemiddelde groeivoet van 3,5 procent per maand. Dat
impliceertt dat het reële netto maandloon van afgestudeerden toenam met 0,14
procentt per maand. In de 76 maanden van beschouwing komt dat overeen met
loonstijgingg van 11 procent. De afgestudeerden van jaargang '98/'99 die in
decemberr 2000 op de arbeidsmarkt kwamen, verdienden gecorrigeerd voor
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inflatie,, louter en alleen omdat ze de arbeidsmarkt in een gunstiger tijd
betraden,, 11 procent meer dan afgestudeerden van jaargang '94/'95 die in
septemberr 1994 de arbeidsmarkt betraden. CPB-cijfers uit de Macro Economischee Verkenningen over de reële koopkrachtontwikkeling geven aan dat het
nettoo inkomen van de gemiddelde Nederlander in de2e periode toenam met 4,3
procent.. O p grond van deze cijfers kan worden geconcludeerd dat de arbeidsmarktpositiee van jonge academici er relatief sterk op vooruit is gegaan in de
jarenn van beschouwing.

5.3.44

Persoonskenmerken

Tott de persoonskenmerken die bepalend zijn voor de hoogte van het loon
wordenn variabelen gerekend van algemene aard, zoals leeftijd, geslacht en
etniciteit,, en variabelen die betrekking hebben op het menselijk kapitaal van de
academicus,, zoals studie, studieprestaties en bestuurlijke ervaring.
D ee leeftijd bij aanvang van de studie heeft een klein positief effect. Met andere
woorden:: hoe ouder de academicus bij aanvang van zijn studie, des te hoger
zijnzijn netto maandloon. Elk jaar ouder brengt ongeveer een half procent meer
loonn met zich mee. De analyse beperkt zich tot de reguliere student, die met
zijnn studie een lang traject van voltijd onderwijs afsluit. De leeftijd bij aanvang
vann de studie kan derhalve worden geïnterpreteerd als een indicator van
afwijkingenn van de normale leerweg. Zij die onderweg bleven zitten of een
langeree leerweg kozen, zoals havo—vwo—wo of vwo—hbo—wo, verschijnen
ouderr aan de start van hun studie. Zij die de koninklijke leerweg vwo—wo
kozenn en onderweg klassen oversloegen zijn jonger aan het begin van hun
studie.. Groot & Oosterbeek (1994) gebruiken individuele leerwegverschillen
omm de human capital theorie en screeninghypothese tegen elkaar te toetsen.
Zittenn blijven of een inefficiënte leerweg zou volgens de human capital theorie
eenn niet-negatief effect op het loon hebben, en een negatief effect volgens de
screeninghypothese.. De 'herhaalde' jaren, zo luidt de gedachte, leiden niet tot
meerr menselijk kapitaal, maar hooguit tot beter begrip van de lesstof en op
grondd van dat laatste tot mogelijk een klein positief looneffect. In de screening
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theoriee geven de herhaalde jaren een negatief signaal af over de capaciteiten van
dee academicus en dat zou tot lagere lonen leiden. Voor het geval van overslaan
vann klassen zijn de effecten precies omgekeerd. Dus: een niet-positief looneffectt volgens de human capital theorie en een positief effect volgens de
screeningtheorie. .
Hett geschatte leeftijdseffect voor pas afgestudeerde academici kan in het licht
vann deze hypotheses worden bezien. Een voordeel van deze schatting boven
diee van Groot & Oosterbeek is dat het effect relatief kort na afstuderen wordt
gemeten.. De screeninghypothese krijgt daarmee een eerlijkere kans dan in de
studiee van Groot & Oosterbeek, waarin loonverschillen worden geanalyseerd
naa meer dan 20 jaar werkervaring en de screeningtheorie (glansrijk) ten gunste
vann de human capital theorie wordt verworpen. Het is echter niet erg waarschijnlijkk dat screeningeffecten zo lang blijven doorwerken. Maar de eerlijkere
kanss mag de screeningtheorie overigens niet baten. Het kleine maar significante
effectt van 0,6 procent in Tabel 5.2 ondersteunt de hypothese die volgt uit de
humann capital theorie en is in tegenspraak met de screeninghypothese. Het niet
significantt van nul verschillende effect van studietempo onderstreept deze
conclusiee nog eens: het maakt voor loon en productiviteit niet uit hoe snel de
studentt de kennis tot zich neemt.
Hett is overigens opmerkelijk dat leeftijd en studietempo wel de verwachte
screeningeffectenn te zien geven in de zoekduur (zie paragraaf 4.3.2). Dit
suggereertt dat schoolverlaters in sollicitatieprocedures wel worden gescreend
opp de snelheid en de manier waarop zij hun uiteindelijke opleidingniveau
hebbenn bereikt. Dit zijn volgens de human capital theorie, maar ook volgens de
uitkomstenn in Tabel 5.1, geen betrouwbare indicatoren van productiviteit.
Mannenn verdienen ceteris paribus 2,4 procent meer dan vrouwen. Dit verschil
wordtt ook wel de ''gender gap' genoemd. Een grote hoeveelheid literatuur
rapporteertt dat mannen onder gelijke omstandigheden meer verdienen dan
vrouwenn (zie bijvoorbeeld Blau & Kahn, 2000). In Nederland loopt het verschil
volgenss recente schattingen van Berkhout et al. (2001) afhankelijk van de
leeftijdd uiteen van ruwweg 10 tot 20 procent. Deze schattingen geven een
gemiddeldee weer voor alle opleidingsniveaus. Volgens Tijdens (2003) bedraagt
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hett loonverschil tussen mannen en vrouwen 22 procent en na correctie voor
leeftijdd en opleidingsniveau resteert nog zo'n 11 procent. Het gemeten verschil
tussenn mannelijke en vrouwelijke pas afgestudeerde academici van 2,4 procent
iss in het licht van de bovengenoemde schattingen voor Nederland niet groot.
Tochh is het opmerkelijk dat de. gender gap ook al optreedt onder zo'n homogene
groepp individuen, die niet alleen nog maar aan het begin staan van hun
arbeidsloopbaan,, maar ook het krijgen van kinderen meestal nog jaren van plan
zijnn uit te stellen. Discriminatie van vrouwen als verklaring voor dit loonverschill wordt door Plug & Berkhout (2002, 2004) verworpen. Uit een analyse
vann lonen van homoseksuelen in de Studie & Werk gegevens blijkt dat: (a)
homoo mannen minder verdienen dan hetero mannen, (b) lesbische vrouwen
méérr verdienen dan hetero vrouwen, en (<r) zowel geen loonverschil wordt
waargenomenn tussen hetero mannen en lesbische vrouwen, als tussen homo
mannenn en hetero vrouwen. Uit deze drie empirische observaties kan worden
afgeleidd dat in Nederland onder hoger opgeleiden noch wordt gediscrimineerd
opp geslacht noch op seksuele geaardheid. Die afleiding verloopt als volgt. Uit
(a)(a) en (b) volgt dat op seksuele geaardheid niet consequent in het nadeel van de
minderheidd wordt gediscrimineerd. Immers, onder mannen verdienen homo's
minder,, terwijl onder vrouwen de homoseksuelen meer verdienen. Bevindingen
(a)(a) en {b) sluiten consequente discriminatie op seksuele geaardheid dus uit. Als
nuu wel zou worden gediscrimineerd op geslacht, dan zou (V) niet worden waargenomen.. Maar dat is wel het geval en dus is de aanname dat wordt gediscrimineerdd op geslacht onjuist. Seksuele geaardheid wordt in deze bewijsvoering dus
gebruiktt als variabele om verschillende groepen van mannen en vrouwen tegen
elkaarr te kunnen toetsen.
Uitt Tabel 5.2 blijkt voorts dat afgestudeerden die zichzelf rekenen tot een
allochtonee bevolkingsgroep niet significant minder verdienen dan autochtonen.
Inn Hoofdstuk 4 zagen we dat allochtonen doorgaans langer moeten zoeken
naarr een passende baan, maar als ze die baan eenmaal hebben, zo blijkt, dan
valtt hen in het begin van de loopbaan gelijke betaling ten deel. Merk op dat in
dee vergelijking wordt gecorrigeerd voor een eventuele periode van werkloosheidd na afstuderen.
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Hett opleidingsniveau van de ouders heeft een klein positief effect op het loon.
Inn paragraaf 4.3.2 werd deze variabele geïnterpreteerd als indicator voor de
socialee vaardigheden van de afgestudeerde. Daar bleek dat deze vaardigheden,
voorr zover ze door het opleidingsniveau van de ouders worden gemeten, van
invloedd zijn op de lengte van de zoekduur. Kinderen van hoog opgeleide
ouderss vinden sneller een baan dan kinderen van lager opgeleide ouders. Uit de
geschattee loonvergelijking blijkt dat de veronderstelde sociale vaardigheden niet
alleenn nuttig zijn om zich te presenteren in sollicitatiegesprekken, ze brengen
ookk brood op de plank. Het effect is overigens niet groot. Ter illustratie: bij
tweee beroepen uit de staarten van de opleidingsverdeling, bijvoorbeeld een
heierr en een hoogleraar, bedraagt na afstuderen het verschil in netto maandloonn van hun nazaten ceteris paribus ongeveer 2 procent.
D ee betere studenten, dat wil zeggen zij die hogere tentamencijfers haalden,
verdienenn meer dan de mindere studenten. Elk punt dat het gemiddeld
behaaldee tentamencijfer hoger is, wordt op de arbeidsmarkt beloond met een
premiee van 1,3 procent. Ook bestuurlijke ervaring blijkt positief gecorreleerd
mett het loon. Deze vaardigheden zijn goed voor een 2 procent hoger loon.

5.44 Loonverschillen tussen studies
Tott besluit geven de uitkomsten van de geschatte loonvergelijking een indicatie
vann de relatieve marktwaarde van de kennis en vaardigheden die in de diverse
universitairee opleidingen worden aangereikt. In Figuur 5.7 wordt per studie het
procentuelee verschil in voltijd netto maandloon afgezet tegen de combinatie
Bioprocestechnologie/Moleculairee wetenschap, die de middenpositie inneemt
inn de 59 onderzochte studierichtingen. De weergegeven verschillen kunnen
wordenn gezien als min of meer zuivere studie-effecten. In de loonvergelijking
wordtt immers gecorrigeerd voor andere determinanten van het loon. Tevens
zijn,, door beschouwing van uitsluitend voltijders, mogelijk verstorende effecten
vann deeltijdbanen geminimaliseerd. D e verschillen zijn wel inclusief verschillen
inn officiële studieduur.
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FiguurFiguur 5.7 Voltijd netto maandloonverschillen t.o.v. Bioprocestechnologie / Moleculaire
wetenschap wetenschap
Tandheelkunde e
Geneeskunde e
Farmacie e
Technischee wiskunde
Technischee bedrijfskunde
Econometrie e
Technischee informatica
Fiscaal-juridischee opleiding
Bedrijfskunde e
Technischee natuurkunde
Werktuigbouwkunde e
Lucht-- en ruimtevaarttechniek
Elektrotechniek k
Economie e
Informatica a
Bedrijfswetenschap p
Onderwijskunde e
Diergeneeskunde e
Scheikundigee technologie
Bestuurskunde e
Nederlandss recht
Landbouwtechniek k
Levensmiddelentechnologie e
Communicatiewetenschap p
Civielee techniek
Natuurkunde e
Industrieell ontwerpen
Notariëlee opleiding
Biomedischee wetenschap
0% %
Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)
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FiguurFiguur 5.7
(vervolg)(vervolg)

Voltijd netto maandloonverschillen t. o. v. Bioprocestechnologie/Moleculaire
wetenschap
Sociaal-culturelee wetenschap
Sociologie e
Gezondheidswetenschap p
Politicologie e
Socialee wetenschap
Psychologie e
Scheikunde e
Pedagogischee wetenschap
Landinrichtingswetenschap p
Bedrijfscommunicatiee letteren
Planologie e
Bouwkunde e
Wijsbegeerte/Godgeleerdheid d
Wiskunde e
Europesee studies
Milieuhygiëne e
Socialee geografie
Voedingg en Gezondheid
Fransee taal- en letterkunde
Algemenee letteren
Biologie e
Nederlandsee taal- en letterkunde
Geschiedenis s
Bodem,, water en atmosfeer
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Engelsee taal- en letterkunde
Kunstgeschiedenis/archeologie e
Culturelee antropologie
Overigee talen
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Uitt Figuur 5.7 blijkt dat de vaardigheden van een tandheelkundige bijzonder
hoogg gewaardeerd worden. Ceteris paribus verdient de pas afgestudeerde tandartss 25 a 30 procent netto per maand meer dan een alumnus van Bioprocestechnologiee / Moleculaire wetenschap. Het verschil met geneeskunde bedraagt
177 procentpunten. Deze uitkomst in combinatie met de extreem korte
zoekduurr van tandheelkundigen (zie Hoofdstuk 4) duidt er op dat tandartsen
schaarss zijn. Het opheffen of verruimen van de numerus fixus op tandheelkunde,, die zorgt voor een beperkte toelating van studenten die deze studie
willenn gaan volgen, lijkt het overwegen waard. Geneeskundigen (basisartsen) en
afgestudeerdenn in de farmacie (apothekers) verdienen in vergelijking met
anderee jonge academici ook goed. Maar het verschil met de niet-medische
studiess is beduidend kleiner. Overigens rechtvaardigt de langere studieduur van
dezee medische studies een iets hoger startsalaris. De top-10 van best betalende
universitairee opleidingen bestaat, na de drie genoemde medische studies, vooral
uitt technisch en economisch georiënteerde opleidingen. Daarbij kan worden
opgemerktt dat ook technische studies veelal een langer studieprogramma
kennen:: 5 in plaats van 4 studiejaren. Ook de nummers 11 t / m 20 zijn overwegendd technische en economische opleidingen. De uitzonderingen op deze
regell zijn onderwijskunde en bestuurskunde. Diergeneeskunde behoort ook tot
dee twintig best betaalde studies, maar vergeleken met de medici die zich specialiserenn in de gezondheid van de mens, verdienen zij toch beduidend minder.
Inn het vervolg van Figuur 5.7 staan overwegend universitaire opleidingen in
talen,, cultuur, landbouw en sociale wetenschappen. Ook vinden we bouwkunde,, scheikunde, biologie en wiskunde terug bij de minder goed betalende
opleidingen.. D e staart van de ranglijst, zeg de laatste 10, wordt gedomineerd
doorr talenstudies en culturele studies zoals geschiedenis, kunstgeschiedenis/archeologiee en antropologie.
Tott slot zij opgemerkt dat, behoudens de drie medische studies aan de top, de
verschillenn tussen de diverse opleidingen binnen de perken lijken te blijven.
Laatt men de top-3 buiten beschouwing dan bewegen de verschillen in beloning
tussenn de diverse studies zich in een bandbreedte van ruwweg - 8 tot +8
procent.. Maar de schijn bedriegt. Geplaatst in het perspectief dat het rende-
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mentt van een jaar onderwijs door velen is geschat tussen 5 en 10 procent,
betekentt dat namelijk dat met de studiekeuze doorgaans een keuze wordt
gemaaktt die in investeringstermen ongeveer gelijk staat aan 1,5 tot 3 jaar voltijd
onderwijs.. Bij een conservatieve schatting van een onderwijsrendement van 5
procentt per jaar is de keuze tussen culturele antropologie en technische
wiskundee dus gelijk aan ruim drie jaar studeren. O p een totale studieduur van 4
off 5 jaar is dat een groot verschil. Ook bij een gemiddeld rendement van 10
procentt per jaar is het verschil — ruim anderhalf jaar — aanzienlijk. Kortom: met
dee studiekeuze zijn rendementsverschillen gemoeid die overeenkomen met
anderhalff tot drie jaar studeren. De boodschap aan aankomende studenten is
derhalve:: "Je studiekeuze is je halve studie".

5.55 Samenvatting en conclusies
Inn dit hoofdstuk wordt het loon van afgestudeerden onderzocht aan de hand
vann een loonvergelijking. Het betreft het voltijd netto maandloon in de functie
diee zij bekleden op het moment van ondervraging, gemiddeld zo'n 20 maanden
naa afstuderen. Met de loonvergelijking wordt licht geworpen op enerzijds het
transitiepadd van universiteit naar arbeidsmarkt en anderzijds het effect van
baankenmerken,, arbeidsmarktomstandigheden en persoonlijke kenmerken.
Gedurendee de transitie van universiteit naar arbeidsmarkt verkeert de academicuss in drie mogelijke toestanden: (a) gecombineerd studeren en werken, (b)
werken;; en (r) werkloos zoeken. Schattingen geven aan dat werken en de daarmeee gepaard gaande investeringen in training-on-the-job het hoogste rendementt genereren: ruim 6 procent. Het combineren van studie en werk levert een
rendementt op van 5 procent. Werken tijdens de studie is een rendabele
investeringg in training-on-the-job indien de studie er niet meer dan circa 40
procentt van de gewerkt periode vertraging door oploopt. Ook werkloos zoeken
iss een activiteit die een positief rendement oplevert. Dat rendement blijkt
bovendienn afhankelijk van de spanning op de arbeidsmarkt. De schattingsresultatenn wijzen uit dat het zoekrendement ongeveer 0 was in het vierde
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kwartaall van 1994. Op het conjuncturele hoogtepunt medio 2000 werd
werklooss zoeken beloond met een rendement van bijna 4 procent.
Kenmerkenn van de baan, zoals het type dienstverband, de bedrijfssector en het
vereistee opleidingsniveau zorgen voor aanzienlijke toonverschillen. Voorts zijn
err regionale verschillen: in het noorden van het land zijn de lonen het laagst,
maarr ook in het oosten en het zuiden zijn de lonen iets lager dan in het westen.
Hett startsalaris reageerde in de periode van beschouwing sterk op de groeiende
spanningg op de arbeidsmarkt. Gecorrigeerd voor inflatie verdiende de vijfde
jaargangg 11 procent meer dan de eerste jaargang. De koopkracht van de gemiddeldee Nederlander nam in dezelfde tijd toe met 4,3 procent. De arbeidsmarktspanningelasticiteitt van het startsalaris wordt geschat op 0,04. Dat wil zeggen
datt een procent toename van de V/U-ratio gepaard gaat met een stijging van
hett netto maandsalaris van 0,04 procent.
Ookk persoonskenmerken doen een duit in het zakje. Opmerkelijk is de 'gender
gap''mgap''m een zo vroeg stadium van de carrière van academici. Vrouwen verdienen
ceteriss paribus 2 a 3 procent minder dan mannen. Voorts heeft leeftijd bij
aanvangg van de studie een klein positief effect op het loon, en heeft studietempoo geen effect. Vergeleken met de effecten van deze variabelen op de zoekduurr suggereert dit dat academici in sollicitatieprocedures worden gescreend op
dee snelheid en de manier waarop zij hun uiteindelijke opleidingniveau hebben
bereikt.. Dit zijn volgens de human capital theorie, en dus ook volgens de
schattingsresultaten,, echter geen betrouwbare indicatoren van productiviteit.
Studentenn die de hogere cijfers haalden voor hun tentamen, hebben ook hogere
salarissen.. Het opleidingsniveau van de ouders vertoont een positieve correlatie
mett het loon.
Tussenn de 59 studierichtingen worden aanzienlijke toonverschillen waargenomen.. D e medische studies tandheelkunde, geneeskunde en farmacie betalen
hett beste. Met name de tandheelkundigen mogen niet mopperen. Afgezien van
dee drie medische opleidingen bewegen de toonverschillen tussen de studies in
eenn bandbreedte van 16 procent. Omgerekend in studiejaren is dat anderhalf
tott drie jaar studeren.

Hoofdstukk 6

MOBILITEIT T
Ditt hoofdstuk beschouwt de intensiteit waarmee afgestudeerde academici in de
eerstee jaren na afstuderen van baan wisselen. Dit wisselen van baan wordt hun
'mobiliteit'' genoemd. D e mobiliteit wordt bezien in het licht van de aanwezigheidd en opbouw van het theoretische concept 'specifiek kapitaal'. In de analyse
wordtt gebruik gemaakt van een Poisson countdata model met een tijdafhankelijkee baanwissel-intensiteit. Mobiliteit wordt gedefinieerd als het aantal
gerapporteerdee baanwisselingen in een zekere periode. Doordat variatie in die
periodee wordt waargenomen, kan in de modelanalyse niet alleen worden
gekekenn naar verschillen in de hoogte van de baanwissel-intensiteit, maar ook
naarr verschillen in de mate waarin die intensiteit toe- of afneemt. De volgende
onderzoeksvragenn passeren in dit hoofdstuk de revue: Welke motieven liggen
aann baanwisselingen van jonge academici ten grondslag? Wat kenmerkt de
mobielee en minder mobiele afgestudeerde? Wat zijn de effecten van toenemendee spanning op de arbeidsmarkt? Hoe lang duurt de eerste baan? Wat zeggen
verschillenn in mobiliteit over de diverse universitaire studies?
Hett hoofdstuk is als volgt opgebouwd. De inleidende paragraaf geeft een
schetss van mobiliteit in de economische theorie en terugkerende bevindingen
inn de empirische literatuur. De theorie biedt aanknopingspunten om de relatief
hogee mobiliteit van schoolverlaters te verklaren, door het te plaatsen in de
contextt van beroepskeuze en investeringen in beroepsspecifieke vaardigheden.
Inn paragraaf 6.2 volgt afbakening en definitie van de gehanteerde begrippen.
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Hett model waarmee baan wisselingen van afgestudeerden worden geanalyseerd
wordtt beschreven in paragraaf 6.3. In paragraaf 6.4 worden de schattingsresultatenn gepresenteerd. Paragraaf 6.5 gaat in op verschillen tussen studierichtingen.. Een samenvatting en conclusies vindt men in paragraaf 6.6.

6.11

Inleiding

TheorieTheorie en empirische

wetmatigheden

Mobiliteitt op de arbeidsmarkt is een containerbegrip. Men kan erbij denken aan
migratiee en woon-werkverkeer, aan de overstap van mensen naar andere banen,
functies,, werkgevers en bedrijfstakken, maar ook in meer algemene zin aan de
transitiee van de een of andere toestand naar een andere, zoals bijvoorbeeld van
werkk naar werkloosheid. In dit hoofdstuk wordt met mobiliteit de intensiteit
bedoeldd waarmee werkende academici in de eerste jaren na afstuderen van baan
wisselen.. De literatuur spreekt in dat geval vnajob-to-job mobility.
Dee mobiliteit van werknemers geeft een indicatie van de flexibiliteit van de
arbeidsmarkt;; het stelt de markt in staat aanpassingen in de werkgelegenheid te
realiseren.. Indien werknemers regelmatig van baan wisselen dan kunnen
bedrijvenn die het personeelsbestand willen uitbreiden of verkleinen dat doen op
natuurlijkee wijze en tegen relatief lage kosten. Structurele veranderingen in de
economiee kunnen hierdoor relatief eenvoudig tot stand komen. Uit de op
Amerikaansee leest geschoeide empirie komen een drietal wetmatigheden met
betrekkingg tot mobiliteit naar voren (Farber, 1999). Ten eerste: langdurige
arbeidsrelatiess komen regelmatig voor. Ten tweede: de meeste nieuwe arbeidsrelatiess worden snel weer ontbonden. Deze co-existentie van langdurige en
kortstondigee banen wordt ook wel 'dualiteit' genoemd. En ten derde: de kans
datt een baan wordt beëindigd daalt met de anciënniteit en leeftijd van de
werknemer.. Naast deze drie empirische wetmatigheden zijn er nog andere
bevindingenn die regelmatig in de empirische literatuur opduiken. Zo zijn
mannenn over het algemeen minder mobiel dan vrouwen en is de aanwezigheid
vann kinderen niet van invloed op de mobiliteit. Verder blijkt de mobiliteit mee
tee bewegen met de conjunctuur. Meer in het bijzonder wordt waargenomen dat
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vacaturess een positief effect hebben op de mobiliteit en werkloosheid een
negatieff effect. Het effect van werkloosheid zou kleiner zijn dan het effect van
vacatures.. Voor een uitgebreid overzicht van de empirische literatuur, zie Van
Ophemm (1989).
Onderzoekk toont aan dat de genoemde empirische bevindingen over het
algemeenn ook gelden voor de arbeidsmarkt in Europa en Nederland. Van Ours
(1990)) komt op basis van cijfers uit de jaren 70 en 80 tot de conclusie dat de
mobiliteitt in Europese landen als Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en
Zwedenn niet significant afwijkt van die in de Verenigde Staten. Voor Nederland
vindtt Van Ours in die jaren wel een lagere mobiliteit. Ook Lindeboom &
Theeuwess (1991) nemen in Nederland een groter aantal langdurige arbeidsrelatiess waar dan de VS. Voorts vinden zij aanwijzingen dat de dualiteit ook
hierr opgeld doet. De meeste studies voor Nederland concluderen dat mannen
minderr mobiel zijn en dat de mobiliteit afneemt met anciënniteit en leeftijd.
Inn de theorievorming rond mobiliteit kunnen twee hoofdlijnen worden onderscheiden.. Ten eerste de zoektheorie, die de werkzoekende in een onzekere
wereldd een afweging laat maken tussen de kosten en baten van zoeken en
accepterenn van een (andere) baan. Mobiliteit is in deze modellen min of meer
hett 'bijproduct' van de beslissing om een baan te accepteren. De zoektheorie is,
zoalss in Hoofdstukken 3 en 4 is gebleken, uitermate geschikt om de mobiliteit
vann werkloosheid naar werk te verklaren. Voor mobiliteit tussen banen zijn
modellenn met search-on-the-job ontwikkeld. De tweede hoofdlijn is de theorie van
hett specific capital. De gedachte achter dit 'specifieke kapitaal' is dat in iedere
arbeidsrelatiee iets van waarde bestaat - een uniek surplus - dat verdwijnt op het
momentt dat werknemer en werkgever uit elkaar gaan. Voor de hand liggende
voorbeeldenn zijn: (a) bedrijfsspecifleke vaardigheden, en (b) de kosten die
gepaardd gaan met de werving van een vervanger, alsmede zijn of haar zoekkosten.. Specifiek kapitaal is kapitaal in elke denkbare vorm. In geval van
bedrijfsspeciflekee vaardigheden gaat het om specifiek menselijk kapitaal, bij de
wervingskostenn gaat het om geld, denk bijvoorbeeld aan advertentie-uitgaven
enn gederfde omzet. Een interessante interpretatie van het concept specifiek
kapitaall geeft Jovanovic (1979) met het idee dat ook voortschrijdend wederzijds
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inzichtt in de kwaliteit van de arbeidsrelatie erin besloten ligt. Het specifieke
kapitaall neemt dan de vorm aan van informatie of kennis.
Alss verklarend mechanisme achter mobiliteit is niet alleen de aanwezigheid en
ontwikkelingg van het specifiek kapitaal van belang, maar ook de verdeling ervan
overr beide partijen36. Hoe groter het aandeel, des te minder de partij geneigd is
dee verbintenis te beëindigen. Specifiek kapitaal is theoretisch een aantrekkelijk
concept,, maar het is in de praktijk erg moeilijk meetbaar. Desondanks wordt
hett in deze studie als leidraad gebruikt bij de analyse van de mobiliteit van pas
afgestudeerdenn in de eerste jaren op de arbeidsmarkt.

MobiliteitMobiliteit

van

schoolverlaters

Schoolverlaterss leggen in het begin van de arbeidsloopbaan een relatief hoge
mobiliteitt aan de dag. Dat volgt enerzijds uit de tweede empirische wetmatigheidd van Farber, namelijk dat 'de meeste nieuwe arbeidsrelaties weer snel
wordenn ontbonden' en anderzijds uit de constatering dat mobiliteit afneemt
mett leeftijd. Verandering van baan biedt de schoolverlater enkele in het oog
springendee voordelen. Ten eerste is het een manier om - al werkende en tegen
lagee kosten - informatie te vergaren over de arbeidsmarkt, over het aanbod van
banen,, maar ook over de marktwaarde van zijn kennis en vaardigheden. Ten
tweedee vergroot hij door in beweging te blijven zijn kans op een baan die beter
dann zijn huidige baan aansluit bij zijn vaardigheden.
Dee hoge initiële mobiliteit van schoolverlaters, gevolgd door een afname ervan
opp latere leeftijd, kan worden geplaatst in het licht van investeringen in hun
menselijkk kapitaal door middel van training-on-the-job (werkervaring)37. De
humann capital theorie onderscheidt twee extreme vormen: algemene en specifiekee vaardigheden. Bij algemene vaardigheden die academici na afstuderen nog
kunnenn aanleren, kan men denken aan arbeidsdiscipline (op tijd komen e.d.),
gevoell krijgen voor hiërarchische structuren en collegialiteit. De jonge academicuss ontvangt in theorie na afstuderen scholing op de werkplek, waarmee hem
Ziee Farber, 1999, p 2460 voor een eenvoudig basismodel.
Ditt concept kwam reeds in Hoofdstuk 5 ter sprake; voor verwijzingen naar de theorie
ziee paragraaf 5.1.
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dergelijkee vaardigheden worden bijgebracht. Volgens de theorie betaalt hij die
scholingg zelf in de vorm van een loon dat lager is dan zijn productiviteit zou
rechtvaardigen.. De investeringskosten zijn derhalve voor rekening van de
werknemer. .
Specifiekee vaardigheden lopen uiteen in de mate waarin zij specifiek zijn. Het
meestt extreem zijn pure bedrijfsspecifieke vaardigheden, die maar in één bedrijf
vann waarde zijn. Minder specifiek zijn vaardigheden die beroepsgebonden zijn
enn waardeloos worden indien de werknemer van beroep verandert. Investeren
inn specifieke vaardigheden is voor zowel de jonge academicus als voor werkgeverss niet zonder risico. Zeker wanneer het om bedrij fsspecifieke vaardighedenn gaat. Voor beide partijen geldt dat onzekerheid bestaat over de toekomst
vann de arbeidsrelatie. Investeringen in bedrij fsspecifieke vaardigheden zullen
derhalvee in deze fase van de loopbaan van de jonge academicus nog niet
omvangrijkk zijn. Wel kan hij na schoolverlaten beginnen met investeren in
minderr specifiek menselijk kapitaal, zoals beroepsspecifieke vaardigheden. De
bereidheidd daartoe zal per studierichting verschillen. Voor dierenartsen en
tandheelkundigenn ligt hun beroep vrijwel vast, maar bijvoorbeeld economen,
wiskundigenn of politicologen kunnen met hun studie nog alle kanten op. Is de
beroepskeuzee eenmaal gemaakt dan zijn er voor beide partijen redenen om in
beroepsspecifiekee vaardigheden te investeren. Voor de werknemer ligt dat voor
dee hand, maar ook de werkgever zal, méér dan in het geval van puur algemeen
menselijkk kapitaal, daartoe bereid zijn, omdat door de beroepskeuze de kans
datt de werknemer zijn heil op korte termijn elders zal zoeken kleiner is
geworden.. Immers, doordat de academicus zich specialiseert neemt het aantal
optiess buiten de huidige werkgever af. De eerste rudimentaire vormen van
specifiekk kapitaal, dat werkgever en werknemer volgens de theorie bindt, zijn
dann ontstaan. Pas enige tijd na afstuderen, wanneer meer zekerheid over de
toekomstt van de arbeidsrelatie is ontstaan, wordt het voor beide partijen aantrekkelijkk om verder te specialiseren en te investeren in bedrij fsspecifieke vaardigheden.. De hoeveelheid specifiek kapitaal in een willekeurige arbeidsrelatie
vann een afgestudeerde neemt in theorie dus toe met de jaren na afstuderen,
doordatt het accent van training-on-the-job steeds meer op specifieke vaardighedenn komt te liggen. In Figuur 6.1 wordt dat grafisch uitgebeeld.
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FiguurFiguur 6.1

Investeringen van afgestudeerden in training-on-the-job na verloop van tijd

beroepskeuzeberoepskeuze

tijd

na

afstuderen

Figuurr 6.1 geeft weer hoe een accentverschuiving in investeringen in trainingon-the-jobb kan verklaren waarom schoolverlaters in eerste instantie vaak van
baann en werkgever wisselen, en hun mobiliteit na verloop van tijd tot rust
komt.. Direct na afstuderen neemt training-on-the-job de vorm aan van
scholingg in algemene vaardigheden en na verloop van tijd komt het accent
steedss meer te liggen op specifieke vaardigheden. Het eerste moment van
specialisatiee is de beroepskeuze en nog weer later kan de schoolverlater zich
verderr specialiseren in vaardigheden die in een bepaalde bedrijfstak of bij een
bepaaldd bedrijf van pas komen. Het toenemende accent op

specifieke

vaardighedenn brengt meer specifiek kapitaal en volgens de theorie een lagere
mobiliteitt met zich mee. Het bovenstaande suggereert dat verschillen in de
mobiliteitt van schoolverlaters iets zeggen over de beroepskeuzemogelijkheden
naa hun studie. De mobiliteit van alumni van studies die mensen opleiden voor
eenn breed spectrum van beroepen zal relatief hoog zijn. Leidt een studie
daarentegenn op tot slechts enkele beroepen, dan is de mobiliteit waarschijnlijk
relatieff laag. Studies die opleiden tot één beroep zijn wellicht een uitzondering
opp deze regel. Alumni van zo'n studie hebben de beroepskeuze eigenlijk al
gemaaktt op het moment van studiekeuze. Hun mobiliteit kort na afstuderen
wordtt dus niet beïnvloed door het moment waarop investeringen in beroepsspecifiekee vaardigheden hun intrede doen.
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SchoolverlatersmobiliteitSchoolverlatersmobiliteit

en de

conjunctuur

Alss investeringen in specifieke vaardigheden in de eerste arbeidsmarktjaren van
schoolverlaterss geleidelijk op gang moeten komen, dan bevat het specifieke
kapitaall dat in hun arbeidsrelaties besloten ligt aanvankelijk dus ook relatief
weinigg specifiek menselijk kapitaal. Het specifieke kapitaal bestaat dan derhalve
voornamelijkk uit wervingskosten. Met de accentverschuiving naar scholing in
specifiekee vaardigheden neemt het specifieke menselijke kapitaal na verloop
vann tijd geleidelijk toe. Binnen het specifieke kapitaal van de arbeidsrelatie
wordtt dan het specifieke menselijke kapitaal steeds belangrijker en de wervingskostenn steeds onbelangrijker. Figuur 6.2 geeft dat weer.
FiguurFiguur 6.2 De samenstelling van het specifieke kapitaal in arbeidsrelaties van schoolverlaters

100%%

•

— —

Zouu de hierboven uitgebeelde samenstelling van het specifieke kapitaal gelden,
dann speelt specifiek menselijk kapitaal een ondergeschikte rol in de banen die in
StudieStudie & Werk in de eerste 20 maanden na afstuderen worden waargenomen. In
datt geval domineren de wervingskosten en dat heeft in theorie gevolgen voor
dee conjunctuurgevoeligheid van de mobiliteit van afgestudeerden. Immers,
wervingskostenn zijn relatief hoog in een krappe arbeidsmarkt, omdat het moeilijkerr is om een geschikte vervanger te vinden voor het huidige personeelslid en
hett risico van omzetderving groter wordt. Omgekeerd zijn de wervingskosten
relatieff laag in een ruime arbeidsmarkt. Doordat wervingskosten evenredig zijn
aann de spanning op de arbeidsmarkt, groeit en krimpt deze component van het
specifiekee kapitaal mee met de conjunctuur. Daar de omvang van het specifieke
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kapitaall in theorie omgekeerd evenredig is aan de mobiliteit, volgt daaruit een
contracycüschee mobiliteit van schoolverlaters: ze zijn in laagconjunctuur
mobielerr dan in hoogconjunctuur. In termen van loon voorspelt deze hypothesee dat schoolverlaters in hoogconjunctuur boven op de marktwaarde van
hunn algemene vaardigheden een hogere opslag krijgen dan in laagconjunctuur,
omdatt het de werkgever iets waard is dat ze niet snel weer vertrekken. Volgens
dezee hypothese moeten bij de vijf jaargangen, die bij sterk oplopende arbeidsmarktspanningg toetraden, hogere lonen en lagere mobiliteit worden waargenomen.. Wordt de hypothese niet verworpen dan wijkt de mobiliteit van
schoolverlaterss van de algemeen aanvaarde gedachte dat door een positieve
invloedd van vacatures en een negatieve invloed van werkloosheid mobiliteit met
dee (arbeidsmarkt)conjunctuur mee beweegt.

6.22

Baanwisselingen

BanenBanen

en

baanwisselingen

D ee pas afgestudeerden in de steekproef rapporteren hoeveel banen zij hebben
gehadd gedurende een individueel variërende observatieperiode th die hier is
gedefinieerdd als het aantal maanden tussen de maand van enquêteren en de
maandd van aanvang van de eerste baan. Evenals de zoekduur wordt de observatieperiodee in discrete eenheden waargenomen. Analoog aan de zoekduur (zie
paragraaff 3.3, Figuur 3.3) wordt de observatieperiode gelijk gesteld aan Vi
indienn de eerste baan aanving in de maand van enquêteren. Het gerapporteerde
aantall banen betreft werkkringen sinds afstuderen, inclusief de baan die voor
afstuderenn aanving en zonder onderbreking na afstuderen werd voortgezet.
Eventuelee functiewisselingen bij dezelfde werkgever worden geteld als baanwisseling,, typische studentenbijbaantjes en banen van minder dan 12 uur per
weekk blijven buiten beschouwing. D e gegevens staan niet toe vast te stellen of
dee respondent op zeker moment meer dan één baan had. Verondersteld wordt
datt de gerapporteerde banen achtereenvolgens hebben plaats gevonden; afgestudeerdenn hebben in deze analyse dus nooit meer dan één baan tegelijk. De
respondentt heeft de keuze uit vier antwoorden: 0 banen, 1 baan, 2 banen en 3
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off meer banen. Tabel 6.1 geeft weer hoe de vijf ondervraagde jaargangen de
vraagg beantwoordden. Van de 20.946 afgestudeerden had 3 procent in de
tijdspannee tussen afstuderen en het moment van enquêteren geen baan. De
helftt had één baan, 32 procent twee banen en 15 procent drie of meer.
TabelTabel 6.1

Het aantal banen in de eerste 20 maanden na afstuderen

00 banen
11 baan
22 banen
33 of meerbanen n

%%

649 9
10.526 6
6.653 3
3.118 8

populatie e
(xlOOO) )
2,9 9
48,6 6
31,1 1
14,6 6

33
50 0
32 2
15 5

20.946 6

97,2 2

100 0

steekproef f

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)
RedenenRedenen

om van baan te

veranderen

Respondentenn die aangeven twee of meer banen te hebben gehad zijn van baan
gewisseld.. De motieven achter de gerapporteerde baanwisselingen kunnen
verschillendd zijn. Zowel vrijwillige als gedwongen mobiliteit 38 komen in het
gerapporteerdee aantal banen in Tabel 6.1 tot uitdrukking. Enige informatie over
motievenn achter de baanwisselingen is weliswaar voor handen, maar een exacte
afbakeningg van vrijwillig en gedwongen baanwisselingen kan op grond van de
beschikbaree gegevens niet worden gemaakt. Aan de respondenten wordt
gevraagdd één van 10 mogelijke redenen voor hun laatste baanwisseüng aan te
kruisen.. Zeven daarvan zijn argumenten voor vrijwillige baanwisseüng, en twee
daarvann (te weten 'ontslag' en 'faillissement') zijn redenen voor gedwongen
mobiliteitt Voor een grote antwoordcategorie - 'mijn contract liep af - is niet
mett zekerheid vast te stellen of het om een argument voor vrijwillige dan wel
gedwongenn baanwisseüng gaat. Soms zal het initiatief om het contract niet te
verlengenn van de werkgever komen, maar het is ook mogeüjk dat het initiatief
vann de werknemer komt, of dat beide partijen niet samen verder wÜlen. Ook is
niett uitgesloten dat een langdurige arbeidsrelatie nooit de bedoeüng is geweest
enn het contract voor de duur van een project werd aangegaan.

38 8

Inn de literatuur wordt gesproken van respectievelijk Quits en Lay-offs.
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Inn Tabel 6.2 worden de belangrijkste redenen van de laatste baanwisseling met
hunn frequentie weergegeven voor de vijf jaargangen. Het blijkt dat bij 20
procentt van de baanwisselingen van pas afgestudeerde academici in de periode
1994-20000 het belangrijkste motief een betere aansluiting qua opleidingsniveau
was.. Een aflopend contract was met 18 procent ook een veel voorkomende
redenn voor jonge academici om van baan te wisselen. Beter carrièreperspectief
wordtt ook vaak aangemerkt als belangrijkste reden. Dit motief lijkt in belang
toee te nemen met het krapper worden van de arbeidsmarkt. Bij 9 procent sluit
dee nieuwe baan beter aan bij de studierichting van de pas afgestudeerde. Ook
wordtt een onprettige werksfeer nogal eens als reden opgegeven. Opmerkelijk is
datt het salaris zelden het belangrijkste argument van baanwisseling wordt
genoemd.. Andere redenen, zoals ontslag, faillissement, werkdruk en secundaire
arbeidsvoorwaardenn worden vrijwel nooit aangevoerd. Ruim een kwart van
ondervraagdenn geeft aan om 'andere redenen' van baan te zijn gewisseld.
TabelTabel 6.2

Belangrijkste redenen voor de laatste baanwisseling (%)

jaargang: :

'94/'95 5'95/'966 '96/'97'97/'98 8'98/'999 totaal

beteree aansluiting opleidingsniveau
aflopendd contract
meerr carrièreperspectief
beteree aansluiting met studierichting
onprettigee werksfeer
hogerr salaris
faillissement t
ontslag g
tee hoge werkdruk
beteree secundaire arbeidsvoorwaarden
anderee redenen

23 3
24 4
11 1
99
66
33
11
11
00
0
22 2

21 1
21 1
11 1
88
88
33
11
11
00
00
26 6

21 1
16 6
14 4
99
88
33
11
11
00
00
27 7

17 7
14 4
14 4
99
99
33
11
00
00
00
33 3

15 5
13 3
17 7
13 3
88
22
11
11
11
11
28 8

20 0
18 8
13 3
99
77
33
11
11
00
00
28 8

n= = 2204 4 2164 4 1963 3 1836 6 1514 4 9683 3
Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)
Voortss valt op dat de motieven om van baan te wisselen in de periode van
beschouwingg lijken te zijn veranderd met het krapper worden van de arbeidsmarkt.. In de zeer krappe arbeidsmarkt van 1999-2000 worden 'opleidingsniveau'' en 'aflopend contract' beduidend minder vaak genoemd dan in 1995—
1996,, toen van grote krapte nog geen sprake was. Hieruit spreekt dat afgestu-
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deerdenn met de toenemende spanning op de arbeidsmarkt sneller een baan op
niveauu vonden, waardoor 'opleidingsniveau' als baanwisselmotief wegvalt.
Tevenss hoefden ze minder vaak als gevolg van een aflopend contract op zoek
tee gaan naar een andere baan.

Definities Definities
Uitt het gerapporteerde aantal banen in Tabel 6.1 kan worden afgeleid hoe vaak
eenn werkende afgestudeerde in ƒ, maanden van baan wisselde. Voor alle respondentenn die 1 of meer banen hebben aangegeven, is het aantal baanwisselingen
CC gelijk aan het aantal gerapporteerde banen minus één; C neemt dus de
waardenn 0, 1 en '2 of meer' aan. Respondenten die geen baan vonden tot aan
hett moment van enquêteren (3 procent van het totaal) worden uitgesloten van
dee analyse. Ook de respondenten die vóór afstuderen met hun eerste baan
begonnenn - ruim 14 honderd - blijven buiten beschouwing. De reden daarvoor
iss dat, als gevolg van de definitie van de eerste baan 39 , het beëindigen van een
dergelijkee baan vóór afstuderen per definitie is uitgesloten. Ook na afstuderen
iss zo'n baan doordat de partijen elkaar hebben leren kennen, wezenlijk
verschillendd van banen die na afstuderen aanvingen en wel vanaf de eerste
maandd het risico lopen te worden beëindigd. Tot slot worden de respondenten
diee wel banen hebben gerapporteerd, maar op het moment van ondervragen
geenn werk hebben, ruim 800 in getal, buiten beschouwing gelaten. Hun laatste
'baanwissel'' betreft een overgang van werk naar non-participatie, terwijl in deze
analysee de job-to-job mobiliteit van academici centraal staat. Na verwijdering van
waarnemingenn door ontbrekende gegevens, blijven 15.957 afgestudeerden over
waarvann het aantal baanwisselingen en de lengte van de observatieperiode ti
bekendd is.
Tabell 6.3 toont de frequentie van de drie waarden die C kan aannemen en
tevenss voor elke waarde van C het gemiddelde en de standaard deviatie van /,.
Uitt de tabel blijkt dat, zoals mag worden verwacht, het aantal gerapporteerde
baanwisselingenn toeneemt met de lengte van de observatieperiode.
Dee 'eerste baan' is gedefinieerd als de eerste baan waarin de respondent na afstuderen
werkzaamm was. Deze baan kan zijn aangevangen voor afstuderen.
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TabelTabel 6.3

Het aantal baanwisselingen en de observatieperiode
observatieperiodee U
gemiddelde e
steekproef f

00 baanwisselingen
11 baanwisseling
22 of meer baanwisselingen

standaard d
deviatie e

8.093 3
5.311 1
2.553 3

15,7 7
18,1 1
18,8 8

6,3 3
5,2 2
5,2 2

15.957 7

17,0 0

5,9 9

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)

F i g u u rr 6.3 geeft de frequentieverdeling

van de observatieperiode

/; weer.

G e m i d d e l dd d u u r t ti 17 m a a n d e n , de standaard deviatie bedraagt 5,9 m a a n d e n .
V o o rr 75 p r o c e n t van d e waarnemingen ligt /, tussen 12 en 24 m a a n d e n . D e
w a a r g e n o m e nn variatie in ti zal, in combinatie m e t het aantal d o o r de r e s p o n d e n t
g e r a p p o r t e e r d ee b a n e n in die periode, w o r d e n gebruikt o m uitspraken te d o e n
o v e rr d e m a t e waarin de mobiliteit v a n afgestudeerden m e t het verstrijken van
dee tijd verandert.

FiguurFiguur 6.3

Frequentieverdeling van de observatieperiode t (in maanden)

20% %

gemiddelde=17,0 0
standaardd deviatie=5,9
15% %
NN = 75,0 duizend
n=15.957 7
10% %

5% %

0% %

11

6

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)

18 8

2-1 1
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6.33 Model
Stell dat in de arbeidsrelatie van een afgestudeerd academicus een hoeveelheid
specifiekk kapitaal K besloten ligt en dat een hoeveelheid SK daarvan in de vorm
vann loon aan hem wordt uitgekeerd. Tevens ontvangt hij de marktwaarde W0
voorr zijn niet-specifieke menselijk kapitaal. Zijn huidige loon W kan dan
wordenn geschreven als:
WW = WQ+ÖK

(6.1)

Dee academicus ontvangt met intensiteit ju baanaanbiedingen van buiten af,
gepaardd gaande met een loon ter hoogte

IV=WQ+G>,

waarbij co een willekeurige

trekkingg is uit een zekere loonverdeling F{oS) met verwachting nul. De academicuss blijft bij zijn huidige werkgever als het geboden loon w lager of gelijk is aan
zijnzijn huidige loon W, hij verlaat zijn huidige baan indien het hoger is. De kans
datt hij een baanaanbod van buitenaf accepteert is dan gelijk aan:
P(ö>> >ÖK) = 1 - F(SK)

(6.2)

Uitt (6.2) blijkt dat werknemers minder mobiel zijn naarmate hun aandeel Sin K
groterr is, en naarmate K zelf groter is. De intensiteit waarmee werknemers van
baann wisselen is gelijk aan:
¥¥

= ju[\-F{ÖK)\

(6.3)

Dee baanwissel-intensiteit y/ heeft daarmee, analoog aan de uittredevoet van
werkloosheidd naar werk (zie paragraaf 3.2, vergelijking 3.5), een eenvoudig
theoretischh fundament. In (6.3) wordt het baanwisselgedrag van een werkend
individuu verklaard uit het aanbod van banen, de onderhandelingskracht S en
hett investeringsgedrag dat leidde tot specifiek kapitaal K. In ju kan men
variabelenn onderbrengen die het aanbod van banen beïnvloeden, zoals de
spanningg op de arbeidsmarkt, zoekgedrag van werkgevers en de aantrekkelijkheidd van de werknemer voor andere werkgevers. De tweede term (Ï—F(SK))
weerspiegeltt zowel het specifieke kapitaal van de huidige koppeling van werknemerr en werkgever als de verdeling ervan over beide partijen. Het empirisch
identificerenn van de afzonderlijke componenten van (6.3) is in de praktijk niet
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mogelijkk omdat de drie parameters ju> 8 en K niet (kunnen) worden waargenomen.. D e theoretische structuur van de baanwissel-intensiteit in (6.3) kan
wordenn gebruikt om de geschatte coëfficiënten van regressoren te voorspellen.
Z oo kan worden afgeleid dat toenemende spanning op de arbeidsmarkt twee
effectenn heeft. Zowel het banenaanbod fj. als het werknemersdeel öK nemen
mett de arbeidsmarktspanning toe, maar in theorie blijft per saldo het effect op
if/if/ ongewis, omdat een toenemende // een positief effect heeft en een grotere öK
eenn negatief effect. Daarbij zij opgemerkt dat het werknemersdeel ÖK toeneemt
doorr zowel een toename van onderhandelingskracht ö als van het specifieke
kapitaall K zelf. Dat mobiliteit positief correleert met arbeidsmarktspanning,
zoalss in de literatuur regelmatig wordt beweerd, suggereert dat het banenaanbod-effectt overheerst. Zou voor schoolverlaters een negatieve correlatie
bestaan,, zoals in paragraaf 6.1 werd betoogd, dan overheerst het kapitaal-effect.
Inn paragraaf 6.4.3 komen we hier op terug.
D ee cruciale rol die het loon in het model krijgt komt op het eerste gezicht niet
overeenn met de bevinding in Tabel 6.2, dat salaris zelden door startende
academicii als belangrijkste reden van baanwisseling wordt genoemd. Maar dat
will nog niet zeggen dat het beschreven model dan ook niet het juiste instrumentt is om hun mobiliteit mee te onderzoeken. Een belangrijk baanwisselmotieff zoals een betere aansluiting van de nieuwe baan op de opleiding (qua
niveauu en richting) van de baanwisselaar, zal normaal gesproken gepaard gaan
mett een hoger loon. De respondent geeft in dergelijke gevallen zijn argumenten
eigenlijkk alleen een andere naam. Meer ongrijpbare argumenten, zoals werksfeer
enn gepercipieerd carrièreperspectief, zijn - met de theorie van de compenserendee loonverschillen 40 in het achterhoofd - eveneens in geld uit te drukken. Ziet
menn ze als een uiting van de mate waarin een persoon past in de bedrijfscultuur,, dan zijn ze specifiek voor elke willekeurige koppeling van werkgever en
werknemer,, en kan hun financiële equivalent in wezen tot het specifieke
kapitaall worden gerekend. Het model ondeent zijn kracht dus voor een
belangrijkk deel aan de brede interpreteerbaarheid van het concept specifiek
kapitaal. .

Ziee Rosen (1986)
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Dee baanwissel-intensiteit van een werkende afgestudeerde / wordt aangeduid
met: :
^ . = e x p ( * - ; / ? ))

(6.4)

waarbijj x, een vector van variabelen is, waaronder de constante. Wordt y/
vermenigvuldigdd met de lengte van een voldoende klein tijdsinterval h dan
resulteertt de kans dat baanwisseling in dat tijdsbestek plaatsvindt. Verondersteldd wordt dat de kans op meer dan één baanwisseling in dat kleine tijdsbestek
verwaarloosbaarr is en dat aantallen baanwisselingen in twee niet overlappende
tijdsintervallenn onafhankelijk zijn. Onder deze veronderstellingen is het aantal
baanwisselingenn in een willekeurige tijdspanne r Poisson verdeeld en is de
baanwissel-intensiteitt t//,{f) in tijdsinterval t gelijk aan zy/,. De baanwisselintensiteitt is dan echter constant in de tijd en dat betekent dat afnemende
mobiliteitt van schoolverlaters, die zich na verloop van tijd nestelen op de
arbeidsmarkt,, er niet mee kan worden beschreven. Om die mogelijkheid toe te
latenn wordt verondersteld dat de tijdschaal /waarin de baanwisselingen worden
waargenomenn — de eerder gedefinieerde observatietijd — een monotone
transformatiee is van die van het onderliggende Poisson-proces:

/ ; =r 1/tx <<

(6-5)

a y =cxp(^>)

Mett de bovenstaande specificatie van a wordt heterogeniteit van individuen
toegestaan.. Bij a>\ gaat de werkelijke tijd /langzamer dan die van het Poissonproces,, bij a<\ sneller. In het eerste geval is sprake van positieve tijdafhankelijkheid,, dat wil zeggen dat de kans op baanwisseling met de tijd toeneemt. In
hett laatste geval is sprake van negatieve tijdafhankelijkheid: de kans op baanwisselingg neemt dan met de tijd af. De kans dat het waargenomen aantal
baanwisselingenn C, in een tijdspanne ter lengte van /, maanden gelijk is aan k is
nuu gelijk aan:
== k, (j) =

)*«TH,,-/f')

a[s k=0 Qf

,

((. 6a)

k\ k\
P(C,-- =2 of meer' | /,-) = 1 - (1 + y/t tf{)

exp(-yV;a')

(6.6b)
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Hett model beschreven in de vergelijkingen (6.1) t / m (6.6b) geeft de relatie weer
tussenn (C,-, ts ) en vectoren van verklarende variabelen x, en $. Parameters van
hett model zijn /?en y Merk op dat / i n het model alleen kan worden geschat bij
dee gratie van variatie in /y. De likelihoodfunctie waarvan optimalisering leidt tot
schattingenn van J3 en /, wordt weergegeven in Bijlage A, sectie 2.

DuurDuur van de eerste

baan

Mett behulp van het hierboven beschreven model kan de verdelingsfunctie van
dee duur B t van de eerste baan worden bepaald. Immers, B, is de tijd die men
vanaff aanvang van de eerste baan moet wachten tot de eerst volgende
baanwisseling.. Dat wil zeggen dat de kans dat B,>/ gelijk is aan de kans dat zich
null baanwisselingen voordoen in periode /. Ofwel: V(B:>t) - P(C = 0 \ t) en
daaruitt volgt:
P(B,, > /) = P(C = 0 | 0 = e x p ( - ^ a ) = 1 - F(/)
Dee dichtheidsfunctie

(6.7)

kan door middel van differentiatie daaruit worden

afgeleid.. D e duur van de eerste baan volgt de Weibull verdeling. In het speciale
gevall dat a = 1 is de duur van de eerste baan exponentieel verdeeld.

ModelspeciRcaModelspeciRca

tie

D ee parameters van het model, /? en y, geven verschillen weer in respectievelijk
dee hoogte van de baanwissel-intensiteit en mate waarin die intensiteit in de tijd
vanaff aanvang van de eerste baan verandert. Negatieve tijdafhankelijkheid van
dee baanwissel-intensiteit kan in het licht van de achterliggende theorie van
mobiliteitt worden gezien als een aanwijzing dat het specifieke kapitaal accumuleertt naarmate de jonge academicus het moment van afstuderen verder achter
zichh laat.
Variabelenn die individuele verschillen in baanwisselgedrag verklaren, kunnen
wordenn gezocht in: (o) persoonskenmerken en (b) arbeidsmarktomstandigheden.. Tot de persoonskenmerken worden gerekend: leeftijd, geslacht in
combinatiee met de aanwezigheid van kinderen in het huishouden, en etniciteit.
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Eenn drietal indicatoren van menselijk kapitaal wordt in het model opgenomen:
studieprestatiess (tentamencijfers), studierichting, en het opleidingsniveau van de
ouders.. Tot de categorie arbeidsmarktomstandigheden behoren: woonregio,
urbanisatiegraadd van de woonplaats, arbeidsmarktspanning en de bedrijfstak
waarinn de respondent bij aanvang van de observatieperiode werkzaam is. Alle
genoemdee variabelen worden opgenomen in de vector *;• in (6.4) ter verklaring
vann de hoogte van de baanwissel-intensiteit. Arbeidsmarktspanning

\n(V/U)

enn alle variabelen die persoonskenmerken uitdrukken, met uitzondering van
studierichting,, bepalen vector % in (6.5) en verklaren aldus in het model de tijdafhankelijkheidd van de baanwissel-intensiteit.

6.44

Schattingsresultaten

Tabell 6.4 geeft de schattingsresultaten weer. De geschatte coëfficiënten worden
onderr /? en /weergegeven met daarnaast cursief en tussen haakjes de standaard
deviatie.. Significantieniveaus worden door middel van aanduidingen met één,
tweee of drie sterren aangegeven. Een negatieve j3 coëfficiënt impliceert dat een
toenamee van de bijbehorende variabele de intensiteit waarmee afgestudeerde
academicii van baan wisselen verkleint; een positieve coëfficiënt vergroot die
intensiteit.. Een negatieve y coëfficiënt wil zeggen dat een toename van de bijbehorendee variabele een snellere afname van de baanwissel-intensiteit tot
gevolgg heeft. Bij een positieve /geldt het omgekeerde.
Dee modeluitkomsten worden in een aantal afzonderlijke paragrafen besproken.
Inn paragraaf 6.4.1 wordt aan de hand van de modelschattingen de mobiliteit en
duurr van de eerste baan beschreven voor de gemiddelde academicus. Paragraaf
6.4.22 gaat in op de invloed van persoonskenmerken, paragraaf 6.4.3 op arbeidsmarktomstandigheden.. Verschillen in mobiliteit van alumni van de 59 studies
wordenn besproken in paragraaf 6.5.
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Mobiliteit van afgestudeerden: schattingsresultaten
^ e x ] 3]<y/?)

variabele e

PP

constante e

0,04 4

Persoonskenmerken Persoonskenmerken
leeftijdd bij afstuderen
mann zonder kinderen (t.o.v. vrouw ponder)
mann met kinderen
(t.o.v. vrouw ponder)
vrouww met kinderen (t.o.v. vrouw ponder)
allochtoon;; subjectief
(t.o.v. autochtoon)
gemiddeldd tentamen cijfer
opleidingsniveauu ouders (standaard normaal)
hett effect van 59 studies

)

ör=ex piz'r)
x

st.dev. .

rr

piz'r)

st.dev. .

(1,10) (1,10) -1,40 0 (0,46)(0,46) ***

0,00 0 (0,03) (0,03) 0,02 2
0,28 8 (0,11)(0,11) **
-0,20 0
-0,21 1 (0,48) (0,48) 0,13 3
-0,34 4 (0,45) (0,45) 0,06 6
0,01 1 (0,29) (0,29) 0,00 0
-0,42 2 (0,08)(0,08) ***
0,13 3
-0,04 4 (0,05) (0,05) 0,01 1
%ie%ie paragraaf 6.5

(0,01) (0,01)
(0,05)(0,05) ***
(0,21) (0,21)
(0,16) (0,16)
(0,12) (0,12)
(0,03)(0,03) ***
(0,02) (0,02)

Arbeidsmarktomstandigheden Arbeidsmarktomstandigheden
arbeidsmarktspanning 41 ::
InV/U
-0,55 5 (0,08)(0,08) ***
0,20 0 (0,03)(0,03) ***
noordd
(t.o.v. west) -0,15 5 (0,05)(0,05) ***
oostt
(t.o.v. west) -0,01 1 (0,03) (0,03)
zuidd
(t.o.v. west) -0,03 3 (0,03) (0,03)
urbanisatiegraadd
(standaard normaal)
0,00 0 (0,01) (0,01)
onderwijss
zakelijkee dienstverlening
financiëlee instellingen
zorgg
industriee
overigg

(t.o.v.
(t.o.v.
(t.o.v.
(t.o.v.
(t.o.v.
(t.o.v.

overheid)
overheid)
overheid)
overheid)
overheid)
overheid)

aantall (gewogen) observaties
loglikelihood d

41 1

(0,04)(0,04) **
(0,04)(0,04) ***
(0,05) (0,05)
(0,05)(0,05) *
(0,05) (0,05)
(0,04) (0,04)

15.957 7
-14.712 2

^ v o o r s p e l dd in het steekproefgemiddelde
aa voorspeld in het steekproefgemiddelde

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)

-0,09 9
-0,31 1
-0,03 3
0,09 9
-0,05 5
0,05 5

0,07 7
0,76 6

significantie: *** = 99%, ** = 95%, 90% %

Natuurlijkee logaritme van de gemiddelde VI [/-ratio over de individuele observatieperiode. .
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6.4.11 Mobiliteit en baanduur van de gemiddelde afgestudeerde
Allereerstt wordt aan de hand van de modeluitkomsten een beeld geschetst van
dee mobiliteit van de gemiddelde afgestudeerde in de periode 1994-2000. In het
steekproefgemiddelde,, waar alle verklarende variabelen x en ^ hun gewogen
gemiddeldee waarde aannemen, geldt dat ^ 0 , 0 7 en o=0,76. O p basis van deze
schattingenn kan het verloop van de baanwissel-intensiteit van de gemiddelde
werkendee pas afgestudeerde academicus worden berekend. Figuur 6.4 geeft dat
grafischh weer.
FiguurFiguur 6.4

De baanwissel-intensiteit bij verloop van tijd (in het steekproefgemiddelde)
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maandenn na aanvang eerste baan
Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)
Hett blijkt dat de baanwissel-intensiteit bij aanvang van de eerste baan ongeveer
0,099 bedraagt. Doordat a < 1 neemt de baanwissel-intensiteit met de tijd af. Na
tweee jaar is de intensiteit naar schatting 0,035. Om deze uitkomsten makkelijker
tee kunnen interpreteren, kan men een tijdsbestek van een maand beschouwen
alss een 'voldoende klein tijdsinterval' zoals genoemd in definitie (6.4). In dat
gevall kan de intensiteit worden gelezen als een kans per maand. Volgens de
modeluitkomstenn is de kans dat de eerste baan in de eerste maand wordt

162 2

HoofdstukHoofdstuk 6

verruildd voor een andere ongeveer 9 procent. In de eerste maanden neemt die
kanss relatief snel af tot ongeveer 5 procent na een half jaar. Vervolgens neemt
dee kans geleidelijk verder af tot 3,5 procent na twee jaar. Schattingen van de
uitstroomintensiteitt uit een baan naar een andere baan voor Nederland in 1993
wordenn gegeven door Hebbink et al. (1996). Die studie is echter gericht op de
mobiliteitt van oudere werknemers. Hebbink et al. vinden een met leeftijd
monotoonn dalende uitstroomintensiteit, die ongeveer 0,05 bedraagt bij werknemerss van 35 jaar en 0,001 bij 60-jarigen. De baanwissel-intensiteit van afgestudeerdenn academici - variërend van 0,09 tot 0,035 in de eerste twee jaar na
aanvangg van de eerste baan - sluit qua orde van grootte aan bij de schattingen
vann Hebbink et al.
Dee duidelijk afnemende baanwissel-intensiteit kan in het licht van het theoretischh model worden gezien als een aanwijzing dat het specifiek kapitaal groeit
vanaff het moment dat de academicus in zijn eerste baan begint. Men kan
daarbijj denken aan het voortschrijdend wederzijds inzicht in de kwaliteit van de
arbeidsrelatie,, maar ook aan investeringen in niet-algemene vaardigheden van
dee academicus. De mate waarin de baanwissel-intensiteit in de tijd afneemt
(or=0,76)) is in dezelfde orde van grootte als de geschatte Weibull-parameter
ör=0,877 van Lindeboom & Theeuwes (1991), die baanduren in Nederland in het
middenn van de jaren 80 analyseren.
Aann de hand van de modelschattingen kan worden afgeleid hoe lang de eerste
baann van de gemiddelde academicus na afstuderen duurt. In Figuur 6.5 wordt
dee survivalfunctie in het steekproefgemiddelde weergegeven. Het blijkt dat na
eenn half jaar ongeveer 75 procent van de banen nog voortduurt. De mediaan
vann de duur van de eerste baan wordt geschat op anderhalf jaar. Na 4 jaar duurt
nogg 25 procent van de banen voort en na 10 jaar is volgens de modeluitkomstenn 5 procent van de afgestudeerden nog werkzaam in de eerste baan na
afstuderen.. Gemiddeld duurt de eerste baan van de doorsnee pas afgestudeerde
volgenss de modelschatting bijna 3 jaar.
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FiguurFiguur 6.5 De survivaljunctie van de eerste baan na afstuderen (in het steekproefgermddelde)
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Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)
Opgemerktt dient te worden dat Figuur 6.5 is geschat op basis van informatie
overr baanwisselingen in gemiddeld de eerste 17 maanden na aanvang van de
eerstee baan. Het verloop van de functie na deze periode tot aan het tiende jaar
iss in feite een extrapolatie van de opgelegde functionele vorm. Het geschatte
verloopp is mogelijk onzuiver omdat de truncatiegrens van waarneming relatief
kortt na aanvang van de eerste baan ligt. De periode van 17 maanden is zelfs
korterr dan de geschatte mediane baanduur van 18 maanden, wat overeen komt
mett het feit dat iets meer dan de helft van de afgestudeerden nul baanwisselingenn rapporteren. Dit kan worden vergeleken met de situatie waarin, in plaats
vann baanwisselingen, de duur van de eerste baan wordt waargenomen. Als de
mediaann van baanduren ligt bij 18 maanden en waarneming bij 17 maanden
wordtt getrunceerd, dan is het informatieverlies relatief groot. Schattingen van
eenn duurmodel zouden zijn gebaseerd op een meerderheid van onvolledige
waarnemingen. .
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6.4.22 Mobiliteit en persoonskenmerken
Eenn blik op Tabel 6.4 leert dat relatief weinig van de opgenomen variabelen
eenn verklaring bieden voor de waargenomen verschillen in mobiliteit. Het
hebbenn van kinderen speelt geen rol bij mobiliteit van jonge academici.
Mannenn met kinderen 2ijn niet verschillend van mannen zonder kinderen 42 , en
vrouwenn met kinderen niet verschillend van vrouwen zonder. Ten opzichte van
vrouwenn (zonder kinderen) blijken mannen (zonder kinderen) meer mobiel en
tegelijkertijdd neemt die mobiliteit met de tijd sneller af. Het in Tabel 6.4
weergegevenn verschil geldt echter alleen voor afgestudeerden zonder kinderen.
Maarr gezien het feit dat de grote meerderheid van de afgestudeerden in de
steekproeff nog geen kinderen heeft en de aanwezigheid van kinderen er
kennelijkk niet toe doet, kan op grond hiervan worden geconcludeerd dat
mannenn en vrouwen verschillende mobiliteit vertonen na het verlaten van de
universiteit.. Tussen allochtonen en autochtonen worden geen verschillen in
mobiliteitt waargenomen. De betere studenten, dat wil zeggen zij die met hoge
tentamencijferss afstudeerden, zijn in de eerste jaren relatief minder mobiel,
maarr de afname van de intensiteit waarmee ze van baan wisselen is minder
sterk.. Sociale vaardigheden, voor zover ze (kunnen) worden gemeten met het
ouderlijkee opleidingsniveau, vertonen geen correlatie met mobiliteit na afstuderen. .

6.4.33 Mobiliteit en arbeidsmarktomstandigheden
Arbeidsmarktomstandighedenn zijn verschillend in tijd en plaats en dus variabel
voorr individuele afgestudeerden. In het model is de landelijke arbeidsmarkt
verdeeldd in vier regio's: noord, oost, zuid en west. De modeluitkomsten suggererenn dat afgestudeerde academici in Noord-Nederland beduidend minder vaak
vann baan wisselen dan afgestudeerden in West-Nederland. In het oosten en het
zuidenn van Nederland is de mobiliteit van jonge academici niet anders dan in
hett westen. De bedrijfstak waarin de academicus bij zijn eerste baan werkzaam
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is,, is volgens de modeluitkomsten van invloed op zijn mobiliteit. Vergeleken
mett de sector overheid wisselen afgestudeerde academici in de sectoren
onderwijss en zakelijke dienstverlening minder snel van baan; in de sector zorg
wisselenn ze sneller van baan.
Arbeidsmarktspanningg wordt uitgedrukt in de ratio van vacatures V en werklozenn 17. Omdat de afgestudeerden gedurende een individueel variërende
observatieperiodee worden waargenomen, is voor elke waarneming het gemiddeldee bepaald van de maandelijkse K/[/-ratio's over de observatieperiode. De
natuurlijkee logaritme van dat gemiddelde is als variabele in het model opgenomen.. Aan de hand van de geschatte coëfficiënten kan de arbeidsmarktspanning-elasticiteitt p van de mobiliteit worden berekend 43 . Die elasticiteit geeft
weerr hoe afgestudeerden in hun mobiliteitsgedrag reageren op een verandering
inn de spanning op de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen, de elasticiteit geeft aan in
welkee richting en in welke mate de mobiliteit verandert indien de arbeidsmarktspanningg marginaal toe- of afneemt.
Dee elasticiteit weerspiegelt in theorie (zie paragraaf 6.3, pagina 156) de som van
tweee tegengestelde effecten: enerzijds een verandering in de intensiteit waarmee
banenn worden aangeboden, en anderzijds een verandering in de omvang van
hett specifieke kapitaal en een wijziging in de verdeelsleutel 8 als gevolg van
veranderdee onderhandelingsposities van vraag- en aanbodzijde. Is de elasticiteit
positieff dan suggereert dat dominantie van het banenaanbod-effect; is zij
negatieff dan overheerst de extra bindende werking van het specifieke kapitaal.
Omdatt \n(V/U)

ook in a is opgenomen, is elasticiteit p afhankelijk van zowel

hett tijdstip na aanvang van de eerste baan als van de arbeidsmarktspanning
V/UV/U

zelf. Dat betekent dat de reactie van afgestudeerden op een verandering

inn arbeidsmarktspanning niet alleen anders kan zijn in een ruime of krappe
arbeidsmarkt,, maar ook met de anciënniteit kan veranderen.

Wald-toets:: X2(\)=0,94; p=0,33
Ziee Bijlage A2, vergelijking A.22
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FiguurFiguur 6.6

De arbeïdsmarktspanning-elasticiteit bij verschillende waarden van V/ U
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vacaturess per werkloze V / U
Bron:: S E O / E l s e v i e r (1997-2001)

Inn Figuur 6.6 wordt de arbeidsmarktspanning-elasticiteit p grafisch weergegevenn voor verschillende waarden van de V/ U-ratio. Omdat p afhangt van het
momentt na aanvang van de eerste baan, worden bandbreedtes aangegeven
doorr p weer te geven voor 2 maanden en 2,5 jaar na aanvang van de eerste
baan.. Voor 99 procent van de respondenten ligt het moment van enquêteren
tussenn deze twee grenzen. De pijl geeft aan in welke richting de lijn beweegt
mett het verstrijken van de tijd. De berekende elasticiteiten gelden voor een
gemiddeldee afgestudeerde.
Dee V/ [/-ratio bedroeg in september 1994 ongeveer 0,10 en nam daarna
gestaagg toe tot 1,20 in de zomer van het jaar 2000. Figuur 6.6 geeft de
elasticiteitt weer voor waarden van de V/U-ratio waar de afgestudeerden in de
steekproeff in de praktijk mee te maken kregen. Uit de figuur blijkt dat de
elasticiteitt vrijwel altijd negatief is en toeneemt (dichter tot nul nadert) met
oplopendee

spanning op de arbeidsmarkt. Naarmate afgestudeerden

het

momentt van aanvang van de eerste baan verder achter zich laten, wordt de
kanss groter dat de elasticiteit van teken omslaat. Toenemende arbeidsmarktspanningg leidt dan tot hogere mobiliteit. O m van teken om te slaan in het
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weergegevenn interval van VIU-waarden

moet de jonge academicus meer dan

188 maanden van het moment van aanvang van zijn eerste baan verwijderd zijn.
Mett andere woorden: pas na meer dan anderhalf jaar in zijn eerste baan
gewerktt te hebben bestaat de kans dat een pas afgestudeerd academicus
mobielerr wordt als gevolg van toenemende arbeidsmarktspanning.
Illustratieff voor de mobiliteit van afgestudeerden bij verschillende niveaus van
arbeidsmarktspanningg is de verwachte baanduur van de eerste baan, aangeduid
alss E ^ ) . In Tabel 6.5 wordt E(Bj) voor drie waarden van Vf U getoond, onder
dee voorwaarde dat de eerste baan niet langer dan resp. 12, 18 en 24 maanden
duurt.. De gekozen waarden van V/U

stellen lage (0,10), gemiddelde (0,40) en

hogee (1,20) arbeidsmarktspanning voor in de periode van beschouwing. Uit de
tabell blijkt dat de gemiddelde duur van de eerste baan, gegeven dat die baan
niett langer dan een 1 jaar duurt, toeneemt van 4 maanden bij lage spanning
naarr 6 bij hoge spanning. Ook bij eerste banen die niet langer dan anderhalf of
tweee jaar duren loopt de gemiddelde duur op met arbeidsmarktspanning.

TabelTabel 6,5

V/UV/U
0,100
0,400
1,200

Conditionele duur van de eerste baan bij drie niveaus van arbeidsmarktspanning

W
0,16
0,07
0,04

aE(Bii | < 12 mnd)
0,58
0,76
0,96

44 maanden
55 maanden
66 maanden

E(£ t | < 18 mnd)

E(Bi | <24 mnd)

6 maanden
7 maanden
8 maanden

7 maanden
9 maanden
10 maanden

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)
Dee modeluitkomsten geven aan dat de baanwissel-intensiteit van jonge academicii afneemt als de spanning op de arbeidsmarkt toeneemt. Zij zijn dus minder
mobiell in een krappe dan in een ruime arbeidsmarkt. Dit resultaat komt niet
overeenn met heersende gedachte dat mobiliteit van werknemers over het
algemeenn meebeweegt met de conjunctuur. In paragraaf 6.1 werd geopperd dat
hett contracyclische karakter van de mobiliteit van pas afgestudeerde academici
eenn aanwijzing is voor de hypothese dat het specifieke kapitaal in hun arbeidsrelatiess kort na afstuderen voornamelijk bestaat uit (conjunctuurgevoelige)
wervingskostenn en dat specifiek menselijk kapitaal nog een ondergeschikte rol
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speelt.. In termen van het theoretisch model impliceert deze uitkomst dat het
effectt van een groter banenaanbod als gevolg van toenemende arbeidsmarktspanningg wordt overheerst door de groei van het specifieke kapitaal en het
daaruitt voortvloeiende hogere loon. In tijden van schaarste aan gekwalificeerd
personeell nemen werkgevers kennelijk geen risico met de jonge academici die
zijj hebben weten aan te trekken. Hun van nature hoge mobiliteit wordt door
middell van hoge lonen aan banden gelegd. Zij ontvangen in hoogconjunctuur
bovenn op de marktwaarde van hun algemene vaardigheden een grotere opslag.
Voortss wordt opgemerkt dat, zoals Figuur 6.6 laat zien, de elasticiteit toeneemt
naarmatee de schoolverlater het moment van afstuderen verder achter zich laat:
dee elasticiteit wordt met de tijd bij steeds lagere waarden van V/U

positief.

Bijvoorbeeld:: 5 jaar na aanvang van de eerste baan reageert de academicus al
vanaff V/ (7=0,18 positief op een toename van de arbeidsmarktspanning. De
vroegeree schoolverlater is dan qua mobiliteit een werknemer zoals elk ander.
Eenn enkele kanttekening bij deze opmerkelijke uitkomst is de volgende. De
schattingg is gebaseerd op vijf verschillende jaargangen die onder verschillende
arbeidsmarktomstandighedenn zijn waargenomen. Nadere beschouwing van de
variabelee \n(V/U)

leert dat binnen de jaargangen de variatie kleiner is dan tussen

dee jaargangen, zie Bijlage B, Tabel B.8. Dit impliceert dat het geschatte effect
niett zozeer tot stand komt door dezelfde individuen waar te nemen onder
verschillendee omstandigheden, maar veeleer door waarneming van verschillendee jaargangen onder verschillende omstandigheden. Het is niet onmogelijk dat
-- onafhankelijk van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt - het mobiliteitsgedragg van afgestudeerden in 1994—2000 structureel is veranderd, zonder dat
daarvoorr is gecorrigeerd door middel van adequate gedragsvariabelen. Stel dat
onderr afgestudeerden - bijvoorbeeld door de 'tijdgeest' of iets dergelijks langzamerhandd een andere houding is ontstaan ten opzichte van hun eerste
baan.. In dat geval zou die verandering ten onrechte tot uitdrukking komen in
dee coëfficiënt van ln(V/U)

en zou de conclusie dat toenemende arbeidsmarkt-

spanningg de oorzaak is, niet gerechtvaardigd zijn.
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6.55 Mobiliteit en studierichting
Verschillenn in mobiliteit tussen alumni van de diverse studierichtingen zouden,
zoo werd in de inleiding van dit hoofdstuk betoogd, een indicatie kunnen geven
vann de mate waarin een opleiding de beroepskeuze van de student na afstuderenn beperkt. Zijn alumni van een studie niet erg mobiel, dan duidt dat erop
datt zij hun beroepskeuze snel maken, met relatief snelle investeringen in
specifiekk menselijk kapitaal als gevolg. Omgekeerd wijst hoge mobiliteit op
relatieff weinig specifiek menselijk kapitaal en uitgestelde beroepskeuze. Maar,
lett wel, er moet na afstuderen nog wel wat te kiezen zijn. Voor universitaire
studiess die eigenlijk een hogere beroepsopleiding zijn, zoals bij voorbeeld de
studiess tandheelkunde en diergeneeskunde, moet een uitzondering worden
gemaakt.. De beroepskeuze is in dergelijke gevallen eigenlijk al gemaakt op het
momentt dat voor de studie werd gekozen. Verschillen in mobiliteit ontstaan
dann niet door de snelheid van de beroepskeuze van de alumni, maar door de
heersendee marktomstandigheden.
Inn Figuur 6.7 wordt voor de 59 onderscheiden studierichtingen in een staafdiagramm weergegeven in welke mate de mobiliteit van de alumni verschilt. De
stavenn in Figuur 6.7 drukken de kans uit om na anderhalfjaar in de eerste baan
gewerktt te hebben, die baan voor een andere te verruilen. De keuze van het
tijdstipp is in wezen arbitrair; op elk tijdstip is de verhouding tussen de staven
identiek.. Anderhalf jaar is de mediaan van de duur van de eerste baan. O m de
continuïteitt van het diagram te benadrukken is de middelste studie, in dit geval
Levensmiddelentechnologie,, twee keer weergegeven. Uit de figuur blijkt dat de
mobiliteitt per studie aanzienlijk verschilt. De kans om van baan te wisselen is
voorr de meest mobiele afgestudeerden (Engelse taal- en letterkunde: 6,1
procent)) vier keer zo groot als voor de minst mobiele (Natuurkunde: 1,5
procent).. Onder de studierichtingen met de minst mobiele alumni nemen we
veell technische studies waar. In deel I van Figuur 6.7 vinden we alle technische
studiess terug die in dit onderzoek worden onderscheiden. Ook alle economisch
georiënteerdee studies en de natuurwetenschappen natuurkunde, wiskunde,
scheikunde,, biologie en informatica behoren tot de studies die relatief snel tot
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FiguurFiguur
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De kans om van baan te veranderen na anderhalf jaar in de eerste baan
Natuurkunde e

Technischee natuurkunde
Elektrotechniek k
Farmacie e
Scheikunde e
Econometrie e
Civielee techniek
Fiscaal-juridischee opleiding
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Bron:: S E O / E l s e v i e r (1997-2001)
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FiguurFiguur 6.7 (Vervolg) De kans om van baan te veranderen na anderhalfjaar in de eerste baan
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beroepskeuzee dwingen. Van de rechtenstudies geldt dat wel voor de fiscaaljuridischee en notariële opleidingen, maar niet voor Nederlands recht.
Inn deel II van Figuur 6.7 worden de studierichtingen weergegeven met de
relatieff mobiele alumni ofwel de studies die relatief weinig beroepsgericht zijn.
Hierr vinden we alle taal- en letterkunde studies en alle sociale en culturele
wetenschappenn terug. Opvallend is de relatief hoge mobiliteit van jonge tandartsenn en dierartsen. Hier is het overduidelijk niet de beroepskeuze die het
verschill maakt — die keuze hebben ze immers al bij de studiekeuze gemaakt maarr gaat de zoektocht naar een geschikte praktijk kennelijk gepaard met veel
baanwisselingen. .

6.66 Samenvatting en conclusies
Inn dit hoofdstuk wordt de intensiteit waarmee afgestudeerde academici in de
eerstee jaren na afstuderen van baan wisselen onderzocht. Deze job-to-job mobility
wordtt aangeduid met 'mobiliteit'. De eerste paragraaf geeft een impressie van
dee economische theorievorming rond mobiliteit en terugkerende bevindingen
inn de empirische literatuur. Voorts wordt de mobiliteit van schoolverlaters
naderr bekeken in het licht van de theorie van het specifieke kapitaal. Deze
theoriee voorspelt een aanvankelijk relatief hoge mobiliteit onder schoolverlaters
omm de eenvoudige reden dat het specifiek kapitaal nog geen tijd heeft gehad om
tott volle wasdom te komen. Na verloop van tijd neemt de mobiliteit af. Deze
afnamee kan met behulp van de human capital theorie worden verklaard door
eenn accentverschuiving in training-on-the-job van algemene naar steeds meer
specifiekee vaardigheden, bijvoorbeeld als gevolg van de beroepskeuze.
Dee tweede paragraaf definieert de gehanteerde begrippen en biedt aan de hand
vann beschrijvende statistieken inzicht in de centrale variabelen van de analyse.
Voortss komen motieven achter baanwisselingen van academici aan de orde.
D ee derde paragraaf beschrijft het theoretisch model op basis waarvan de
baanwissel-intensiteitt wordt gespecificeerd. Verondersteld wordt dat baanwisselingenn voortkomen uit een Poisson-proces. De tijdschaal waarin ze
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wordenn waargenomen (de werkelijke tijd) is daarbij een monotone transformatiee van de tijdschaal van het onderliggende Poisson-proces. Met behulp
vann dit model is het mogelijk de afname van de mobiliteit van afgestudeerden
inn de tijd te schatten, mede omdat variatie wordt waargenomen in de periode
waaroverr respondenten hun baanwisselingen rapporteren.
Inn de vierde paragraaf worden de schattingsresultaten besproken. De baanwissel-intensiteitt van de gemiddelde afgestudeerde in de periode 1994—2000
daaltt in de eerste twee jaar na aanvang van de eerste baan zeer snel van 0,09 tot
0,035.. Uit deze schatting kan worden afgeleid hoe lang de eerste baan na
afstuderenn duurt. Gemiddeld duurt die eerste baan bijna drie jaar. De kwartielenn van de verdeling zijn achtereenvolgens: een half, anderhalf en vier jaar.
Naa tien jaar is 5 procent nog werkzaam in zijn eerste baan na afstuderen.
Weinigg persoonskenmerken blijken bepalend voor de mobiliteit; alleen geslacht
enn de hoogte van de tentamencijfers vertonen significante effecten. Mannen
zijnn mobieler dan vrouwen, maar die mobiliteit neemt in de eerste 2 jaar ook
snellerr af. De betere studenten zijn minder mobiel, en hun mobiliteit neemt
minderr snel af.
Eenn schatting van de arbeidsmarktspanning-elasticiteit van de mobiliteit geeft
aann dat de mobiliteit van jonge afgestudeerden negatief reageert op toenemendee spanning op de arbeidsmarkt. Met andere woorden: hun mobiliteit in
dee periode na afstuderen is contracyclisch van aard. Dit blijkt ook uit de duur
vann de eerste baan in de eerste jaren na afstuderen. Bij lage spanning is die duur
volgenss de modeluitkomsten gemiddeld korter dan bij hoge spanning. Deze
bevindingg wijkt af van de algemene gedachte dat de mobiliteit met de
conjunctuurr mee beweegt, maar wordt door de theorie van het specifieke
kapitaall voorspeld in het geval wervingskosten (voor het vinden van een
geschiktee vervanger) een dominante factor zijn in het specifieke kapitaal. Voor
schoolverlaterss is dat denkbaar, omdat investeringen in specifiek menselijk
kapitaall in de eerste arbeidsmarktjaren nog op gang moeten komen. Doordat
wervingskostenn evenredig zijn aan de spanning op de arbeidsmarkt, groeit en
krimptt deze component van het specifieke kapitaal mee met de conjunctuur.
Daarr de omvang van het specifieke kapitaal in theorie omgekeerd evenredig is
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aann de mobiliteit, volgt daaruit een contracyclische mobiliteit. In termen van
loonn voorspelt de theorie dat schoolverlaters in hoogconjunctuur boven op de
marktwaardee van hun algemene vaardigheden een hogere opslag krijgen dan in
laagconjunctuur,, omdat het de werkgever iets extra's waard is dat ze niet snel
weerr vertrekken.
Inn de vijfde paragraaf wordt betoogd dat verschillen in mobiliteit tussen alumni
vann diverse studierichtingen mogelijk een indicatie geven van de mate waarin
eenn opleiding de beroepskeuze - indien die door de student nog moet worden
gemaaktt - na afstuderen beperkt. D e mobiliteitsverschillen tussen de studies
zijnn aanzienlijk. Die van de meest mobiele afgestudeerden is vier keer zo hoog
alss die van de minst mobiele.

Hoofdstukk 7

ARBEIDSMARKTRELEVANTIE E
Tott besluit wordt in dit laatste hoofdstuk de arbeidsmarktrelevantie van de 59
studierichtingen,, die in het onderzoek werden onderscheiden, aan een analyse
onderworpen.. D e gedachte dat een studie een investering is die rendement
genereertt gedurende het latere arbeidsleven, impliceert dat jongeren bij hun
studiekeuzee behoefte (zouden moeten) hebben aan informatie die inzicht
verschaftt in het arbeidsmarktperspectief van de studies die zij kunnen kiezen.
Inn de human capital theorie is dat een basisveronderstelling: individuen hebben
perfectt inzicht in de toekomstige inkomsten na afstuderen. Onderzoek toont
ookk aan dat inkomens verwachting een niet onbelangrijke rol speelt bij de keuze
omm te gaan studeren en dat studenten die hun studiekeuze al hebben gemaakt,
aardigg in staat zijn hun positie in de inkomensverdeling na afstuderen in te
schattenn (Webbink, 1999). Dit in ogenschouw nemende, kan informatie over
dee arbeidsmarktrelevantie van opleidingen dus van nut zijn in het keuzeproces
vann mensen die een opleiding willen gaan volgen en zich bij hun keuze mede
willenn laten leiden door het arbeidsmarktperspectief. Indirect draagt dat bij aan
eenn goede kwantitatieve aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. Immers,
tekortenn en overschotten van afgestudeerden van bepaalde disciplines kunnen
snellerr verdwijnen als scholieren weten waaraan behoefte bestaat op de arbeidsmarkt,, en zij hun keuze daarop kunnen (en willen) afstemmen. Maar er is een
keerzijde.. Zouden scholieren massaal bij hun studiekeuze reageren op arbeidsmarktinformatiee dan kunnen discrepanties tussen vraag en aanbod ook juist in
dee hand worden gewerkt. Immers, doordat een studie gemiddeld vier of vijf

175 5

176 6

HoofdstukHoofdstuk 7

jaarr duurt, reageert het aanbod met vertraging op een plotselinge verandering in
dee vraag. Deze vertraging, in de literatuur ook wel de training-lag genoemd, kan
ertoee leiden dat op een zeker moment teveel mensen kiezen voor een studie
mett een goed arbeidsmarktperspectief. Als zij jaren later massaal op de markt
komen,, drukken zij de arbeidsmarktrelevantie zo ver naar beneden, dat dan
weerr te weinig mensen voor de studie kiezen, waardoor de arbeidsmarktrelevantiee weer sterk stijgt, etc. Dit fenomeen wordt ook wel varkenscyclus 44
genoemd. .
Informatiee over de arbeidsmarktrelevantie van opleidingen is niet alleen van
nutt voor individuen, het kan ook worden gebruikt door beleidsmakers op het
gebiedd van onderwijs en arbeidsmarkt. Zo zou er regulerend beleid op kunnen
wordenn gebaseerd om de studiekeuze van scholieren in de gewenste richting te
sturen.. Voorts kan men er uit afleiden in welke richting werklozen het beste
kunnenn worden omgeschoold.
Inn dit hoofdstuk wordt een maatstaf ontwikkeld om de arbeidsmarktrelevantie
vann de 59 onderscheiden universitaire opleidingen uit te drukken. Het hoofdstukk is als volgt ingedeeld. In de eerste paragraaf wordt de arbeidsmarktrelevantiee gedefinieerd. In de tweede paragraaf worden de 59 onderscheiden
universitairee opleidingen gesorteerd op relevantie weergegeven. Hier vindt men
antwoordd op de vraag welke studies in de periode 1994—2000 relatief goede en
relatieff slechte uitgangsposities boden op de arbeidsmarkt. De derde paragraaf
besluitt het hoofdstuk met een samenvatting en conclusies.

7.11

Definitie

Inn Teulings (1990a) wordt de arbeidsmarktrelevantie van opleidingen gelanceerdd als 'de mate waarin een opleiding de kansen op een betaalde baan
verbetert'.. Teulings stelt voor de arbeidsmarktrelevantie te bepalen aan de hand
vann de verwachte zoekduur. D e achterliggende gedachte daarbij is: hoe korter
Hiermeee wordt het spinnenwebachtige proces van oscillerende marktevenwichten
aangeduidd dat ontstaat bij een sterke verandering van de vraag en een op de korte
termijnn inelastisch aanbod. Zie bijvoorbeeld: Ehrenberg & Smith (2003, Appendix 9A)

7.. / Definitie
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dee verwachte zoekduur des te relevanter de opleiding. De arbeidsmarktrelevantiee definieert Teulings in wezen als de hazard-ratio van de opleiding. Deze
ratioo geeft van een studie en een zekere referentiestudie de verhouding weer
vann de kansen om een baan te vinden (zie Bijlage A). De hazard-ratio is in
beginsell voor alle alumni van een opleiding hetzelfde en wordt vastgesteld door
middell van schattingen met duurmodellen. Aldus gedefinieerd is de arbeidsmarktrelevantiee precies wat er mee bedoeld wordt: de mate waarin een opleidingg de kansen van een willekeurig individu op de arbeidsmarkt verandert.
Ditt idee wordt sinds het begin van de jaren negentig toegepast op de schoolverlaterss die het CBS waarneemt in de Enquête Beroepsbevolking (EBB). De
uitkomstenn vinden elk jaar hun weg naar scholieren, schooldecanen en
beleidsmakerss door middel van de Schoolverlatersbrief van het Centrum voor
Werkk en Inkomen (CWI, voorheen: Arbeidsvoorziening). Zo krijgen jongeren
diee zich bij hun studiekeuze mede willen laten leiden door het arbeidsmarktperspectief,, informatie over hun opties.
Eenn interessante vraag is of men de arbeidsmarktrelevantie van opleidingen
volledigg aan de zoekduur kan ophangen, of dat ook andere grootheden waarin
schaarstee tot uitdrukking komt, zoals het loon en de mobiliteit, een rol kunnen
spelenn in een meer uitgebreide definitie van het begrip. In deze paragraaf staan
dee modeluitkomsten van Hoofdstukken 4, 5 en 6 voor de 59 studierichtingen
aann de basis van een alternatief voor de op de hazard-ratio gebaseerde definitie
vann Teulings (1990a). Dit alternatief wordt met behulp van principale componentenn analyse (PCA) 45 in twee stappen afgeleid. In de eerste stap wordt met
PCAA onderzocht in hoeverre de modeluitkomsten van de vier zoekduurdefinitiess gemeenschappelijke onderliggende informatie bevatten in de vorm
vann één of meer relevante principale componenten. In de tweede stap wordt
bekekenn in hoeverre op het niveau van studierichtingen de zoekduur, het loon
enn de mobiliteit in dezelfde richting wijzen. Dit gebeurt door de relevante
component(en)) uit de eerste stap, wederom met PCA, te confronteren aan de
uitkomstenn van de loonvergelijking uit Hoofdstuk 5 en de mobiliteitsanalyse
vann Hoofdstuk 6. De analyse resulteert in een antwoord op de vraag of de
Ziee bijvoorbeeld Harman (1976)
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arbeidsmarktrelevantiee van opleidingen gebaseerd kan worden op één indicator
vann schaarste, zoals de zoekduur of het loon, of dat een 1-dimensionale
maatstaf,, gebaseerd op meer indicatoren, de voorkeur verdient.

EersteEerste

stap

Inn de eerste stap worden de coëfficiënten behorend bij de 59 studierichtingen
enn resulterend uit de schattingen met het Burr-model voor de vier definities
vann de zoekduur op hun samenhang onderzocht. Tabel 7.1 toont de resultaten
vann een principale componenten analyse. De tabel geeft even zoveel componentenn weer als het aantal opgenomen variabelen. De componenten worden
aangeduidd als F, t / m F 4 . De eigenwaarde geeft het belang van de component
weer:: hoe hoger de waarde, des te groter het belang. De som van de eigenwaardenn is per definitie gelijk aan het aantal componenten. O p basis van de
eigenwaardenn bepaalt men in de praktijk het aantal relevante componenten.
Vuistregelss daarbij 2ijn: (o) kijk waar de eigenwaarden een scherpe daling te zien
geven,, en (b) bekijk componenten met een eigenwaarde groter dan één. Het
tweedee deel van de tabel toont de opbouw van componenten in termen van de
opgenomenn variabelen. Elke component is een lineaire combinatie van de
gestandaardiseerdee variabelen. De coëfficiënten zijn gelijk aan de vierkantswortell van het gewicht van de variabelen in de lineaire combinatie. Met andere
woorden:: de kwadraten tellen per kolom op tot één.

TabelTabel 7.1 Principale componenten analyse op studierichtingcoëfficiënten Burr-model; vier
definitiesdefinities van de ^oekduur (N—59)
principalee component nr:

F2 2

F3 3

F4 4

3,66 6
0,91 1

0,21 1
0,05 5

0,12 2
0,03 3

0,00 0
0,00 0

opbouw
0,50 0
0,50 0
0,51 1
0,49 9

-0,55 5
-0,31 1
0,13 3
0,76 6

-0,22 2
0,67 7
-0,67 7
0,23 3

0,63 3
-0,44 4
-0,53 3
0,36 6

eigenwaarde e
aandeell in de variantie
componentcomponent
zoekduurr definitie 1
zoekduurr definitie 2
zoekduurr definitie 3
zoekduurr definitie 4

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)
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Dee modeluitkomsten van de vier zoekduurdefinities met betrekking tot studierichtingg wijzen, zo blijkt uit Tabel 7.1, in dezelfde richting. Er is één belangrijke
componentt (Fi) die, getuige de nagenoeg gelijke gewichten, in wezen gelijk is
aann het gemiddelde van de coëfficiënten van de vier modelschattingen. Componentt F\ neemt 91 procent van de waargenomen variatie tussen de studies
voorr zijn rekening. Component Fi zal in de tweede stap als variabele in de
analysee worden opgenomen.

TweedeTweede

stap

Inn de eerste stap wordt de samenhang onderzocht van component Fi en de
coëfficiëntenn resulterend uit de loonvergelijking van Hoofdstuk 5 en de mobiliteitsanalysee van Hoofdstuk 6. Tabel 7.2 toont de resultaten van de principale
componentenn analyse. Ook uit deze analyse komt naar voren dat de variatie
tussenn de studierichtingen voor een groot deel (73 procent) door één componentt wordt ondervangen. Component G\ is vooral gebaseerd op verschillen in
dee zoekduur en het loon. Mobiliteit krijgt een wat lager gewicht en bovendien is
hett teken negatief, hetgeen suggereert dat enerzijds hoge baanvindkansen
(kortee zoekduren) en hoge lonen en anderzijds lage mobiliteit doorgaans samen
gaan.. Voorts blijkt de zoekduur het grootste gewicht in de schaal te leggen:
0,65*0,65=0,42.. Het is dus de belangrijkste variabele bij de bepaling van de
arbeidsmarktrelevantiee van opleidingen. Maar ook het loon (0,36) en in iets
minderee mate de mobiliteit (0,22) leveren een wezenlijke bijdrage.

TabelTabel 7.2 Principale componenten analyse voor studierichtingen; ^oekduur,
loonloon en mobiliteit (N—59)
principalee component nr:

Gx Gx

Gi Gi

G3 3

2,18 8
0,73 3

0,71 1
0,24 4

0,11 1
0,04 4

componentcomponent opbouw
0,65 5
zoekduurr component F\
0,60 0
loonn (coëfficiënten H5)
-0,47
7
mobiliteitt (coëfficiënten H6)

0,17 7
0,48 8
0,86 6

0,74 4
-0,63 3
0,21 1

eigenwaarde e
aandeell in de variantie

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)
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Componentt G\ ligt aan de basis van de definitie van de arbeidsmarktrelevantie
diee hier zal worden gehanteerd. De waarden die de principale componenten
voorr afzonderlijke studies aannemen hebben per definitie een gemiddelde van
null en een standaard deviatie van één. Scores van de opleidingen in G\ blijken
tee liggen tussen —2,83 voor culturele antropologie en 4,49 voor tandheelkunde.
O mm de opleidingsscores eenvoudiger te kunnen interpreteren krijgt de maatstaf
diee de arbeidsmarktrelevantie van een opleiding aangeeft, een waarde tussen nul
(lagee arbeidsmarktrelevantie) en één (hoge arbeidsmarktrelevantie), door middel
vann de inverse van de standaard normaalverdeling. Ofwel:
arbeidsmarktrelevantiearbeidsmarktrelevantie van studie j — O - 1 {score van studie j in Gx)
Volgenss deze definitie krijgt tandheelkunde een relevantie score van zo goed als
éénn en culturele antropologie een score van bijna nul. Een score van 0,5 geeft
eenn gemiddelde arbeidsmarktrelevantie aan.

7.22 De arbeidsmarktrelevantie van studies
Dee relevantiescores van de 59 onderscheiden studierichtingen wordt weergegevenn in Figuur 7.1. In de figuur zijn de studies gerangschikt van hoog naar
laag.. De beste studies waren volgens de geconstrueerde relevantiemaatstaf
tandheelkunde,, farmacie en geneeskunde. De score is voor deze studies bijna
één.. Andere studies met een hoge arbeidsmarktrelevantie zijn econometrie,
technischee informatica en de fiscaal-juridische opleiding. In het kielzog van de
driee medische studies staan, zo leert nadere inspectie van deel I van Figuur 7.1,
inn de hogere regionen van de ranglijst vooral typische bèta-studies. Fiscaaljuridischee opleiding is als niet-bèta studie de enige uitzondering op deze regel.
O o kk onder de top-10, maar nog boven het midden, vinden we veel technische
enn economische opleidingen terug. Kortom: in de jaren 1994—2000 bestond
voorall grote behoefte aan medici. Dat gold ook voor de meeste technici en in
minderee mate voor economisch geschoolde academici.
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FiguurFiguur 7.1

De arbeidsmarktrelevantie van 59 universitaire opleidingen (1994-2000)
Tandheelkundee

BBI

Farmacie e
Geneeskunde e
Econometrie e
Technischee informatica
Fiscaal-juridischee opleiding
Technischee natuurkunde
Elektrotechniek k
Technischee wiskunde
Informatica a
Technischee bedrijfskunde
Civielee techniek
Natuurkunde e
Lucht-- en ruimtevaarttechniek
Notariëlee opleiding
Bedrijfskunde e
Werktuigbouwkunde e
Economie e
Biomedischee wetenschap
Bedrijfswetenschap p
Scheikunde e
Scheikundigee technologie
Bouwkunde e
Onderwijskunde e
Wiskunde e
Bioprocestech/molec.. wetenschap
Landbouwtechniek k
Diergeneeskunde e
Industrieell ontwerpen
Bestuurskunde e
laag g
Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)

gemiddeld d

hoog g
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FiguurFiguur 7.1 (Vervolg) De arbeidsmarktrelevantie van 59 universitaire opleidingen (1994-200
Bestuurskunde e
Levensmiddelentechnologie e
Nederlandss recht
Landinrichtingswetenschap p
Gezondheidswetenschap p
Sociologie e
Voedingg en Gezondheid
Sociaal-culturelee wetenschap
Communicatiewetenschap p
Planologie e
Milieuhygiëne e
Biologie e
Fransee taal- en letterkunde
Bedrijfscommunicatiee letteren
Psychologie e
Politicologie e
Socialee wetenschap
Bodem,, water en atmosfeer
Socialee geografie
Pedagogischee wetenschap
Nederlandsee taal- en letterkunde
Europesee studies
Wijsbegeerte/Godgeleerdheid d
Algemenee letteren
Bos-- en tuinbouw
Kunstgeschiedeniss en archeologie
Geschiedenis s
Engelsee taal- en letterkunde
Overigee talen
Culturelee antropologie
laag g
Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)

gemiddeld d

hoog g
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Inn het tweede deel van Figuur 7.1 staan de studies die minder relevant waren
voorr de arbeidsmarkt in de periode 1994—2000. Na Nederlands recht, dat niet
meerr dan gemiddeld arbeidsmarktrelevant was, zien we een vrij scherpe daling
inn de relevantie score. Vanaf landinrichtingswetenschap laat de arbeidsmarktrelevantiee van de genoemde studies te wensen over. Met name aan afgestudeerdenn in geschiedenis, Engelse taal- en letterkunde, overige46 talen en culturele
antropologiee was, naar het zich laat aanzien, relatief weinig behoefte op de
arbeidsmarkt.. Tot de weinig relevante studies voor de arbeidsmarkt behoren,
zoo blijkt uit deel II van Figuur 7.1, overwegend talenstudies, sociale en culturele
wetenschappen,, maar ook opleidingen van de landbouwuniversiteit.

7.33 Samenvatting en conclusies
Inn dit hoofdstuk wordt onderzocht of de arbeidsmarktrelevantie van opleidingenn gebaseerd kan worden op één indicator van schaarste, zoals de
zoekduurr of het loon, of dat een 1-dimensionale maatstaf, gebaseerd op meer
indicatoren,, de voorkeur verdient. Uit een principale componenten analyse
blijktt dat laatste. Een maatstaf voor de arbeidsmarktrelevantie van studies
wordtt afgeleid op basis van de uitkomsten voor de diverse studierichtingen uit
dee modelanalyses van Hoofdstukken 4, 5 en 6. De zoekduur, het loon en de
mobiliteitt tussen werkkringen leveren alle als indicatoren van schaarste een
wezenlijkee bijdrage aan de definitie. De zoekduur heeft het grootste gewicht,
gevolgdd door het loon. Mobiliteit is het minst belangrijk en heeft een tegengesteldd teken, wat betekent dat marktverhoudingen het minst in de mobiliteit
tott uitdrukking komen en dat hoge mobiliteit als een veeg teken voor de marktwaardee van de vaardigheden moet worden beschouwd.
Ordeningg van de 59 onderscheiden studierichtingen leert het volgende. De
studiess met de hoogste arbeidsmarktrelevantie in de periode 1994-2000 zijn:
tandheelkunde,, farmacie en geneeskunde. Andere studies met een zeer hoge
arbeidsmarktrelevantiee zijn econometrie, technische informatica en de fiscaal-

Allerleii 'kleine' talenstudies, daartoe behoren niet: Nederlands, Engels en Frans
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juridischee opleiding. Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat na de
driee genoemde medische studies met name de technische, bètageoriënteerde
studiess en ook economische opleidingen het goed deden op de arbeidsmarkt.
Eenn relatief slechte arbeidsmarktpositie hadden afgestudeerden in geschiedenis,
Engelsee taal- en letterkunde, overige talen (behalve Nederlands, Engels en
Frans)) en culturele antropologie. In grote lijnen blijken talenstudies, sociale en
culturelee wetenschappen, maar ook opleidingen van de landbouwuniversiteit
eenn gemiddelde tot lage arbeidsmarktrelevantie te hebben. De uitkomsten zijn
eenn momentopname voor de periode 1994-2000.

TotTot besluit
Loss van de vraag of dat wenselijk is, worden universiteiten steeds meer gezien
alss bedrijven waar het product 'kennis' wordt gefabriceerd en overgedragen. De
'economisering'' van het onderwijs gaat daarmee een stap verder. Universitair
onderwijss is niet meer alleen een investering, het is ook nog een product. En
datt product is leverbaar in diverse pakketten c.q. studierichtingen. Natuurlijk
gaatt de vergelijking van studies met gewone producten op veel plaatsen mank,
maarr de analyses in de voorgaande hoofdstukken laten zien dat er toch ook een
paarr opmerkelijke overeenkomsten zijn. Zo blijken zoekduur, loon en mobiliteitt identificeerbare karakteristieken van studies, waarin marktwaarde en schaarsteverhoudingenn duidelijk tot uitdrukking komen. Vertaald naar de eigenschappenn van gewone producten zijn deze drie arbeidsmarktvariabelen niets
anderss dan de snelheid waarmee ze over de toonbank gaan, de prijs die er voor
wordtt betaald, en de frequentie waarmee ze van eigenaar wisselen. Het is
evidentt dat deze eigenschappen weerspiegelen hoe het product in de markt ligt.
E nn voor een pakket van kennis en vaardigheden is dat niet eigenlijk anders.

SAMENVATTING G
Inn Van bul naar baan' wordt de overgang van universiteit naar arbeidsmarkt
onderzocht.. Centraal staan drie variabelen die de arbeidsmarktpositie van pas
afgestudeerdenn wezenlijk karakteriseren: (a) de zoekduur oftewel de eerste
werkloosheidsduur;; (b) het startsalaris; en (V) de mobiliteit tussen verschillende
banen.. Diverse econometrische modellen worden daarbij ter hand genomen.
Dezee modellen maken het mogelijk het effect vast te stellen van een scala van
verklarendee variabelen, variërend van individuele karakteristieken tot macro
economischee

omstandigheden.

Speciale

aandacht

gaat

daarbij

uit

naar

verschillenn tussen de diverse studierichtingen die de Nederlandse universiteiten
zoall aanbieden. D e 59 grootste daarvan staan in dit boek centraal.
Dee analyses zijn gebaseerd op een uniek gegevensbestand dat gedetailleerde
informatiee bevat over afgestudeerden in de periode 1994—2000 van de 59
grootstee universitaire opleidingen. Vijf achtereenvolgende jaargangen werden
doorr middel van een schriftelijke enquête ondervraagd over de ervaringen op
dee arbeidsmarkt in de eerste 20 maanden na afstuderen. Ruim 21 duizend
academicii vulden de vragenlijst in. De gebruikte gegevens vormen de eerste vijf
jaargangenn van academici van het jaarlijks terugkerende onderzoek 'Studie &
Werk',Werk', dat sinds 1997 door de Stichting voor Economisch Onderzoek der
Universiteitt van Amsterdam (SEO) wordt verricht in opdracht van Elsevier.
Hett doel van 'Studie & Werk'is jaarlijks de arbeidsmarktpositie van een recente
jaargangg van alumni van de grootste universitaire opleidingen vast te stellen,
zodatt scholieren die hun studie nog moeten kiezen en studenten een beeld
krijgenn van hun arbeidsmarktperspectief.
Inn Hoofdstuk 1 wordt de achtergrond van het onderzoek beschreven. Tevens
wordtt de rol geschetst van de economische theorie in deze studie en wordt kort
ingegaann op de empirie over schoolverlaters in het algemeen en academici in
hett bijzonder. Ondanks de toenemende aandacht van economen voor de
overgangg van school naar werk, staan structurele modellen die deze overgang
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beschrijvenn eigenlijk nog in de kinderschoenen. Veelal zijn het toepassingen
vann bestaande modellen en krijgen de drie cruciale gedragsparameters, zijnde
(a)(a) zoeken voor afstuderen; (b) aanvaarden van een baan voor afstuderen; en (r)
hett moment van afstuderen/afzwaaien, nog onvoldoende aandacht. Internationaall vergelijkende empirische studies stuiten vooral op grote verschillen in de
wijzee waarop de overgang van school naar werk in landen is geïnstitutionaliseerd.. In tegenstelling tot de meeste ontwikkelde landen wordt de arbeidsmarktpositiee van schoolverlaters in Nederland intensief en regelmatig onderzocht.. Het hoofdstuk besluit met een leeswijzer.
Hoofdstukk 2 begint met de afbakening van de onderzoekspopulatie. Daarna
volgtt een beschrijving van de wijze waarop de data zijn verzameld. De derde
paragraaff van het hoofdstuk geeft op basis van CBS-gegevens een schets van
hett economisch decor in de periode van beschouwing. Vervolgens wordt de
onderzoekspopulatiee geportretteerd aan de hand van eenvoudige beschrijvende
statistieken. .
Hoofdstukk 3 bevat het voorbereidende werk en de econometrie die nodig zijn
omm de zoekduur naar de eerste 'echte' baan na afstuderen te kunnen analyseren.
Vierr verschillende doch nauw aan elkaar gerelateerde definities van de zoekduurr worden geïntroduceerd. De definities geven aanleiding tot verschillende
interpretatiess van de duur. Afhankelijk van de keuze van begin- en eindpunt,
druktt de duur soms een periode van werkloosheid uit. In andere gevallen gaat
hett o m een periode waarin zoekactiviteiten werden ontplooid; de academicus
kann die activiteiten combineren met zijn studie, met werkloosheid of met
betaaldd werk. Geen van de vier definities verdient op voorhand de voorkeur; de
keuzee voor een definitie hangt af van het doel dat de zoekduuranalyse moet
dienen. .
Dee analyse geschiedt aan de hand van duurmodellen. In een kort overzicht van
veell gebruikte duurmodellen worden de twee modellen waarmee de zoekduur
vann academici wordt onderzocht meer in detail beschreven. Dat zijn: {a) het
Weibull-Gammaa mixturemodel (dat het 'Burr-model' wordt genoemd naar de
resulterendee verdeling van de zoekduren); en (b) het semi-parametrische Coxmodel. .
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Specificatiee van de modellen vindt plaats aan de hand van de economische
theorie.. De baanzoektheorie geeft de micro-economische fundamenten, zodat
individuelee karakteristieken in de modellen kunnen worden opgenomen. De
theoriee van de matchingfunctie biedt aanknopingspunten om arbeidsmarktspanningg en conjunctuurindicatoren te incorporeren.
Hoofdstukkenn 4, 5 en 6 presenteren de schattingsresultaten van de diverse
econometrischee modellen. Geschatte effecten worden doorgaans geïnterpreteerdd in de context van de economische theorie. In deze samenvatting komen
echterr alleen de belangrijkste uitkomsten voor het voetlicht. In Tabel S.l wordt
voorr alle gebruikte verklarende variabelen een overzicht gegeven van de
waargenomenn samenhang met de drie centrale variabelen zoekduur, startsalaris
enn mobiliteit.
TabelTabel S. 1 Waargenomen correlaties tussen de verklarende variabelen en de ^oekduur, het
startsalarisstartsalaris en de mobiliteit

leeftijd d
geslacht t
etniciteit t
kinderen n
opleidingsniveauu ouders
studieschuld studieschuld
inwonendd bij ouders
studie e
tentamencijfers s
studietempo o
vwoo eindexamencijfers
aantall bèta eindexamenvakken
werkervaring g
bestuurlijkee ervaring
bedrijfstak k
urbanisatiegraad d
landsdeel l
arbeidsmarktspanning g
groeii bbp

zoekduur r

startsalaris s

mobiliteit t

ja a
ja a
ja a
nee e
ja a
nee e
ja a

)a a
)a a
nee e
-ja a
——
--

nee e
ja a
nee e
nee e
nee e
---

ja a
ja a
ja a
ja a
ja a
ja a
ja a

ja a
ja a
nee e
-——
ja a
ja a

ja a
ja a
------

——
nee e
nee e
)a a
ja a

ja a
-ja a
ja a
——

ja a
nee e

Ja a
ja a
--

jaa = correlatie waargenomen; nee = geen correlatie waargenomen; - = niet onderzocht
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Hoofdstukk 4 presenteert de schattingsresultaten van het Burr-model en het
Cox-model.. Beide modellen presteren volgens een grafische goodness of fit toets
ongeveerr even goed. Uitkomsten van het Burr-model laten zien dat het verloop
vann de uittredevoet 47 in de tijd varieert met het gekozen beginpunt van de
zoekduur.. Kiest men het officiële moment van afstuderen (de buluitreiking)
dann daalt de uittredevoet vanaf dat moment monotoon: in de eerste maanden
heell sterk en vervolgens langzaam maar gestaag. Wordt voor het eerste actieve
zoekmomentt gekozen, dan stijgt de uittredevoet aanvankelijk tot een maximum
rondd de vier maanden na aanvang van de zoekduur, en daarna neemt hij alleen
nogg maar af. Uit het verschillende verloop van de uittredevoet in de eerste
maandenn van de duur blijkt dat zoeken voor afstuderen een zeer belangrijke rol
speeltt in de overgang van school naar werk.
Driee categorieën van verklarende variabelen worden in de duurmodellen opgenomen:: [o) individuele karakteristieken leidend tot verschillen in het aanbod
vann banen; (b) het keuzegedrag; en (r) arbeidsmarktomstandigheden. Persoonskenmerkenn die het aanbod van banen sterk beïnvloeden zijn: etniciteit, geslacht
enn leeftijd. De uitkomsten suggereren dat allochtonen en vrouwen op de
arbeidsmarktt

van

afgestudeerde

academici worden

gediscrimineerd.

De

zoekduuranalysee levert aanwijzingen op dat screening van afgestudeerden in de
sollicitatieproceduree op grond van (vermeende) indicatoren van productiviteit
plaatsvindt.. Een efficiënte leerweg, hoge eindexamencijfers op de middelbare
schooll en goede prestaties op de universiteit (in termen van tentamencijfers en
studietempo)) verkorten de zoekduur aanzienlijk.
D ee elasticiteiten van de Cobb-Douglas matchingfunctie met constante schaalopbrengstenn worden geschat op 0,17 voor vacatures en 0,83 voor werklozen.
Ditt zijn, voor zover bekend, de eerste schattingen van matchingelasticiteiten
voorr de Nederlandse arbeidsmarkt, die zijn gebaseerd op een micro-analyse van
werkloosheidsduren. .
D ee groei van het bruto binnenlands product (bbp) blijkt ook van invloed op de
zoekduurr van afgestudeerden. Hoe groter de groei, des te korter de zoekduur.
Datt wil zeggen dat economische groei niet alleen via een toename van het
aantall vacatures en een afname van het aantal werklozen de zoekduur verkort,
47 7

Dee uittredevoet weerspiegelt de kans om een baan te vinden
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maarr ook daarnaast nog een verkortend effect heeft. Een verklaring daarvoor
kann zijn dat werkgevers bij groei doortastender te werk gaan bij het vervullen
vann vacatures. Voor de hand liggende rationele argumenten in de afweging om
snellerr een keuze te maken zijn productiecapaciteit en wervingsrisico's. Omdat
wervingg van personeel een arbeidsintensieve bezigheid is, waarmee mensen zijn
belastt die doorgaans ook actief zijn in het productieproces, kan extra productiecapaciteitt (en winst) worden 'gekocht' door een snellere selectieprocedure.
Daarnaastt maakt snellere selectie het risico kleiner dat goede kandidaten, die
reedss in de selectieprocedure zitten, alsnog door andere bedrijven worden
gestrikt.. Als nu economische groei tot gevolg heeft dat de marginale waarde
vann extra capaciteit en wervingsrisico's groter wordt, dan kan het voordelig zijn
omm op kosten van meer 'mismatches' sneller te selecteren. Met andere woorden:: een verandering in de afruilverhouding tussen nauwkeurige selectie van
personeell en deelname aan het productieproces, kan ertoe leiden dat meer van
dee aanwezige arbeidskracht wordt ingezet voor productie en minder voor
personeelswerving.. Impliciet houdt deze gedragsverandering een verschuiving
inn van de matchingfunctie weg van de oorsprong, analoog aan technologische
vooruitgang. .
Inn Hoofdstuk 5 wordt het startsalaris van afgestudeerden onderzocht. Een
regressiee van het salaris werpt licht op: (a) het rendement van investeringen in
menselijkk kapitaal gedurende het transitiepad van universiteit naar arbeidsmarkt;; en (b) de effecten van baankenmerken, arbeidsmarktomstandigheden en
persoonlijkee kenmerken.
Gedurendee de transitie van universiteit naar arbeidsmarkt verkeert de academicuss in drie mogelijke toestanden: (a) gecombineerd studeren en werken, (b)
werken;; en (c) werkloos zoeken. Schattingen geven aan dat werken en de daarmeee gepaard gaande investeringen in training-on-the-job het hoogste rendementt genereren: ruim 6 procent. Het combineren van studie en werk levert een
rendementt op van 5 procent. Werken tijdens de studie is een rendabele
investeringg in training-on-the-job indien de studie er niet meer dan circa 40
procentt van de gewerkt periode vertraging door oploopt. Ook werkloos zoeken
iss een activiteit die een positief rendement oplevert. Dat rendement blijkt
bovendienn afhankelijk van de spanning op de arbeidsmarkt. De schattings-

190 0

VanVan bul naar baan

resultatenn wijzen uit dat het zoekrendement ongeveer 0 was in het vierde
kwartaall van 1994. O p het conjuncturele hoogtepunt medio 2000 werd werklooss zoeken beloond met een rendement van bijna 4 procent.
Hett startsalaris reageerde in de periode van beschouwing sterk op de groeiende
spanningg op de arbeidsmarkt. Gecorrigeerd voor inflatie verdiende de vijfde
jaargangg 11 procent meer dan de eerste jaargang. De koopkracht van de gemiddeldee Nederlander nam in dezelfde tijd toe met 4,3 procent. De arbeidsmarktspanning-elasticiteitt van het startsalaris wordt geschat op 0,04. Dat wil zeggen
datt een procent toename van de Vf [/-ratio gepaard gaat met een stijging van
hett netto maandsalaris van 0,04 procent.
Enkelee persoonskenmerken zijn vermeldenswaard. Zo is de ''gendergap''in een
zoo vroeg stadium van de carrière van academici een opmerkelijk gegeven.
Vrouwenn verdienen ceteris paribus 2 a 3 procent minder dan mannen. Voorts
kunnenn (a) leeftijd bij aanvang van de studie; (b) studietempo; en (V) tentamencijferss worden geïnterpreteerd in het licht van screening. Dat wil zeggen deze
kenmerkenn geven een signaal van de (aangeboren) capaciteiten van de afgestudeerde.. Schattingen laten zien dat, zoals voorspeld door de human capital
theorie,, een afwijkende leerweg en het studietempo geen goede indicatoren zijn
vann productiviteit. Blijkens de duuranalyse van hoofdstuk 4 worden ze echter
well als zodanig gebruikt door werkgevers in selectieprocedures. Screening op
basiss van tentamencijfers is verstandiger: ze correleren positief met het salaris
enn dus waarschijnlijk ook met de productiviteit.
Tussenn de 59 studierichtingen worden aanzienlijke toonverschillen waargenomen.. De medische studies tandheelkunde, geneeskunde en farmacie betalen
hett beste. Met name de tandheelkundigen mogen niet mopperen. Afgezien van
dee drie medische opleidingen bewegen de toonverschillen tussen de studies in
eenn bandbreedte van 16 procent. Omgerekend in studiejaren is dat anderhalf
tott drie jaar studeren. Voor scholieren die voor hun studiekeuze staan is het
mottoo derhalve: "Je studiekeuze is je halve studie".
Inn Hoofdstuk 6 wordt de intensiteit waarmee afgestudeerde academici in de
eerstee jaren na afstuderen van baan wisselen onderzocht. Deze 'mobiliteit'
wordtt bekeken in het licht van de theorie van het specifieke kapitaal. De
theoriee voorspelt een aanvankelijk relatief hoge mobiliteit onder schoolverlaters
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omm de eenvoudige reden dat het specifieke kapitaal nog geen tijd heeft gehad
omm tot volle wasdom te komen. Na verloop van tijd neemt de mobiliteit af.
Dezee afname kan met behulp van de human capital theorie worden verklaard
doorr een accentverschuiving in training-on-the-job van algemene naar steeds
meerr specifieke vaardigheden, bijvoorbeeld als gevolg van de beroepskeuze.
Dee mobiliteit wordt gemeten aan de hand van het aantal gerapporteerde baanwisselingenn in een zekere, per respondent verschillende periode. Beschrijvende
statistiekenn geven aan dat iets meer dan de helft van de werkende afgestudeerdenn nul baanwisselingen aangeven gedurende een periode van gemiddeld
177 maanden. Eén op de drie wisselde één keer van baan, 16 procent kende 2 of
meerr baanwisselingen. Een onderzoek naar de motieven achter de baanwisselingenn laat zien dat motieven lijken te veranderen naarmate de spanning op de
arbeidsmarktt toeneemt.
Schattingenn worden gemaakt met een Poisson countdata model met flexibele
tijdas.tijdas. Dat wil zeggen dat baanwisselingen worden verondersteld Poisson
gebeurtenissenn te zijn, die worden waargenomen in een tijdschaal die een
monotonee transformatie is van de tijdschaal van het onderliggende Poissonproces.. Analoog aan het Weibull duurmodel staat dit model toe dat de intensiteit,, waarmee afgestudeerden van baan wisselen, monotoon stijgt of daalt in
dee tijd. Een constante baanwissel-intensiteit - een gewoon Poisson-proces - is
eenn speciaal geval van het model.
Dee baanwissel-intensiteit van de gemiddelde afgestudeerde in de periode 1994—
20000 daalde in de eerste twee jaar na aanvang van de eerste baan zeer snel van
0,099 tot 0,035. Uit deze schatting kan worden afgeleid hoe lang de eerste baan
naa afstuderen duurt. Gemiddeld duurt die eerste baan bijna drie jaar. De 25-,
50-- en 75-procent kwartielen van de verdeling zijn achtereenvolgens: een half,
anderhalff en vier jaar. Na tien jaar is 5 procent nog werkzaam in zijn eerste
baann na afstuderen.
Dee mobiliteit van afgestudeerden is in de periode na afstuderen contracyclisch
vann aard. Deze bevinding wijkt af van de algemene gedachte dat de mobiliteit
mett de conjunctuur mee beweegt, maar kan met de theorie van het specifieke
kapitaall worden verklaard als aan twee voorwaarden wordt voldaan. Ten eerste
moetenn de wervingskosten van de werkgever vergeleken met specifiek mense-
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lijkk kapitaal van de academicus een dominante factor zijn in het specifieke
kapitaal.. Voor schoolverlaters is dat denkbaar, omdat investeringen in specifiek
menselijkk kapitaal in de eerste arbeidsmarktjaren nog op gang moeten komen.
Tenn tweede moeten de wervingskosten hoog zijn in een krappe arbeidsmarkt
enn laag in ruime arbeidsmarkt. Als aan beide voorwaarden is voldaan, zal het
specifiekee kapitaal in de banen van achtereenvolgende jaargangen van schoolverlaterss met de conjunctuur mee bewegen. Daar de omvang van het specifieke
kapitaall in theorie omgekeerd evenredig is aan de mobiliteit, volgt daaruit een
contracyclischee mobiliteit. In termen van loon voorspelt de theorie dus dat
schoolverlaterss in hoogconjunctuur boven op de marktwaarde van hun
algemenee vaardigheden een hogere opslag krijgen dan in laagconjunctuur,
omdatt het de werkgever dan iets extra's waard is dat ze niet snel weer vertrekken. .
Voortss wordt betoogd dat verschillen in mobiliteit tussen alumni van diverse
studierichtingenn mogelijk een indicatie geven van de mate waarin een opleiding
dee beroepskeuze - indien die door de student nog moet worden gemaakt — na
afstuderenn beperkt. Is een studie in dit opzicht zeer beperkend, dan mag
wordenn verwacht dat afgestudeerden lage mobiliteit aan de dag leggen, omdat
zijj weinig redenen hebben om investeringen in beroepsspecifieke vaardigheden
uitt te stellen. Omgekeerd zal hoge mobiliteit worden waargenomen bij
afgestudeerdenn die kunnen kiezen uit een uitgebreid scala van beroepen. De
mobiliteitsverschillenn tussen de studies zijn aanzienlijk. Die van de meest
mobielee afgestudeerden is vier keer zo hoog als die van de minst mobiele.
Hoofdstukk 7 is exploratief van aard. Onderzocht wordt of de waargenomen
verschillenn tussen 59 studierichtingen met betrekking tot de zoekduur, het
startsalariss en de mobiliteit kunnen worden aangewend om de 'arbeidsmarktrelevantie'' van die opleidingen vast te stellen. Ziet men zo'n opleiding als een
zekeree verzameling van kennis en vaardigheden, dan weerspiegelt deze
relevantie-indicatorr daarvan de relatieve marktwaarde.
Eenn principale componenten analyse toont aan dat zo'n maatstaf kan worden
gebaseerdd op de modeluitkomsten van zoekduur, startsalaris en mobiliteit. Het
grootstee gewicht (0,42) wordt daarin toegekend aan verschillen in baanvindkans.. Hoe groter die kans, des te hoger de relevantiescore. Minder gewicht
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(0,36)) wordt toegekend aan salarisverschillen, waaruit kan worden afgeleid dat
verhoudingenn op de markt van vaardigheden niet geheel in het loon tot
uitdrukkingg komen. Mobiliteit heeft het kleinste gewicht (0,22) en een tegengesteldd teken, wat betekent dat marktverhoudingen het minst in de mobiliteit
tott uitdrukking komen en dat hoge mobiliteit als een veeg teken voor de marktwaardee van de vaardigheden moet worden beschouwd.
Dee studies met de hoogste arbeidsmarktrelevantie in de periode 1994-2000 zijn:
••

tandheelkunde

••

farmacie

••

geneeskunde

••

econometrie

••

technische informatica

••

fiscaal-juridische

opleiding.

Dee drie genoemde medische studies bieden verreweg het beste perspectief.
Overr het algemeen kan worden geconcludeerd dat daarna met name de
technische,, bètageoriënteerde studies maar ook de economische opleidingen
hett goed deden op de arbeidsmarkt.
Eenn relatief slechte arbeidsmarktpositie hadden afgestudeerden in:
••

geschiedenis

oo Engelse taal- en letterkunde
••

overige talen (behalve Nederlands, Engels en Frans)

••

culturele antropologie.

Inn grote lijnen blijken talenstudies, sociale en culturele wetenschappen, maar
ookk opleidingen van de landbouwuniversiteit in de beschouwde periode een
gemiddeldee tot lage arbeidsmarktrelevantie te hebben.
Voorr overzicht van de arbeidsmarktrelevantie van alle beschouwde opleidingen
wordtt verwezen naar Figuur 7.1 op pagina 181 en 182.
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A.11 Het Burr-model
Hett uitgangspunt van frailty models is dat in de specificatie van de uittredevoet
multiplicatieff een storingsterm wordt opgenomen. Met andere woorden,
conditioneell op de onbekende v, wordt de uittredevoet verondersteld gelijk te
zijnzijn aan:
0(t\v)0(t\v)

= v0(t)

(A.1)

waarbijj v een positieve stochast is met verwachting 1 en variantie o 2 . De
conditionelee survival functie kan nu worden geschreven als een functie van de
survivall functie S(t) corresponderend met 0(t):
S{tS{t | v) = e x p { - \vO{u)dN} = exp{-v \^du}
oo
o W

= {S(t)}v

(A.2)

Dee conditionele dichtheidsfunctie is dan gelijk aan:
fitfit | v) = -S\t

| v) = xf{t){S{t)Y~x

(A3)

Dee onconditionele dichtheidsfunctie fm - met de subscript m van mixture om
hemm te onderscheiden van de dichtheid corresponderend met S(t) en 6{t) - kan
wordenn afgeleid door v met behulp van dichtheid j^y) te elimineren door
middell van integratie:
000

ƒ „ ( ' ) == \f(t\v)g{v)dv=

00

jyf(t){S(t)rx

g(v)dv

(AA)
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D ee onconditionele survival functie is per definitie gelijk aan:
tt

SSmm{t){t) = \-\fm{u)du
oo

(A.5)

Onderr veronderstelling dat storings term v verdeeld is volgens de gammaverdelingg met verwachting gelijk aan één en variantie a 2 , geparametriseerd als
Gamma(l/cr 2 ,, a 2 ), dan is de onconditionele survival functie SJt) gelijk aan:
SSmm(t)(t) = {\-a2\nS(t)}-x/al

(A.6)

Hett Burr-model (zie Lancaster 1990, p. 65-70) ontstaat door voor de hazardfunctiee die van het Weibull-model te kiezen. Dat betekent dat 0(t)=aAt
a

zodatt S(f)=exp(-At )

,

en de onconditionele survival functie gelijk is aan:

SSmm(t)(t) = (\ + c>2Afayy°Z

waarbij

X = exp(x'/?)

(A.7)

Dee uittredevoet is

°^Ï^Ir°^Ï^Ir
Dee verwachting en de mediaan zijn gelijk aan:

E.(r)^m- r f r / a ) ^" / n ))
a.\aa.\a

A.)

(A-')

T(a )

ff CTT
a2 V / c t
2
-1
Mediaan w (T)) =
2
a AA

(A.10) )

waarbijj r ( ) de gammafunctie 48 voorstelt. D e hazard-ratio ^A. van een variabele
xx is gelijk aan de proportionele verandering van de uittredevoet als gevolg van
eenn toename van x met één eenheid. Met andere woorden: hx geeft de verhoudingg weer tussen de uittredevoet in het geval x= k+\ en x=k voor elke
willekeurigee k, ofwel hx— 6k + \/ 6k D e hazard-ratio is dus per definitie een
positieff getal. Uit vergelijking (A.8) volgt dan:
Ziee bijvoorbeeld: Mood, A.M. et al. (1974), p. 534

A.A. 1 Het Burr-model
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ll + O / l / exp(/? x )
Uitt (A.ll) blijkt dat in het Burr-model de hazard-ratio afhankelijk is van / e n bij
positievee waarden van ör en a tendeert naar 1 als / groter wordt. Het effect van
eenn variabele op de uittredevoet verwatert na verloop van tijd, dat wil zeggen,
hett model is naarmate de zoekduur voortduurt steeds minder goed in staat het
effectt van opgenomen variabelen te scheiden van niet-waargenomen variabelen.. De proportionaliteitseigenschap van 6m{f) vervalt dus indien sprake is
vann niet-waargenomen heterogeniteit.
Somss is de pseudo-elasticiteit van de uittredevoet handig, bijvoorbeeld wanneer
matching-elasticiteitenn moeten worden afgeleid uit de modeluitkomsten.
dln<9„„
dx dx

„ ,.
-2liovi
== px(i + a£Atayl

(A.i2)

Dee pseudo-elasticiteit geeft de procentuele verandering van de uittredevoet
weerr als gevolg van een verandering van x met één eenheid. In tegenstelling tot
dee hazard-ratio kan de pseudo-elasticiteit ook negatief zijn. De hazard-ratio en
dee pseudo-elasticiteit zijn beide tijdafhankelijk en individu specifiek. Wanneer
dezee grootheden worden berekend in een willekeurig (individueel) survivalpercentiell pt- e (0,1] dan ontstaan de volgende relaties:

KK = e x p ( A ) • [Pr' + (1" pf)'
dln<9 9
dx dx

==

exp(A)]- 1

fix-p°

(A.13)

(A.14)

Vergelijkingg (A.14) wordt gebruikt om matching-elasticiteiten te evalueren in de
individuelee mediaan (pt~0,5).
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A.22 Poisson-model met rekbare tijdschaal
Inn Hoofdstuk 6 wordt het aantal baanwisselingen van een pas afgestudeerde in
dee tijdspanne vanaf aanvang van de eerste baan tot aan het moment van
enquêterenn onderzocht met behulp van een Poisson-model met rekbare
tijdschaal.. Het Poisson-model wordt vaak als het uitgangspunt gekozen
wanneerr de te verklaren variabele een count ofwel een telling is. Men kan het
modell in allerlei boeken terugvinden, zie bijvoorbeeld Cramer (1986) of
Winkelmannn (1997), maar omdat het aantal baanwisselingen in deze studie
rechtss afgekapt wordt waargenomen, wordt de daarvoor aangepaste Loglikelihoodfunctiee hieronder afgeleid. Bovendien wijkt het hier gebruikte model door
dee rekbare tijdas af van het standaard model.
Hett aantal baanwisselingen C, van individu /' in tijdspanne /; neemt de waarden
0,, 1 en '2 of meer' aan. Definieer een variabele ut die de waarde 1 aanneemt
indienn C='2 of meer' en anders de waarde 0. Verondersteld wordt dat het baanwisselingsprocess zich afspeelt op een tijdschaal r, die de volgende relatie
vertoontt met de werkelijke tijd / :
/ ; = r 1 / a <<

a/-=exp(^»>0

(A.15)

Hett model staat heterogeniteit in parameter a toe. Bij a>\ gaat de werkelijke
tijdd langzamer dan r, bij a < 1 sneller. In het eerste geval is sprake van positieve
tijdafhankelijkheid,tijdafhankelijkheid,

in het laatste geval van negatieve tijdafhankelijkheid.

gemiddeldee baanwissel-intensiteit van een werkende afgestudeerde / duiden we
aann met:
^•=exp(*-;/?))

(A.16)

waarbijj xi een vector van variabelen is, waaronder de constante. De intensiteit
inn tijdspanne /,is dan gelijk aan:
TTiiyy/i/i=tf'^{x'=tf'^{x'llp)p) = ^t
D ee kansen o p het voorkomen van de drie waarden van Ci - zie ook
vergelijkingenn (6.6a) en (6.6b) — zijn respectievelijk:
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A.A. 2 Poisson model met rekbare tijdschaal

P ( C , - = 0 | / I - )) = e x p ( - ^ / / a ' )

{ A n )

== e x p ( - e x p ( x ; ' P + e x p f e ' y )ln/,-)) = exp(-//,-)
P(C,, = 11 /,-) = W ? ' e x p ( - ^ / , a < ) - //, exp(-//,-)

(A.19)

P(C,-- ='2 of meer' | /,-) = 1 - (1 + //,- )exp(-// / -)

(A.20)

Dee loglikelihoodfunctie is dan gelijk aan:
* ^ LL = £ 0 ~ ^ i ) ( £ > / * / - / / , - ) + ^ l n f l - (1 + //,- )exp(-/i f -)]

(A.21)

ii

waarbijj [7,-=l als C ; ='2 of meer' en anders Ui =0. LogL wordt gemaximaliseerd
naarr j3 en /.
Wordtt in zowel vector x als ^ de arbeid smarktspanningsvariabele ln(K/U)
opgenomen,, dan krijgt de arbeidsmarktspanning-elasticiteit p van de baanwissel-intensiteitt de volgende vorm:
d i n / //

n

.

,.

nns

c]n(V/U) c]n(V/U)
Dee mobiliteitsreactie op een verandering in de arbeidsmarktspanning is, zo
blijktt uit (A.22), niet alleen per individu verschillend door de afhankelijkheid
vann a, maar bovendien afhankelijk van de arbeidsmarktspanning zelf (via d) en
vann /, de tijd gemeten vanaf de aanvang van de eerste baan na afstuderen.
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TabelTabel B. 1

Studierichtingen en bijbehorende IS AT-codes
ISAT-code e

Techniek Techniek
Civielee techniek
Bouwkunde e
Werktuigbouwkunde e
Elektrotechniek k
Scheikundigee technologie
Technischee wiskunde
Technischee natuurkunde
Technischee informatica
Industrieell ontwerpen
Technischee bedrijfskunde
Luchtt en ruimtevaarttechniek

62522 6952
62544 6951
62555 6966
62566 6953
62577 6960
6152 2
6263 3
62811 6195 6185
6262 2
64300 6277
6260 0

ISAT-code e
Economie Economie
Economie e
Econometrie e
Bedrijfskunde e
Bedrijfswetenschap p

64011 6402
64033 6188
64200 6415
6425 5

Recht Recht
Nederlandss recht
Notariëlee opleiding
Fiscaal-juridischee opleiding

6451 1
6452 2
6453 3

SocialeSociale
wetenschappen
Sociologie e
6601 1
MedischeMedische
wetenschappen
Psychologie e
6604 4
Geneeskunde e
6551 1
Politicologie e
6606 6
Gezondheidswetenschap p
6553 3
Pedagogischee wetenschap
6607 7
Tandheelkunde e
6560 0
Communicatiewetenschap p
66155 6648
Diergeneeskunde e
6570 0
Socialee geografie
6620 0
Farmacie e
6157 7
Bestuurskunde e
66277 6632
Biomedischee wetenschap
65555 6557 6166 Onderwijskunde e
66122 6613
Culturelee antropologie
6614 4
Landbouw Landbouw
Sociaal-culturelee wetenschap
6619 9
Landbouwtechniek k
62099 6210 6211 Socialee wetenschap
6631 1
62233 6977
Planologie e
6622 2
Bos-- en tuinbouw
62044 6207 6969
6976 6
Bodem,, water en atmosfeer
69688 6224
Landinrichtingswetenschap p 62122 6972
TaalTaal en Culturele
wetenschappen
Levensmiddelentechnologie e 69733 6231
Nederlandsee taal- en letterkunde 60044 8004
Voedingg en Gezondheid
6232 2
Engelsee taal- en letterkunde
60111 8011
Milieuhygiëne e
62333 6974
Fransee taal- en letterkunde
60066 8006
Bioprocestechnologie/mole e 61922 6234 6967 Overigee talen
60077 6008 6010
culairee wetenschap
6213 3
60133 6014 6016
80088 8010
Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen
Geschiedenis s
60344 6611 8034
Wiskunde e
61511 8151
Europesee studies
6051 1
Natuurkunde e
61555 8155
Algemenee letteren
6064 4
Scheikunde e
61566 8156
Kunstgeschiedenis/archeologie e 67033 6710
Biologie e
6161 1
Bedrijfscommunicatiee letteren 6719 9
Informatica a
61811 6167
Wijj sbegeerte/Godgeleerdheid 60811 6100

Bron:: IBG (Instroomwijzers 97/98 t/m 01/02)

TabellenTabellen en Figuren

207

TabelTabel B.2

Vacatures (V), werkloosheid (U), bbp-groei in de periode van beschouwing
U U bbp-groei bbp-groei
periodeV V
bbp-groei periode
bbp-groei
17 7
periode periodeV V
(x(x 1000) (x(x 1000) r/o) r/o)
(x(x 1000) (x(x 1000) r/o) r/o)
43 3
sepp '94
44 4
oktt '94
46 6
novv '94
47 7
decc '94
52 2
jann '95
56 6
febb '95
61 1
mrt'95 5
61 1
aprr '95
meimei '95 60 0
60 0
junn '95
60 0
jul'95 5
60 0
augg '95
60 0
sepp '95
63 3
oktt '95
65 5
novv '95
67 7
decc '95
71 1
jann '96
75 5
febb '96
79 9
mrt'96 6
79 9
aprr '96
meimei '96 78 8
78 8
junn '96
74 4
jul'96 6
71 1
augg '96
67 7
sepp '96
70 0
oktt '96
73 3
novv '96
79 9
decc '96
82 2
jann '97
85 5
febb '97
mrt'97 7
89 9
93 3
aprr '97
97 7
meii '97
101 1
junn '97
98 8
jul'97 7
95 5
augg '97
92 2
sepp '97
99 9
oktt '97
107 7
novv '97

487 7
491 1
480 0
484 4
470 0
480 0
467 7
470 0
463 3
459 9
460 0
455 5
452 2
451 1
459 9
455 5
456 6
451 1
455 5
446 6
435 5
430 0
440 0
443 3
441 1
431 1
433 3
428 8
416 6
398 8
390 0
386 6
393 3
393 3
386 6
373 3
353 3
348 8
336 6

0,19 9
0,20 0
0,15 5
0,09 9
0,03 3
0,10 0
0,17 7
0,23 3
0,26 6
0,28 8
0,30 0
0,28 8
0,26 6
0,23 3
0,24 4
0,26 6
0,27 7
0,26 6
0,24 4
0,23 3
0,24 4
0,26 6
0,27 7
0,22 2
0,18 8
0,13 3
0,21 1
0,29 9
0,37 7
0,39 9
0,41 1
0,43 3
0,41 1
0,39 9
0,37 7
0,37 7
0,37 7
0,37 7
0,37 7

decc '97
jann '98
febb '98
mrt'98 8
aprr '98
meimei '98
junn '98
jul'98 8
augg '98
sepp '98
oktt '98
novv '98
decc '98
jann '99
febb '99
mrt'99 9
aprr '99
meii '99
junn '99
jul'99 9
augg '99
sepp '99
oktt '99
novv '99
decc '99
jann '00
febb '00
mrt'00 0
aprr '00
meii '00
junn '00
jul'00 0
augg '00
sepp '00
oktt '00
novv '00
decc '00
jann '01
febb '01

Bron:: CBS-Statline, bewerking (lineaire interpolatie) auteur

116 6
121 1
127 7
133 3
139 9
145 5
152 2
144 4
137 7
129 9
131 1
134 4
137 7
144 4
151 1
158 8
171 1
184 4
197 7
188 8
179 9
171 1
175 5
179 9
184 4
194 4
205 5
216 6
217 7
218 8
218 8
207 7
195 5
183 3
190 0
197 7
204 4
208 8
212 2

330 0
333 3
328 8
309 9
294 4
287 7
285 5
280 0
273 3
267 7
262 2
260 0
256 6
250 0
248 8
238 8
231 1
233 3
223 3
221 1
214 4
213 3
206 6
189 9
192 2
188 8
199 9
193 3
200 0
190 0
185 5
177 7
178 8
183 3
189 9
186 6
179 9
171 1
158 8

0,37 7
0,37 7
0,32 2
0,28 8
0,23 3
0,26 6
0,28 8
0,30 0
0,31 1
0,32 2
0,33 3
0,30 0
0,27 7
0,23 3
0,27 7
0,30 0
0,33 3
0,38 8
0,42 2
0,47 7
0,46 6
0,44 4
0,43 3
0,38 8
0,32 2
0,27 7
0,27 7
0,27 7
0,27 7
0,26 6
0,24 4
0,23 3
0,26 6
0,28 8
0,30 0
0,30 0
0,30 0
0,12 2
0,14 4
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TabelTabel B.3A Schattingsresultaten van het Cox-model voor definitie 1 en 2 (gewogen)
definitiee 1 (wo)
variabele e

P P stdev. .

definitiee 2 (hbo)
st.dev. .

PP

AlgemeneAlgemene
persoonskenmerken
*** * -0,01 1 (0,00) (0,00)
*** *
leeftijdd bij aanvang van de studie
-0,03 3 (0,00) (0,00)
***
*
ma nn zonder kinderen
(t.o.v. vrouw ponder) 0,08 8 (0,02) (0,02) -0,01 1 (0,02) (0,02)
*** *
*** * -0,24 4 (0,06) (0,06)
allochtoon;; subjectief
(t.o.v. autochtoon)-0,27 7 (0,07) (0,07)
MenselijkMenselijk
kapitaal
** *
*** * 0,04 4 (0,02) (0,02)
gemiddeldd eindexamencijfer vwo/havo
0,06 6 (0,02) (0,02)
**
*
aantall bètavakken
0,02 2 (0,01) (0,01)
0,01 1 (0,01) (0,01)
gemiddeldd tentamencijfer
*#* *
*** * 0,09 9 (0,02) (0,02)
0,19 9 (0,02) (0,02)
*** *
#** * -0,36 6 (0,05) (0,05)
studietempoo
(/gemiddelde van de studie)-0,36 6 (0,05) (0,05)
**#
**
werkervaringg
(t. o. v. geen)0,04 4 (0,03) (0,03)
0,06 6 (0,02) (0,02)#
bestuurlijkee ervaring
(t.o.v. geen) 0,09 9 (0,02) (0,02)
** *
*** * 0,04 4 (0,02) (0,02)
*** * 0,01 1 (0,01) (0,01)
opleidingsniveauu ouders (standaard normaal) 0,03 3 (0,01) (0,01)
hett effect van 59 studies
ZjeZje Tabel B. 3C
yjeyje Tabel B. 3C
IndicatorenIndicatoren
van het
reserveringsloon
heeftt studieschuld
-0,03 3
studieschuldd (/gemiddeld netto jaarinkomen) -0,04 4
n o gg inwonend bij ouders (t.o.v. uitwonend)-0,22 2
mann met kinderen
(t.o.v. vrouw yonder)-0,06 6
vrouww met kinderen
(t.o.v. vrouw yonder)-0,18 8

(0,03) (0,03)
(0,05) (0,05)
*** *
(0,04) (0,04)
(0,07) (0,07)
** *
(0,08) (0,08)

-0,01 1
-0,06 6
-0,26 6
0,00 0
-0,18 8

(0,02) (0,02)
(0,04) (0,04)
*** *
(0,04) (0,04)
(0,06) (0,06)
** *
(0,07) (0,07)

Arbeidsmarktomstandigheden Arbeidsmarktomstandigheden
noordd
(t.o.v. west) -0,01 1 (0,04) (0,04)
0,01 1 (0,04) (0,04)
oostt
(t.o.v. west) 0,01 1 (0,03) (0,03) -0,01 1 (0,03) (0,03)
(t.o.v. west)-0,02 2 (0,03) (0,03)
zuidd
0,03 3 (0,03) (0,03)
urbanisatiegraadd
(standaard normaal) 0,01 1 (0,01) (0,01) -0,01 1 (0,01) (0,01)
*+* *
Inn (V/U)
*** *
0,15 5 (0,02) (0,02)
0,11 1 (0,02) (0,02)
*** * 0,69 9 (0,13) (0,13)
##* *
groeii BBP
(in procenten) 0,66 6 (0,14) (0,14)
aantall records
aantall observaties
loglikelihood d
Bron:: SEO/E!sevier (1997-2001)

140.736 6
16.560 0
•126.301[ 1[

104.467 7
16.466 6
-138.072 2

significantie: *** == 99%,**
* = 95<>/0) * = 9QO/0
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TabelTabel BJB

Schattingsresultaten van het Cox-model voor definitie 3 en 4 (gewogen)

variabele e

definitiee 3 (wo)

definitiee 4 (hbo)

P Pst.dev. .

fi fi st.dev. .

AlgemeneAlgemene
persoonskenmerken
-0,03 3 (0,00) (0,00)
*** * -0,01 1 (0,00)(0,00) ***
leeftijdd bij aanvang van de studie
mann zonder kinderen (t.o.v. vrouw ponder)
0,07 7 (0,02) (0,02)
*** * -0,04 4 (0,02)(0,02) *
-0,25 5 (0,07) (0,07)
**# # -0,18 8 (0,06)(0,06) ***
allochtoon;; subjectief
(t.o.v. autochtoon)
MenselijkMenselijk kapitaal
gemiddeldd eindexamencijfer vwo/havo
0,03 3 (0,02) (0,02)
**
0,01 1
aantall bèta-vakken
0,02 2 (0,01) (0,01)
** * 0,01 1
0,14 4 (0,02) (0,02)
*** * 0,03 3
gemiddeldd tentamencijfer
studietempoo
(/gemiddelde van de studie)
-0,30 0 (0,06) (0,06)
*** * -0,23 3
(t. o. v. geen)
werkervaringg
-0,02 2 (0,03) (0,03) 0,01 1
(t.o.v. geen)0,06 6 (0,02) (0,02)
bestuurlijkee ervaring
*** * 0,01 1
opleidingsniveauu ouders (standaard normaal)0,03 3 (0,01) (0,01)
** * 0,01 1
%e%e Tabel B.3D
%ie%ie
hett effect van 59 studies

(0,02) (0,02)
(0,01) (0,01)
(0,02) (0,02)
(0,05)(0,05) ***
(0,02) (0,02)
(0,02) (0,02)
(0,01) (0,01)
Tabel B.3D

IndicatorenIndicatoren van het reserveringsloon
-0,03 3 (0,03) (0,03)
heeftt studieschuld
-0,07 7 (0,05) (0,05)
studieschuldd (/gemiddeld nettojaarinkomen)
-0,17 7 (0,05) (0,05)
nogg inwonend bij ouders (t.o.v. uitwonend)
*** *
-0,04 4 (0,07) (0,07)
mann met kinderen
(t.o.v. vrouw ponder)
-0,01 1 (0,08) (0,08)
vrouww met kinderen
(t.o.v. vrouw ponder)

-0,01 1
-0,09 9
-0,19 9
0,05 5
-0,02 2

(0,03) (0,03)
(0,05)(0,05) *
(0,05)(0,05) ***
(0,06) (0,06)
(0,07) (0,07)

Arbeidsmarktomstandigheden Arbeidsmarktomstandigheden
noordd
(t.o.v. west)-0,01 1 (0,04) (0,04)
oostt
(t.o.v. west)-0,02 2 (0,03) (0,03)
(t.o.v. west)-0,04 4 (0,03) (0,03)
zuidd
urbanisatiegraadd
(standaard normaal)0,03 3 (0,01) (0,01)
** *
0,22
2
*** *
(0,02)
(0,02)
ln(V/U) )
groeii BBP
(in procenten) 0,48 8 (0,14) (0,14)
*** *

-0,01 1
-0,05 5
0,00 0
0,01 1
0,21 1
0,58 8

(0,04) (0,04)
(0,03) (0,03)
(0,03) (0,03)
(0,01) (0,01)
(0,02)(0,02) ***
(0,13)(0,13) ***

aantall records
aantall observaties
loglikelihood d
Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)

140.179 9
15.106 6
-113.306 6

103.96( (
15.156 6
-124.183 3

significantie: *** = 99%, ** = 95%, * = 90%
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TabelTabel B. 3 C Hazard-ratio van studierichtingen (Cox-model, definitie 1 en 2)
11
Techniek Techniek
Civielee techniek
Bouwkunde e
Werktuigbouwkunde e
Elektrotechniek k
Scheikundigee technologie
Technischee wiskunde
Technischee natuurkunde
Technischee informatica
Industrieell ontwerpen
Technischee bedrijfskunde
Lucht&ruimtevaarttechniek k

22

11
Economie Economie
Economie e
Econometrie e
Bedrijfskunde e
Bedrijj f swetenschap

22

1,45 5 1,52 2
1,12 2 1,31 1
1,34 41,50 0
1,40 0 1,40 0
1,14 41,25 5
1,05 5 1,22 2
1,17 7 1,40 0
1,04 4 1,41 1
1,02 2 1,06 6
1,24 4 1,40 0 Recht Recht
1,31 1 1,38 8 Nederlandss recht
1,00 0 1,00 0
1,23 3 1,61 1 Notariëlee opleiding
1,34 4 1,12 2
0,92 21,14 4 Fiscaal-juridischee opleiding
1,70 0 1,48 8
1,16 6 1,35 5
1,43 31,49 9 SocialeSociale
wetenschappen
Sociologie e
0,84 4 0,97 7
MedischeMedische
wetenschappen
Psychologie e
0,81 1 0,83 3
Geneeskunde e
2,06 61,78 8 Politicologie e
0,68 8 0,82 2
Gezondheidswetenschap p
0,90 01,04 4 Pedagogischee wetenschap
0,67 7 0,85 5
Tandheelkunde e
2,38 82,03 3 Communicatiewetenschap p
0,75 5 1,03 3
Diergeneeskunde e
1,60 0 1,43 3 Socialee geografie
0,81 1 0,88 8
Farmacie e
2,04 41,76 6 Bestuurskunde e
0,91 1 1,13 3
Biomedischee wetenschap
1,13 31,23 3 Onderwijj skunde
1,20 0 1,26 6
Culturelee antropologie
0,52 2 0,64 4
Landbouw Landbouw
Sociaal-culturelee wetenschap
0,79 9 1,01 1
Landbouwtechniek k
0,95 51,14 4 Socialee wetenschap
0,77 7 0,85 5
Bos-- en tuinbouw
0,766 0,84 Planologie e
0,91 1 1,07 7
Bodem,, water en atmosfeer 0,88 81,09 9
Landinrichtingswetenschap p 0,94 41,07 7 Taal-Taal- en culturele
wetenschappen
Levensmiddelentechnologie e 1,07 7 1,18 8 Nederlandsee taal- en letterkunde 0,63 0,74 4
Voedingg en Gezondheid
1,11 1 1,01 1 Engelsee taal- en letterkunde
0,53 3 0,64 4
Milieuhygiëne e
0,90 01,04 4 Fransee taal- en letterkunde
0,78 8 0,79 9
Bioprocestechologiee / mole 1,19 9 1,25 5 Overigee talen
0,53 3 0,56 6
culairee wetenschap
Geschiedenis s
0,47 7 0,58 8
Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Europesee studies
0,61 1 0,71 1
Wiskunde e
1,07 7 1,30 0 Algemenee letteren
0,63 3 0,72 2
Natuurkunde e
1,12 21,29 9 Kunstgeschiedenis/archeologie e 0,65 5 0,71 1
Scheikunde e
1,22 21,30 0 Bedrijfscommunicatiee letteren 0,69 9 1,05 5
Biologie e
0,93 30,97 7 Wijsbegeerte/Godgeleerdheid d 0,49 9 0,58 8
Informatica a
1,23 31,57 7
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TabelTabel B.3D Hazard-ratio van studierichtingen (Cox-model, definitie 3 en 4)
33 44
Techniek Techniek
1,34 4 1,48 8
Civielee techniek
1,29 9 1,44 4
Bouwkunde e
1,02 2 1,14 4
Werktuigbouwkunde e
1,06 6 1,23 3
Elektrotechniek k
0,91 1 0,92 2
Scheikundigee technologie
1,04 4 1,20 0
Technischee wiskunde
1,10 0 1,10 0
Technischee natuurkunde
1,20 0 1,64 4
Technischee informatica
0,93 3 1,21 1
Industrieell ontwerpen
1,11 1 1,36 6
Technischee bedrijfskunde
Luchtt en ruimtevaarttechniek 1,13 1,17 7
MedischeMedische
wetenschappen
1,78 8 1,41 1
Geneeskunde e
0,88
8 1,01 1
Gezondheidswetenschap p
3,95
53,09 9
Tandheelkunde e
1,22 2
1,44
4
Diergeneeskunde e
1,74
4
1,40
0
Farmacie e
1,05 5 1,11 1
Biomedischee wetenschap
Landbouw Landbouw
Landbouwtechniek k
Bos-- en tuinbouw
Bodem,, water en atmosfeer
Landinrichtingswetenschap p
Levensmiddelentechnologie e
Voedingg en Gezondheid
Milieuhygiëne e
Bioprocestechologie/mole e
culairee wetenschap

0,76 60,99 9
0,63 30,71 1
0,70 00,81 1
0,85 50,99 9
0,91 10,97 7
0,93 30,83 3
0,74 40,86 6
1,01 1 0,95 5

Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen
0,98 8 1,29 9
Wiskunde e
0,92 2 1,04 4
Natuurkunde e
0,92 20,94 4
Scheikunde e
0,79 90,81 1
Biologie e
1,25 5 1,55 5
Informatica a
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33

4

Economie Economie
Economie e
Econometrie e
Bedrijfskunde e
Bedrijj fswetenschap

1,022
1,366
0,999
0,955

1,18
1,37
1,22
1,40

Recht Recht
Nederlandss recht
Notariëlee opleiding
Fiscaal-juridischee opleiding

1,000 1,00
1,444 1,17
1,322 1,09

SocialeSociale
wetenschappen
Sociologie e
Psychologie e
Politicologie e
Pedagogischee wetenschap
Communicatiewetenschap p
Socialee geografie
Bestuurskunde e
Onderwijskunde e
Culturelee antropologie
Sociaal-culturelee wetenschap
Socialee wetenschap
Planologie e

0,844
0,755
0,699
0,644
0,777
0,799
0,833
1,177
0,533
0,733
0,800
0,822

1,02
0,79
0,81
0,79
1,17
0,92
1,06
1,32
0,59
1,10
0,95
0,98

Taal-Taal- en culturele
wetenschappen
Nederlandsee taal- en letterkunde 0,69 0,85
Engelsee taal- en letterkunde
0,555 0,68
0,822 0,93
Fransee taal- en letterkunde
0,599 0,60
Overigee talen
Geschiedenis s
Europesee studies
Algemenee letteren
Kunstgeschiedenis/archeologie e
Bedrijfscommunicatiee letteren
Wijj sbegeerte/ Godgeleerdheid

0,500
0,622
0,622
0,577
0,688
0,511

0,63
0,74
0,72
0,61
1,11
0,58

212 2

BijlageBijlage B

FiguurFiguur B. 1

Rangordeverschillen van studies bij variatie van het eindpunt van de ^oekduur
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FiguurFiguur B.2
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significantie: *** = 99%, ** = 95%, * = 90%

Rangordeverschillen van studies bij variatie van het beginpunt van de ^oekduu
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ToelichtingToelichting

25

30

significantie: *** = 99%, ** = 95%, * = 90%

bij Figuren B.l en B2:

Dee grafieken geven het percentage van studies weer dat minder dan n plaatsen in
rangordee verschuift bij verandering van definitie van 1 naar 2 en 3 naar 4 (Figuur B.l)
dann wel van 1 naar 3 en 2 naar 4 (Figuur B.2). Ter illustratie: bijna 75% van de studies
verschuiftt niet meer dan 5 plaatsen in de rangorde wanneer men definitie 2 i.p.v.
definitiee 1 gebruikt (en omgekeerd).
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TabelTabel B.4

Robuustheidanalyse schattingen paragraaf 5.2.2: transitiepad

00 0
P P st.dev. .

constante e
Tsw w
TERV V
TWLZ Z

TwLzXln(F/ü) )
overigeoverige regressoren:
baankenmerken n
arbeidsmarktomstandigheden n
persoonskenmerken n
R2 2

(2) )
(3)( )
st.dev.
.
PP
P P st.dev. .
6,739 9 (0,025) (0,025)
6,768 8 (0,025) (0,025)
7,224 4(0,008) (0,008)
0,059 9(0,007) (0,007)
0,045 5 (0,006) (0,006)
0,047 7 (0,006) (0,006)
0,060 0(0,005) (0,005)
0,058 8 (0,004) (0,004)
0,061 1 (0,004) (0,004)
0,087 7(0,010) (0,010)
0,029 9 (0,009) (0,009)
0,078 8 (0,008) (0,008)
0,065 5 (0,005) (0,005)
0,014 4 (0,006) (0,006)
0,077 7(0,006) (0,006)
nee e
nee e
nee e
0,03 3

ja a
nee e
nee e
0,36 6

)a a
ja a
nee e
0,37 7
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TabelTabel B.5

l-l- baankenmerken
Robuustheidanalyse schattingen paragraaf'5.2.5
(3)( )
(2)( )
st.dev. .
P P st.dev. .
6,768 8 (0,025) (0,025)
6,739 9 (0,025) (0,025)
6,838 8(0,024) (0,024)
0,015 5(0,001) (0,001)
0,015 5 (0,001) (0,001)
0,015 5 (0,001) (0,001)
-0,052 2(0,004) (0,004)
-0,040 0 (0,004) (0,004)
-0,038 8 (0,004) (0,004)
-0,070 0(0,005) (0,005)
^0,056 6 (0,005) (0,005)
-0,052 2 (0,005) (0,005)
-0,003 3(0,018) (0,018)
0,000 0 (0,017) (0,017)
0,007 7 (0,017) (0,017)
-0,076 6(0,023) (0,023)
-0,063 3 (0,023) (0,023)
-0,055 5 (0,023) (0,023)
-0,122 2(0,009) (0,009)
-0,110 0 (0,009) (0,009)
-0,108 8 (0,009) (0,009)
-0,304 4(0,008) (0,008)
-0,313 3 (0,008) (0,008)
-0,315 5 (0,007) (0,007)
-0,077 7 (0,008) (0,008)
-0,070 0 (0,007) (0,007)
-0,078 8(0,008) (0,008)
-0,030 0(0,005) (0,005)
-0,031 1 (0,005) (0,005)
-0,030 0 (0,005) (0,005)
0,024 4(0,007) (0,007)
0,026 6 (0,007) (0,007)
0,026 6 (0,007) (0,007)
0,031 1(0,007) (0,007)
0,027 7 (0,007) (0,007)
0,018 8 (0,007) (0,007)
0,023 3(0,007) (0,007)
0,024 4 (0,007) (0,007)
0,027 7 (0,007) (0,007)
-0,041 1(0,006) (0,006)
-0,039 9 (0,006) (0,006)
-0,038 8 (0,006) (0,006)
-0,300 0(0,031) (0,031)
-0,296 6 (0,030) (0,030)
-0,291 1 (0,030) (0,030)
-0,218 8(0,026) (0,026)
-0,224 4 (0,026) (0,026)
-0,221 1 (0,025) (0,025)
-0,212 2(0,011) (0,011)
-0,208 8 (0,010) (0,010)
-0,207 7 (0,010) (0,010)
-0,177 7(0,018) (0,018)
-0,171 1 (0,017) (0,017)
-0,169 9 (0,017) (0,017)
-0,076 6(0,004) (0,004)
-0,076 6 (0,003) (0,003)
-0,073 3 (0,003) (0,003)
(1) )

constante e
urenn per week
tijdelijk,, uitzicht op vast
tijdelijk tijdelijk
zelfstandig g
freelance e
gedetacheerd d
aio/oio o
onderwijs s
zakelijkee dienstverlening
financiëlee dienstverlening
zorg g
industrie e
overigeoverige bedrijfstakken
baanniveau:: lbo/mavo
havo o
mbo o
vwo o
hbo o
overigeoverige regressoren:
transitiepad d
arbeidsmarktomstandigheden n
persoonskenmerken n
R2 2
Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)

P P st.dev. .

PP

nee e
nee e
nee e
0,34 4

j aa
nee e
nee e
0,36 6

ia a

ja a
nee e
0,37 7
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Robuustheidanaljse schattingen paragraaf 5.2.4: arbeidsmarktomstandigbeden

11))
constante e
noord d
oost t
zuid d
ln(V/U) ln(V/U)
regressoren:
overigeoverige
transitiepad d
baankenmerken n
persoonskenmerken n
R2 2

(2)

P P st.dev. .
PP
7,375 5 (0,004) (0,004)
7,276 6
-0,100 0 (0,008) (0,008)
-0,095 5
-0,047 7 (0,005) (0,005)
-0,045 5
-0,017 7
-0,015 5 (0,005) (0,005)
0,048 8 (0,003) (0,003)
0,044 4
nee e
nee e
nee e
0,04 4

(31

st.dev. .
P P st.dev. .
(0,009) (0,009)
6,768 8 (0,025) (0,025)
-0,057 7 (0,007) (0,007)
(0,008) (0,008)
(0,005) (0,005)
-0,019 9 (0,004) (0,004)
-0,014 4 (0,004) (0,004)
(0,005) (0,005)
0,039 9 (0,003) (0,003)
(0,003) (0,003)

Ia a
nee e
nee e
0,06 6

)a a
ja a
nee e
0,37 7
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TabelTabel B. 7

Kobuustheidanalyse schattingen paragraaf 5.2,5persoonskenmerken

constante e
leeftijdd bij aanvang studie
man n
allochtoon;; subjectief
opleidingsniveauu ouders
gemiddeldee tentamencijfer
studievertraging g
leerwegvertraging g
bestuurlijkee ervaring
regressoren:
overigeoverige
transitiepad d
baankenmerken n
arbeidsmarktomstandigheden n
R2 2

(DD
(2)
(3)
st.dev.
.
st.dev.
.
PP
P P st.dev. .
PP
6,922 2 (0,053) (0,053)
6,949 9(0,053) (0,053)
6,550 0 (0,052) (0,052)
0,016 6 (0,002) (0,002)
0,013 3(0,002) (0,002)
0,008 8 (0,001) (0,001)
0,023 3 (0,004) (0,004)
0,024 4(0,004) (0,004)
0,024 4 (0,003) (0,003)
0,012 2 (0,010) (0,010)
0,010 0(0,010) (0,010)
0,006 6 (0,009) (0,009)
0,007 7 (0,002) (0,002)
0,009 9(0,002) (0,002)
0,007 7 (0,002) (0,002)
-0,007 7 (0,004) (0,004)
-0,008 8(0,004) (0,004)
0,015 5 (0,003) (0,003)
-0,007 7 (0,002) (0,002)
-0,012 2 (0,002) (0,002)
-0,008 8(0,002) (0,002)
0,003 3(0,005) (0,005)
-0,002 2 (0,004) (0,004)
-0,001 1 (0,005) (0,005)
0,032 2 (0,004) (0,004)
0,032 2(0,004) (0,004)
0,020 0 (0,003) (0,003)
la a
nee e
nee e
0,19 9

nee e
nee e
nee e
0,16 6

ja a

Ja a

nee e
0,40 0
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TabelTabel B.8

Variatie van ln(V/U)

jaargangg
gemiddeldee ln(V/U)
standaarddeviatiee
minimumm
maximumm

binnen en tussen dejaargangen (%ie paragraaf 6.4.3)

'94/'95 '95/'96
4^81
0,05
-1,95
-1,58

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001)

4 3
0,11
-1,58
-1,00

'96/'97

'97/'98

'98/'99

^85
0,11
-1,11
-0,61

^32
0,10
-0,53
-0,03

ÖJÖ2
0,06
-0,15
0,12

Totaal
^93
0,67
-1,95
0,12

SUMMARY Y
Inn this book the transition of university graduates from university to the labor
markett is investigated. The analysis of school-to-work transitions focuses on
threee key labor market outcomes: (a) unemployment durations and search
spells;; (b) earnings; and (V) job-to-job mobility. Various models of school-toworkk transitions are specified and estimated. These models allow for multiple
effectt estimations that range from individual to macro-economic effects. In
addition,, the analysis pays special attention to how differences among the most
commonlyy chosen university studies - 59 in total - determine a successful
transmissionn into the labor market.
Thee analysis is based on a unique dataset that contains very detailed informationn on graduates of the 59 largest university studies in the years 1994—2000.
AA sample of 21 thousand university graduates filled in a questionnaire on their
laborr market experiences during the first 20 months after graduation. The data
weree collected as part of the yearly research project Studie & Werk (Dutch for
'Studyy & Work*), conducted by SEO-Amsterdam Economics and financed by
Elsevier,, an authoritative magazine in The Netherlands. The aim of Studie &
WerkWerk is to investigate the labor market perspectives of the most commonly
chosenn degrees in higher education.
Inn the following, a chapter-to-chapter summary is given.
Chapterr 1 provides the motivation for this book. In addition, a brief review of
theoreticall and empirical aspects of the school-to-work transition is given. In
spitee of the growing interest of labor economists in the school-to-work
transition,, structural models describing this transition are rare. Existing models
doo not address the crucial behavioral decisions concerning: (a) search before
graduation,, (b) acceptance of job offers before graduation and (V) the moment
off leaving school. Comparing the labor market positions of school leavers of
differentt countries is often obscured by institutional differences and business
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cyclee effects. In the Netherlands, school leavers of all levels are, contrary to
mostt other countries, monitored intensively.
Chapterr 2 defines the population under investigation, presents how the data are
collectedd and discusses how the sample is selected. The sample does not
providee information on macro-economic characteristics. Statistics from outside
thee sample on macro economic variables, such as economic growth, vacancies
andd unemployment, come from the Dutch Central Bureau of Statistics (CBS).
Inn this chapter the characteristics of the sample of university graduates is
portrayedd by means of simple descriptive statistics.
Chapterr 3 provides preparatory work and the econometrics to analyze
unemploymentt durations between graduation and the first 'real job'. Four
different,, but closely related, definitions of unemployment durations are
introduced.. The definitions give rise to alternative interpretations of the
observedd durations. Depending on when the duration is defined to begin and
end,, the resulting time spell is sometimes interpreted as a period of unemployment.. In other cases it is rather a spell of time in which search activities are
displayed.. A priori, there is no clear preference for one of the four definitions;
thee choice depends on the specific goals of the investigation.
Hazardd models are used to explain the durations. A brief review of the
commonlyy used continuous-time hazard models is given. Two models stand
outt and are used in this study: the Weibull-Gamma mixture model (which will
bee named the 'Burr-model' after its resulting distribution) and the semiparametricc Cox-model.
Thee specification of the hazard function relies on economic theory. Job search
theory,, on the one hand, provides a micro-economic justification to include
relevantt individual characteristics. And, on the other hand, the theory of the
laborr market matching function gives a macro-economic foundation to include
unemploymentt and other business cycle characteristics.
Chapterss 4, 5 and 6 contain the estimation results of various econometric
models.. Throughout this book, estimated effects are interpreted within the
contextt of economic theory. In this summary, however, only the most striking
resultss are highlighted. Table S.l displays whether a significant correlation
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betweenn the explanatory variables and the dependent variables unemployment
duration,, earnings and job-to-job mobility was found in this study.
TableTable S. 1 Observed correlation between explanatory variables and unemployment duration,
earningsearnings and mobility
unemployment t
duration n

earnings s

job-to-job b
mobility mobility

age e
gender r
ethnicity y
children n
parentall education level
loans s
livingg with parents

yes s
yes s
yes s
no o
yes s
no o
yes s

yes s
yes s
no o
-yes s
-——

no o
yes s
no o
no o
no o
-——

course e
grades s
timee spent on university
gradess in secondary education
subjectss in secondary education
workingg experience
manageriall experience

yes s
yes s
yes s
yes s
yes s
yes s
yes s

yes s
yes s
no o
--yes s
yes s

yes s
yes s
——
-——
——

sector r
degreee of urbanization
region n
laborr market tension
GDPP growth

-no o
no o
yes s
yes s

yes s
-yes s
yes s
--

yes s
no o
yes s
yes s
--

yess = correlation found; no = no correlation found;

""

not investigated

Chapterr 4 presents the analysis of unemployment durations using the Burrmodell and the Cox-model. A graphical goodness of fit analysis shows that both
modelss perform equally well. Estimates of the Burr-model reveal that the
functionall form of the hazard in time depends on the chosen duration
definition.. In particular, the choice of starting point appears to matter. Taking
thee month of graduation as the starting point - and implicidy disregarding
searchh before graduation - gives rise to a hazard rate that sharply declines in
thee first few months after graduation and subsequendy keeps diminishing
slowly.. Taking the reported first moment of what - according to the respondentt - could be considered as 'active search' as an alternative for the starting
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point,, results in quite a different hazard function. Initially, it quickly rises from
zeroo to a maximum somewhere around four months after graduation. From
thatt moment it diminishes as time goes by. The contrary development of the
hazardd in the first months, depending on the choice of starting point, leads to
thee conclusion that search before graduation is a crucial factor in the school-towork-transition. .
Threee main categories of determinants of the investigated durations are: (a) job
supplyy (that is, the 'attractiveness' of graduates) resulting from individual
differences;; {b) choice behavior, i.e. reservation wage; and (c) labor market
conditions.. Personal characteristics affecting attractiveness are age, gender and
ethnicity.. Estimation results show that immigrants (or their children) and
womenn face lower hazard rates. This may be the result of labor market
discrimination.. Furthermore, the results show that graduates are screened by
employerss in selection procedures on possible indicators of productivity, such
ass age at enrollment, grades (at university and pre-university schools), and the
timee spent at university.
Thee analysis proceeds with the estimation of matching elasticities of the CobbDouglass labor market matching function (with imposed constant returns to
scale).. On average these elasticities are 0,17 for vacancies and 0,83 for the
unemployedd and the job seekers. These are probably the first estimations of
matchingg elasticities for the Dutch labor market based on an analysis of
individuall unemployment durations.
Thee effect of economic growth on unemployment durations is significandy
positive.. This means that economic growth - on top of its usual effect by way
off rising labor market tension (more vacancies, less unemployed job seekers) givess rise to shorter unemployment durations. An explanation for this result
mayy be that employers act more decisive in selection procedures in times of
highh economic growth. Rational arguments for this behavior at high growth
ratess are extra production capacity and selection risks. Since recruitment is a
labor-intensivee activity, which is undertaken by employees taking part in the
productionn process, additional production capacity (and profit) will result from
aa quicker selection procedure. Furthermore, the risk of losing good applicants
alreadyy in the selection procedure to other firms may be lowered in the process.
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Iff economic growth gives rise to higher marginal value of production capacity
andd selection risks, it may be rational to shorten the selection procedure at the
expensee of being less careful in choosing personnel, which eventually may lead
too more mismatches. That is, a shift in the marginal exchange rate of human
resourcee management and production may alter the allocation of labor
resourcess in favor of production. This change in behavior implicitly shifts the
matchingg function outward, analogous to technological progress.
Chapterr 5 presents an analysis of earnings. A log earnings regression is
performedd in order to obtain: (a) the returns to investments in human capital
duringg the university-to-work transition and (b) the earnings effects of job
characteristics,, labor market conditions and individual characteristics.
Duringg the university-to-work transition three states are supposed to give rise
too investments in human capital: (a) working; (b) combining work and study;
andd (c) unemployed search. The estimation results indicate that the returns to
investmentss in training-on-the-job while working amount to 6 percent. Returns
aree less (5 percent) when the student starts working before graduation, thereby
combiningg work and study. Given tuition fees and average net income of
youngg graduates, this leads to the conclusion that starting in a job some time
beforee graduation is profitable as long as graduation is not delayed by more
thann 40 percent of the time worked. The returns to investments in human
capitall during unemployed search turn out to depend on the labor market
situation.. In the slack market of 1994 returns were near to zero, in the
extremelyy tight market of the year 2000 returns were almost 4 percent.
Earningss of graduates turn out to be sensitive to changes in labor market
tension.. That is, during the observed years the strong increase in labor market
tensionn led to significantly higher wages. Average purchasing power rose by 4,3
percentt in the period 1994—2000, whereas for graduates a rise of 11,0 percent is
observed.. Calculations show that in the years 1994-2000 a 1 percent increase
off the vacancy-unemployment ratio gave rise to 0,04 percent higher starting
wages. .
Somee effects of personal characteristics are worth mentioning. For instance,
thee observed gender gap of about 2 or 3 percent is a striking fact this early in
thee working careers of young graduates. Furthermore, the observed effects of:
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(a)(a) age at enrollment, (b) the number of years needed to graduate and (c) grades
mayy be interpreted within the context of the signaling/screening hypothesis.
Thatt is, they signal the (innate) ability of the graduate. Estimated effects
indicatee that, as predicted by human capital theory, skipping or repeating years
beforee university and the number years needed to graduate are not valid as
indicatorss of ability, i.e. productivity. According to the results of the duration
analysiss they are, however, used as such by employers in selection procedures.
Screeningg on grades seems more sensible: they correlate positively with
earnings,, indicating a higher productivity.
Finally,, pronounced differences between the 59 investigated courses are
observed.. The three medical studies dentistry, medicine and pharmacy, are
extremelyy well paid. Earnings differentials of the remaining university studies
varyy within a range of about 16 percent.
Inn Chapter 6 the job-to-job-mobility of graduates is investigated within the
contextt of the match specific capital theory. This theory postulates that there is
somethingg valuable in the particular match between the worker and the firm
thatt has no value to either the worker or the firm outside their relationship.
Thiss surplus is referred to as match specific capital. It may be human capital
(skills,, knowledge) as well as any non-recoverable expenditure, such as the
costss of searching for and hiring the worker (or his substitute). According to
theoryy mobility is inversely proportional to the amount of specific capital.
Mobilityy of graduates is expected to be high in the early years after graduation,
simplyy because it takes time for specific capital to accumulate. As specific
capitall grows in time, mobility decreases. Accumulation of specific capital may
bee the result of a shift in training-on-the-job from general to specific training.
Forr instance, postponed choice of profession would urge rational graduates to
initiallyy invest solely in general skills. Later on, when they have made their
choice,, investing in profession-related skills or even firm-specific skills become
apt. .
Mobilityy is measured in terms of the number of job changes in a known period
off time, which may vary across individuals. Descriptive statistics show that
overr half of the population reports no job changes during the period of
observation.. One out of three reports one job change and about 16 percent
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reportss two or more job changes. An inquiry into mobility motives of young
graduatess indicates that motives seem to change as labor market tension rises.
Thee econometric model explaining job changes is a Poisson count data model
withh flexible time axis. That is, job changes are supposed to be Poisson events,
butt they are observed in a time scale, which is a monotonous transformation of
thee underlying time scale of the Poisson process. Analogous to the Weibull
ha2ardd model, this model allows job change intensity to increase or decrease in
time.. A constant-in-time job change intensity — an ordinary Poisson model - is
encompassedd as a special case of the model.
O nn average, job change intensity decreases in the after graduation period, say
thee first two years, from 0,090 to 0,035. From this, statistics on the duration of
thee first job may be derived. According to the estimation results, the first job is
expectedd to last almost three years. Within half a year 25 percent of the jobs are
terminated,, within one and a half year 50 percent, and within 4 years 75
percent.. After 10 years only 5 percent of the university graduates is still
workingg in their first job.
Mobilityy of young graduates shows counter cyclical tendencies. This result is
contraryy to what is generally known about job-to-job mobility during the
businesss cycle. Here, it is argued that counter cyclical mobility can be explained
byy the theoretical model of specific capital, if two suppositions hold. First,
matchh specific capital of graduates must be relatively dominated by employers'
searchh and hiring costs as compared to specific human capital. This is far from
unlikely,, since in this phase of their careers training-on-the-job is focused on
generall skills more than on specific skills. Of course, by definition, general
skillss do not - as opposed to specific human capital — affect match specific
capital.. Second, the employers' search and hiring costs of finding a substitute
mustt be high in a tight and low in a slack labor market. If both suppositions
hold,, match specific capital of subsequent years of graduates will develop along
withh the business cycle. Since mobility is inversely proportional to the amount
off specific capital, a counter cyclical mobility follows. In terms of wages, this
meanss that in a boom graduates receive a larger premium on top of the market
valuee of their general skills, because employers perceive higher separation costs.
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Finally,, it is argued that differences in mobility between graduates of the 59
universityy studies may be related to the extent to which their study restricts
themm in their choice of profession. Should a study be highly restrictive in this
respect,, low mobility would generally result, because graduates have no reason
too postpone investments in profession specific skills. Vice versa, high mobility
shouldd be observed for graduates who can choose from a wide variety of
professions. .
Chapterr 7 explores whether the observed differences between the 59 university
studiess with respect to unemployment durations, earnings and mobility can be
exploitedd to assess their 'labor market relevance'. Viewing a university study as
aa defined set of skills, this indicator of relevance should somehow reflect the
relativee market value of these skills.
AA principal-components analysis shows that a combined measure, based on
unemploymentt duration, earnings and mobility, is preferred to a single measure
usingg only one of these variables. In the combined measure of labor market
relevancee the highest weight (0,42) is assigned to differences in hazard rates.
Highh hazard rates, and consequendy short unemployment spells, give rise to
highh relevance scores. Less weight (0,36) is assigned to earnings differentials,
clearlyy showing that conditions on the skills market are only partially reflected
byy wages. Mobility has the smallest weight (0,22) and an opposite sign, the
latterr meaning that high initial job-to-job mobility should be viewed as a bad
signn for the market value of skills.
Accordingg to the combined measure of labor market relevance dentistry,
pharmacyy and medicine showed extreme high labor market relevance in the
periodd under investigation. Non-medical courses with high relevance are:
econometrics,, technical computer science and tax law science. In general, the
resultss show that next to medical sciences, technical and economic sciences did
welll in the labor market. Social sciences, cultural sciences and languages
providee their graduates with far less favorable labor market positions. In
particular,, history, English and cultural anthropology show relatively poor labor
markett relevance.

STELLIGEE MENINGEN
vann Peter Berkhout bij zijn proefschrift *Van bul naar baan'.

1..

O p de arbeidsmarkt van jonge academici worden allochtonen niet
gediscrimineerdd op salaris, maar blijkens hun langere zoekduren wel in
sollicitatieprocedures. .

2..

Dat vrouwelijke afgestudeerden even snel als mannen een baan vinden o p hboniveau,, en voor een baan op wo-niveau meer tijd nodig hebben, doet
vermoedenn dat men meer mannelijke eigenschappen nodig heeft naarmate het
vereistee opleidingsniveau voor een baan hoger wordt.

3..

Afgestudeerden worden, in tegenstelling tot wat de human capital theorie
voorspelt,, in sollicitatieprocedures gescreend op studietempo en afwijkingen in
dee schoolloopbaan.

4..

Beginnen in een eerste serieuze baan in de eindfase van de studie is een goede
investeringg in het menselijk kapitaal, zolang de studie er niet meer vertraging
doorr oploopt dan pakweg 40 procent van de gewerkte periode voor afstuderen.

5..

Je studiekeuze is je halve studie.

6..

D e opbrengst van werkloos zoeken naar een baan is positief gecorreleerd met
dee spanning op de arbeidsmarkt.

7..

In tegenstelling tot mobiliteit tussen werkkringen in het algemeen, is de
mobiliteitt van afgestudeerde academici in de eerste jaren na afstuderen
contracyclischh van aard: ze zijn mobieler in laagconjunctuur dan in
hoogconjunctuur. .

8..

D e bedenker van het woord 'econometrie' heeft zich niet gerealiseerd dat de
lettergreepp 'no' er eigenlijk niet in thuis hoort, tenzij hij ermee heeft willen
benadrukkenn dat de beoefenaars van dat vak niets meten.

9..

Voor een succesvolle carrière in de wetenschap zijn kennissen belangrijker dan
kennis. .

10..

Mensen zijn geneigd hun minderwaardigheidscomplex aan te zien voor de
arrogantiee van anderen.

11..

Stellingen bij proefschriften zijn vaker een stellige mening dan een ware
uitspraak. .

VanVan bul naar baan beschouwt de 59 grootste universitairee studierichtingen in Nederland. Centraal staat de
.. vraag welk perspectief deze studies bieden op de huidigee arbeidsmarkt. Of, in de terminologie van dit boek: hoe
staatt het met hun 'arbeidsmarktrelevantie'?
Mett de komst van de human capital theorie in de jaren 70
zijnn economen het onderwijs met andere ogen gaan zien.
Eenn universitaire studie is sindsdien een investering in de
kenniss en vaardigheden van een individu. Op de arbeidsmarktt worden de vruchten van die investering geplukt.
Elkee universitaire studie heeft er een zekere marktwaarde.. In dit boek wordt die waarde verkend aan de
handd van drie variabelen: (a) de zoekduur naar een
eerstee baan; (b) het startsalaris en (c) de mobiliteit
tussenn werkkringen. De gedachte daarachter is simpel.
Stel,, men zou van een gewoon product willen weten hoe
hett in de markt ligt. Dan kan men kijken naar de snelheid
waarmeee het over de toonbank gaat, de prijs die er voor
wordtt betaald, en hoe vaak het van eigenaar wisselt. En
voorr een pakket van kennis en vaardigheden, zo blijkt, is
datt niet anders.
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dee overgang van school naar werk. In samenwerking met
hett CBS onderzoekt hij jaarlijks de werkloosheidsduur
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onderzoekk 'Studie & Werk, waarin de arbeidsmarktpositiee van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs
enn het wetenschappelijk onderwijs centraal staat.

