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Hoofdstukk 1 

INLEIDING G 

1.11 Aanleiding en achtergrond 

Dee Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) der Universiteit van Amster-

damm 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, studie-

prestatiess 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 

1 1 



2 2 HoofdstukHoofdstuk 1 

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. 

Di tt boek doet verslag van een analyse van de arbeidsmarktpositie van de eerste 

vij ff  jaargangen van academici die in het kader van Studie &  Werk werden waar-

genomen.. 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. All e 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 Elsevier-

specials.. 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 onbe-

langrijkee 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 beroeps-

keuzee nog niet gemaakt. Dat heeft gevolgen voor de aard van de training-on-the-

jobjob 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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I nn 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 baan-

concurrentiemodell  (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. 

Tenn 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-



1.21.2 De overgang van school naar werk 5 5 

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 school-

verlaterr 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 

(voltij dd 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 baanaan-

biedingenn worden geschat op basis van de zoekduur naar een 'echte baan' en 

hett geaccepteerde loon. In Eckstein & Wolpin (1995) worden initiële werk-

loosheidsdurenn en geaccepteerde lonen verklaard in een model, waarin de 

waardee van een koppeling tussen werkzoekende en werkgever in een onder-

handelingsprocess 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 onder-

nomenn 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 afstu-

deren;; 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 aange-

nomenn dat het proces waarin werkzoekenden en vacatures op de arbeidsmarkt 
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aann elkaar worden gekoppeld, kan worden beschreven met een productie-

functie,, 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 school-

verlaterss en de effecten daarvan in latere fasen van de loopbaan. Daarnaast 

wordtt veel aandacht besteed aan de effecten van instituties en beleidsprogram-

ma'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 conjunctu-

relee fasen en wordt daarvoor zelden tot nooit gecorrigeerd. Ten tweede is de 

overgangg van school naar werk per land veelal verschillend geïnstitutionali-

seerd.. Waar scholen en werkgevers in Duitsland en Japan een dominante rol 

spelenn in het koppelen van schoolverlaters aan werkgevers, moeten school-

verlaterss in bijvoorbeeld de Verenigde Staten het geheel op eigen kracht doen. 

Ookk wetgeving met betrekking tot minimum lonen en bescherming van werk-

nemerss 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 opleidings-

niveauu en studierichting jaarlijks wordt gemeten. Nederland lijk t 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 jeugd-

werkloosheidd 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 arbeids-

marktt 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. 

Dee grootste leverancier is het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeids-

marktt (ROA). Het ROA verzamelt periodiek gegevens over schoolverlaters van 

allee niveaus en publiceert op basis daarvan rapporten, waarin de arbeidsmarkt-

positiee van schoolverlaters centraal staat. Tweejaarlijks stelt het ROA ook prog-

nosess 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 betrouwbaar-

heidd 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: Arbeidsvoor-

ziening),, 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 & Zij l 

(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 wo-

monitor. . 

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 

omm 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) arbeidsmarkt-

omstandigheden.. 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, arbeids-

marktdiscriminatie,, het proces dat afgestudeerden en werkgevers op de arbeids-

marktt aan elkaar koppelt, en de effecten van conjuncturele opgang. 

Eenn belangrijk thema in deze studie is het effect van een steeds krapper 

wordendee arbeidsmarkt op de positie en het gedrag van pas afgestudeerde 

academici.. De 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' blijf t 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. 


