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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. Vij f onderwerpen passeren 

daarbijj  in afzonderlijke paragrafen de revue: sociaal-economische kenmerken 

(paragraaff  2.4), onderwijsloopbaan (paragraaf 2.5), arbeidsmarktpositie (para-

graaff  2.6), zoekgedrag (paragraaf 2.7) en baankenmerken (paragraaf 2.8). 

2.11 Onderzoekspopulatie 

Onderwerpp van deze studie zijn vijf opeenvolgende jaargangen van afgestu-

deerdee 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 

blijk tt dat het aantal afgestudeerden in de beschouwde periode sterk afnam. 

11 1 
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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 Afgestudeerden van het wetenschappelijk onderwijs (wo) 

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

aantall  (x 1000) 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 lijk t veel, maar soms lijken 

studierichtingenn qua inhoud sterk op 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 vij f 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. De onderzoeksopzet voldoet daarmee aan de onvolprezen 80-

200 regel. 
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FiguurFiguur 2.1 De verdeling van studenten over studierichtingen 
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Bron:: IB-Groep Uitstroomgegevens (1998/1999) 

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. Om 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 opleidings-

plaatss zien te bemachtigen voor specialist of huisarts. Om 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 tandheel-

kundee 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 weeg-

factoren.. In Tabel 2.2 wordt het aantal waarnemingen per studierichting per 

jaargangg weergegeven. De studies zijn gedefinieerd aan de hand van de ISAT-

code.. 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 

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 

MedischeMedische wetenschappen 
Geneeskunde e 
Gezondheidswetenschap p 
Tandheelkunde e 
Diergeneeskunde e 
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 

Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen 
Wiskunde e 
Natuurkunde e 
Scheikunde e 
Biologie e 
Informatica a 

'94/'95 5 

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

111 1 
96 6 

127 7 

135 5 

78 8 

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

28 8 

52 2 
86 6 

120 0 
112 2 
79 9 

'95/'96 6 

101 1 
104 4 
101 1 
84 4 
99 9 
59 9 

105 5 
90 0 

106 6 

67 7 
103 3 
76 6 

107 7 

18 8 
20 0 
24 4 
62 2 
27 7 
9 9 

67 7 

27 7 

51 1 
104 4 
96 6 

102 2 
72 2 

'96/'97 7 

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 

23 3 
6 6 

12 2 
31 1 
34 4 
19 9 
30 0 

19 9 

28 8 
44 4 
92 2 
98 8 
38 8 

'97/'98 8 

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

28 8 
47 7 

108 8 

94 4 
105 5 
59 9 

81 1 
60 0 

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

7 7 

7 7 
53 3 
52 2 
81 1 
29 9 

'98/'99 9 

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

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

21 1 
14 4 
4 4 

21 1 
15 5 
22 2 
22 2 

33 3 

31 1 
35 5 
80 0 
85 5 
35 5 

populatie e 
omvang g 

1050 0 
1900 0 
2050 0 
1400 0 
1550 0 
550 0 

1000 0 
1050 0 
400 0 

2000 0 
100 0 

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

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

350 0 

400 0 
850 0 

1700 0 
2250 0 
700 0 

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001) 



16 6 HoofdstukHoofdstuk 2 

TabelTabel 2.2 Vijf jaargangen van pas afgestudeerden: Steekproefaantallen en omvang van de 
(vervolg)(vervolg) onderzoekspopulatie naar studierichting 

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 

'94/'95 5 

317 7 
123 3 
112 2 

298 8 
86 6 

114 4 

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

TaalTaal en Culturele wetenschappen 
Nederlandsee taal en letterkunde 
Engelsee taal- en letterkunde 
Fransee taal- en letterkunde 
Overigee talen 
Geschiedenis s 
Europesee studies 
Algemenee letteren 
Kunstgeschiedenis/archeologie e 
Bedrijfscommunicatiee letteren 
Wijsbegeerte/Godgeleerdheid d 

TOTAAL L 

132 2 
103 3 

116 6 
92 2 

105 5 
95 5 
52 2 
52 2 

4631 1 

'95/'96 6 

290 0 
121 1 
141 1 
76 6 

298 8 
89 9 

108 8 

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

125 5 
91 1 
82 2 
93 3 

110 0 
121 1 
126 6 
86 6 

107 7 
50 0 

4955 5 

'96/'97 7 

187 7 
86 6 

113 3 
45 5 

177 7 
68 8 
81 1 

102 2 
186 6 
88 8 
98 8 
83 3 

117 7 
152 2 
75 5 
76 6 
78 8 
68 8 

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

4224 4 

'97/'98 8 

336 6 
63 3 
35 5 
45 5 

78 8 
68 8 
49 9 

90 0 
107 7 
74 4 
97 7 
81 1 

116 6 
84 4 
88 8 
74 4 
50 0 
34 4 
59 9 

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

3542 2 

'98/'99 9 

163 3 
73 3 

120 0 
91 1 

131 1 
95 5 
82 2 

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

78 8 
60 0 
10 0 
41 1 
70 0 

76 6 
54 4 
43 3 
45 5 

3594 4 

populatie e 
omvang g 

12150 0 
1150 0 
3200 0 
1750 0 

12700 0 
1550 0 
2100 0 

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

1450 0 
1300 0 
650 0 

1050 0 
2250 0 
750 0 

1150 0 
1300 0 
800 0 
650 0 

97250 0 

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001) 
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2.22 Dataverzameling 

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. De 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 vij f 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 data-

bestand.. Elk jaar werd de selectie van studierichtingen opnieuw overwogen, 

mett als gevolg dat niet alle studies in elke jaargang van het onderzoek voor-

komen.. 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 Tw 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 Tu voor de vijf jaargangen weergegeven. 

TabelTabel 2.3 Het enquêtemoment en de verstreken tijd sinds afstuderen 

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

TOTAAL L 

enquêtemoment t 

februarii  1997 
februarii  1998 
januarii  1999 
februarii  2000 
januarii  2001 

gemiddeldee aantal 
maandenn na afstuderen 

20,3 3 
20,0 0 
19,7 7 
21,6 6 
20,9 9 

20,4 4 

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001) 

Ui tt 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 afge-

studeerdenn 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 verwaarloosbaar1. 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 deel-

populatie,, 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 conjunc-

turelee 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 Tu 
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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 De consumenten prijsindex (CPI) 

meetmomentt febr. '97 febr. '98 jan. '99 febr. '00 jan. '01 

CPII  100,0 102,2 103,9 106,4 110,4 

Bron:: CBS 

Dee 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 gebruike-

lijk ee 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 vertien-

voudigingg van de spanning op de arbeidsmarkt in een periode van zes jaar. 
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FiguurFiguur 2.2 De ontwikkeling van werkloosheid, vacatures en bbp-groei 

geregistreerdegeregistreerde werkloosheid (xlOOO) openstaande vacatures (xlOOO) 

300 0 

Sep944 Sep95 Sep96 Sep97 Sep98 Sep99 SepOO Sep94 Sep95 Sep96 Sep97 Sep98 Sep99 SepOO 

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

Sep944 Sep95 Sep96 Sep97 Sep98 Sep99 SepOO Sep94 Sep95 Sep96 Sep97 Sep98 Sep99 SepOO 

Bron:: CBS 

2.44 Sociaal-economische kenmerken 

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 



22 2 HoofdstukHoofdstuk 2 

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 beroeps-

onderwijs,, 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 ver-

spreidd 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 Oost-

Nederlandd (Flevoland, Gelderland en Overijssel) en Zuid-Nederland (Noord-

Brabant,, Limburg en Zeeland) is respectievelijk 16 en 15 procent van de onder-

vraagdenn 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 huishoud-

inkomenn 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 enquêtemoment) 
**  west Nederland 
**  oost Nederland 
**  zuid Nederland 
**  noord Nederland 

percentagepercentage allochtoon 
**  subjectief 
**  definitie BZK 

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

huishoudinkomenhuishoudinkomen uitwonenden 
nettoo per maand (euro's januari 2001) 

49% % 
20,5 5 
26,0 0 

m m 
(4>1) (4>1) 

moeder moeder 
9% % 

42% % 
25% % 
18% % 
7% % 

steekproef steekproef 
63% % 
16% % 
15% % 
6% % 

4% % 
12% % 

6% % 
41% % 

1% % 
45% % 
5% % 
2% % 

€1.925 5 (878) (878) 

vader vader 
7% % 

21% % 
23% % 
25% % 
24% % 

bevolking bevolking 
44% % 
21% % 
24% % 
11% % 

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001) 



24 4 HoofdstukHoofdstuk 2 

2.55 Onderwijsloopbaan 

Inn Tabel 2.6 wordt het onderwijsverleden van de afgestudeerden in de steek-

proeff  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. 

Dee 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. All e andere leerwegen naar de 

universiteitt zijn in essentie 'omwegen', omdat men er via die wegen, zoals ook 

blijk tt uit de gemiddelde af studeerleeftijd, 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. 

Dee gemiddelde studieduur3 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 leveran-

cierss 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. Leiden, Erasmus Rotterdam, de VU-

33 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 deviaties 

samenstellingsamenstelling vakkenpakket 
**  percentage alfa-vakken 
**  percentage bèta-vakken 
**  aantal vakken 

eindcijferseindcijfers vooropleiding (havo/vwo) 
**  alfa-vakken 
**  bèta-vakken 
**  overige vakken 
**  totaal gemiddelde 

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 

44% % 
33% % 

7,0 0 

7,1 1 
6,9 9 

7,1 1 
7,0 0 

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% % 

(0,13) (0,13) 
(0,20) (0,20) 
(0,8) (0,8) 

(0J) (0J) 
(0,9) (0,9) 
(0,8) (0,8) 
(0,6) (0,6) 

afstudeerleeftijd afstudeerleeftijd 

0,2) 0,2) 
(h1) (h1) 
(0,5) (0,5) 

25,0 0 
26,2 2 
27,7 7 
27,3 3 
27,4 4 
28,2 2 
28,8 8 

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

universiteitt 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. 

Dee 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 keuze-

beperkingg 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 arbeidsmarkt-

prestaties.. 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 acade-

micii  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 studie-

duurr het resultaat zijn. In termen van human capital effecten zijn de profielen 

gunstigg voor hbo'ers en ongunstig voor academici. De pakketprofielen impli-

cerenn 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 arbeidsaanbodmodel4 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, blijf t buiten beschouwing. Ook 

onvrijwillig ee 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 partici-

perend;; zie Tabel 2.7. 

TabelTabel 2.7 Non-participatie op het moment van enquêteren 

niet-zoekendd werkloos 
zoekendd werkloos 
studerend d 
anderee redenen 

percentagee van 
non-participanten n 

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

100% % 

de e 
percentagee van 

onderzoekspopulatie e 

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

10,0% % 

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001) 

Ui tt 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. De 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 vrijwillig e 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 vervolg-

studiee 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 om 'andere redenen' op het moment van 

enquêterenn niet aan op de arbeidsmarkt. 
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Tabel'2.8Tabel'2.8 Karakteristieken van participerende en niet-participerende afgestudeerden 

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

landsdelenlandsdelen (%) 
noord d 
oost t 
zuid d 
west t 

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) 
huidigee contract uurloon 
(netto,, prijzen januari '01) 
contracturenn per week 
gewenstee werkweek (uren) 

hadd baan na afstuderen (%) 

niet--
zoekend d 
werkloos s 

199 * 
3 2* * 

3 3 
577 * 

8 8 
20 0 
16 6 
57 7 

44 * 
26 6 
20 0 
22 * 

10 0 
188 * 
5 5 

133 * 
3 3 

€2050 0 

nvt nvt 
0 0 
0 0 

44 4 

zoekend d 
werkloos s 

46 6 
288 * 

5 5 
10* * 

12* * 
2 4* * 
1 2* * 
5 3* * 

10* * 
299 * 
133 * 
77 * 
66 * 

133 * 
111 * 
66 * 
55 * 

€14700 * 

nvt nvt 
0 0 

33,7 7 

68 8 

studerend d 

400 * 
277 * 

77 * 
4 4 

8 8 
211 * 
14 4 
577 * 

1 0* * 
2 9* * 
16 6 
7* * 
4 * * 

14* * 
9 9 
99 * 

2 2 

€17800 * 

nvt nvt 
nvt nvt 
nvt nvt 

61 1 

andere e 
redenen n 

3 3* * 
299 * 

88 * 
111 * 

7 7 
188 * 
122 * 
63 3 

77 * 
3 0* * 
1 4* * 
55 * 

133 * 
166 * 
5 5 
77 * 
3 3 

€1830* * 

nvt nvt 
nvt nvt 
nvt nvt 

75 5 

partici--
perend d 

51 1 
27 7 

4 4 
6 6 

6 6 
15 5 
15 5 
64 4 

20 0 
20 0 
18 8 
15 5 
8 8 
6 6 
6 6 
4 4 
3 3 

€2200 0 

€€ 9,9 
€37 ,2 2 
€36 ,6 6 

vorigee contractuurloon 
(netto,, prijzen januari '01) 
vorigee contracturen per week 

NN = 
n= = 

€8,8 8 
29,0 0 

700 0 
145 5 

€8,11 * 
33,11 * 

2600 0 
620 0 

€8,6 6 
30,3 3 

1650 0 
363 3 

€9,0 0 
31,1 1 

4400 0 
1005 5 

87.900 0 
18.813 3 

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001) *=significant verschillend van participerenden (p=0,05) 
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I nn 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 

Dee 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 gestu-

deerdd 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 vrijwilli g 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 vrijwilli g niet-participeren op de arbeidsmarkt kan 

mett het neo-klassieke arbeidsaanbodmodel niet worden verklaard. De zoek-

theoriee en de matchingtheorie, die beide in Hoofdstuk 3 aan de orde zullen 

komen,, kunnen dat wel. In de zoektheorie is een eindige tijdspanne van werk-

loosheidd 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 werkloos-

heid.. In Hoofdstuk 4 zal met behulp van een duurmodel de eerste werkloos-

heidsduurr (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 onder-

scheidtt 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 onderzoeks-

populatiee van 97,2 duizend academici gaat het om pakweg 900 personen. 

Studerend Studerend 

TA)TA) die arbeidsmarktparticipatie hebben uitgesteld ten gunste van een vervolg-

studiee 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 

omm meer kennis op te doen. 

AndereAndere redenen van non-participatie 

Dee 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 WAO-

uitkeringenn 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 lijk t 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. 

Dee om andere redenen niet-participerende afgestudeerden zijn veelal vrouw, 

zijnn gemiddeld ouder en behoren vaker tot een allochtone bevolkingsgroep. 

Ookk hebben ze vaker kinderen. Studies in culturele, sociale of taalweten-

schappenn komen onder hen relatief vaak voor, economische, juridische, tech-

nischee en medische studies minder vaak. 
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2.77 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? 

Opp 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 lijk t 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 aantrekkings-

krachtt 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 gerap-

porteerdee 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 onder-

nomen;; deze respondenten 'werden gevraagd' ergens te komen werken. Bijna 

dee helft van de afgestudeerden zegt 1, 2 of 3 activiteiten te hebben onder-

nomen.. 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 onder-

namm 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 zoek-

periode.. 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 ver-

volgonderzoekk 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 zoek-

kanaall  'Internet' werd aan de eerste twee jaargangen niet voorgelegd. De derde 

jaargangg kon weliswaar aangeven Internet te hebben geraadpleegd voor infor-

matiee 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 De meest gebruikte ̂ oekkanalen 
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Figuurr 2.5 geeft grafisch weer hoe vaak de diverse zoekkanalen door de vij f 

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 weerge-

geven,, 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. Op 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 lijk t 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 vij f 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 

deeltijdd (%) 
voltijdd (%) 

urengemiddeldee deeltijd 
urengemiddeldee voltijd 

urenverdelingg voltijders (%) 
322 uur 
366 uur 
388 uur 
400 uur 
anders s 

'94/'95 5 

8,6 6 
91,4 4 

22,1 1 
38,7 7 

7 7 
10 0 
13 3 
66 6 
5 5 

'95/'96 6 

9,0 0 
91,0 0 

22,7 7 
38,4 4 

6 6 
17 7 
15 5 
55 5 
7 7 

'96/'97 7 

8,5 5 
91,5 5 

23,0 0 
38,4 4 

6 6 
21 1 
12 2 
53 3 
7 7 

'97/'98 8 

8,0 0 
92,0 0 

22,9 9 
38,4 4 

6 6 
22 2 
13 3 
50 0 
9 9 

'98/'99 9 

8,1 1 
91,9 9 

23,2 2 
38,3 3 

8 8 
21 1 
12 2 
52 2 
7 7 

Totaal l 

8,5 5 
91,5 5 

22,8 8 
38,5 5 

7 7 
18 8 
13 3 
56 6 
7 7 

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001) 
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HetHet 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 vij f 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 

950 0 
1370 0 

'95/'96 6 

950 0 
1380 0 

'96/'97 7 

1050 0 
1440 0 

'97/'98 8 

1020 0 
1470 0 

'98/'99 9 

1060 0 
1500 0 

Totaal l 

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 (%) 

jaargang g 

wo-niveau u 
hbo-niveau u 
lager r 

meetmoment t (maanden) ) 

'94/'95 5 

66 6 
29 9 
5 5 

20,3 3 

'95/'96 6 

64 4 
31 1 
5 5 

20,0 0 

'96/'97 7 

66 6 
29 9 
5 5 

19,7 7 

'97/'98 8 

67 7 
28 8 
4 4 

21,6 6 

'98/'99 9 

72 2 
24 4 
3 3 

20,9 9 

Totaal l 

67 7 
29 9 
4 4 

20,4 4 

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001) 

TypeType dienstverband 

I nn Tabel 2.13 wordt het voorkomen van vij f mogelijke dienstverbanden weer-

gegeven.. 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. 

Omm 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-uitzicht-

op-vastt van 28 naar 23 procent. Ook het aantal 'gewone' tijdelijke contracten 

lijk tt 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 

vast t 
tijdelijk ,, uitzicht op vast 
tijdelijk k 
zelfstandig g 
freelance e 
anderss (uitzendwerk e.d.) 

'94/'95 5 

47 7 
28 8 
20 0 
2 2 
2 2 
3 3 

'95/ '% % 

47 7 
29 9 
18 8 
2 2 
1 1 
3 3 

'96/'97 7 

49 9 
26 6 
18 8 
2 2 
1 1 
4 4 

'97/'98 8 

53 3 
22 2 
18 8 
2 2 
1 1 
3 3 

'98/'99 9 

56 6 
23 3 
19 9 
2 2 
1 1 
3 3 

Totaal l 

50 0 
26 6 
18 8 
2 2 
1 1 
3 3 

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001) 


