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Hoofdstukk 3 

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 scholingsdiscrepanties5 op het snijvlak van onder-

wijss 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 econo-

mischee 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 weten-

schapp in zwang. Dat leidde tot een golf van theoretische en empirische litera-

tuurr 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 behande-

lingenn 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 verhande-

lingenn 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 verdelings-

functie,, 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 #de 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: : 

nn x ,. ?(t<T<t + dt\T>t) V(t<T<t + dt) f(t) 
0(t)0(t) = üm — ' = Hm — }- =  JK } (3.1) 

<*-»oo dt dt^o P ( T > /) 1--F(/) 

Dee uittredevoet is in het geval van continue tijd, zoals in bovenstaande verge-

lijking ,, een intensiteit en geen kans. Indien de tijd in discrete eenheden wordt 

behandeldd is de uittredevoet per definitie wel een kans: 

Azj) Azj) 
77 J J l - - F ( ^ y ) 

0{0{KiKi)) = V{T =  Ki \T>Z/:) = - — 7 — 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 con-

textt 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 verdelings-

functiee 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 waar-

nemingenn 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 regressie-

modell  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 Gamma-

modell  is dat de uittredevoet niet in gesloten vorm (Lancaster, 1990, p. 38) kan 

wordenn uitgeschreven. Dat maakt het interpreteren van de schattingsresultaten 

lastig. . 

Dee 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 getrans-

formeerdd 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 regressie-

vergelijking,, 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 blijf t 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 volg-

ordee 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. 

Omm 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. De 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 a2 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: 

/ l a / " - 1 1 

@m(@m(tt)) = ö waarbij X = exp(V/?) (3.3) 
ll  + cT / l i a 

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, o2 = 0), het Weibull-model (G2= 0) en het Log-logis-

tischetische model (a2= l ) . Verder zij opgemerkt dat behalve in de twee eerst 

genoemdee speciale gevallen (a2 = 0), het proportionele effect van een wille-

keurigee 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 semi-

parametrischee Cox-model wordt geen structuur opgelegd aan het verloop van 

dee hazard in de tijd. 

Discrete-tijdDiscrete-tijd modellen 

I nn 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 ie 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 blijf t 

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 lij n 

krult.. In geval van aanwezigheid van gecensureerde waarnemingen8 kan van de 

steekproeff  de survivalfunctie worden benaderd door middel van de Kaplan-

Meierr 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 lij n liggen, waarbij de 

afwijkingg typisch groter wordt naarmate men verder van de oorsprong 

77 Zie: Lancaster (1990, p 19) 
88 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 

ie e 
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goedegoede fit slechte fit 

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 

Dee 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 werkloos-

heidsduurr 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 tijdafhankelijk-

heidd van de uittredevoet (zie Lancaster & Nickell, 1980 en Eibers & Ridder, 

1982).. Een zwak punt van de genoemde PH- en AFT-modellen, waarin niet-

waargenomenn heterogeniteit van de waarnemingen niet wordt ondervangen, is 

datt negatieve duurafhankelijkheid niet te onderscheiden is van niet-waarge-

nomenn 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 lijk t in 

dezee 'homogene' groep lager bij de langere duren. Niet-waargenomen hetero-

geniteitt 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 voor-

handd 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. Op 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 werkloos-

heidd 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 uittrede-

voett 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. De 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. 
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JobJob Search 

Dee zoekduur van schoolverlaters en andere werklozen naar een baan wordt 

veelall  gezien als een werkloosheidsduur, iets onwenselijks. Dankzij de baan-

zoektheoriee 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 baanzoek-

theoriee 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 baan-

zoektheoriee beschrijft één zijde van de markt: het keuzegedrag van werk-

zoekenden.. Het gedrag van de vraagzijde — de effectiviteit waarmee bedrijven 

hunn vacatures adverteren en werknemers werven - is verpakt in de banen-

aanbod-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 basis-

inkomenn ter waarde van £y per tijdseenheid en maakt hij kosten ct per tijds-

eenheidd 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 reserverings-

loonn 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, uitge-

druktt 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 r-

enn 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 aantrekke-

lijkheidd (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;=ju rr[\-F(W[\-F(WRR)])]  (3.5) 

Dee uittredevoet in vergelijking (3.5) bestaat uit het product van twee compo-

nenten.. De 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 uittrede-

voett 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 werkloos-

heidsduurr 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 duurafhan-

kelijk.. 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 opge-

nomen.. Van belang is wel dat die kenmerken (door logisch redeneren) gerela-

teerdd 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 onder-

zoekk is gedaan naar het empirisch vaststellen van de matchingfunctie voor de 
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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 zoek-

eenheden'.. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om heterogeniteit toe te laten in 

dee vragers en aanbieders op de markt. Aan de aanbodzijde worden de indivi-

dueell  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) (3.6) 

waarbijj  M(t) 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 arbeids-

relatiess (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 zoek-

eenheidd 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 



58 8 HoofdstukHoofdstuk 3 

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) l m + Tjlna + lru,- +(y- l)lnL7r + 77lnKr) 

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 uittrede-

voett afhankelijk is van enerzijds de individuele zoekefficiéntie J; (menselijk 

kapitaal,, reserveringsloon etc.) en anderzijds de omstandigheden op de arbeids-

markt,, 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 blijf t 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 zoekeffectivi-

teitt 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 werk-

zoekendenn bij voortdurende werkloosheid. 

Mett het opnemen van ln l / en InK 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 con-

stantee 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 model-

schattingenn van de uittredevoet door middel van de relaties: 

a inMM d(ln<9 + lnU) öln<9 dlnM d(\n0 + lnU) dln<9 
== = -—— en = = h 1 (3.9) 

a i nKK d lnK ö lnK ölnl7 dlnLZ dlnU 

Schattingenn van de matchingfunctie voor de Nederlandse arbeidsmarkt zijn in 

dee jaren negentig in een aantal studies vervaardigd aan de hand van geaggre-

geerdee 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 schaalopbreng-

sten.. 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 (werk-

lozen)) 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 schat-

tingenn te komen die zijn gebaseerd op micro-analyse van werkloosheidsduren. 
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3.33 Definitie van de zoekduur 

Dee 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 waar-

voorr 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 arbeids-

marktt 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 infor-

matiee 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 arbeids-

marktposities,, 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 buluit-

reiking,, wat in een krappe arbeidsmarkt nogal eens voorkomt. Di t 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 afgestu-

deerdenn 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 school-

verlaterss 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 geïntro-

duceerdd 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. 

Dee 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 zoek-

duurr dan een indicator is van de arbeidsmarktrelevantie van de opleiding. Het 

vereistee opleidingsniveau bepaalt of een baan passend is of niet. Twee alterna-

tievenn komen in aanmerking: (d) banen van wo-niveau, en (b) banen van ten-

minstee 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 respec-

tievelijktievelijk wo-niveau, hbo-niveau en lager niveau. Het eerste alternatief voor het 

eindpuntt van de zoekduur is: 

JJ TyyQ baan gevonden van wo-niveau 
TBTB = i (3.10) 

ll  ^LAGEK huidige baan lager dan wo-niveau en niet zoekend 

Enn het tweede alternatief luidt: 

ff  Tmo baan gevonden van tenminste hbo-niveau 
TTB=\B=\ (3.11) 

[[  TLAGER huidige baan lager dan hbo-niveau en niet zoekend 

Eenn voordeel van het gebruik van het vereiste opleidingsniveau als operationa-

liseringg 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 opleidings-

niveau.. 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 waar-

nemingen.. 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. 



64 4 HoofdstukHoofdstuk 3 

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 <=> T voltooid 
(3.12) ) 

TT = TH — TA <r> T onvoltooid 

Dee maand van enquêteren (Tg) is, in tegenstelling tot het moment van betreden 

vann de arbeidsmarkt, voor alle respondenten van een jaargang gelijk. De acade-

micii  in de steekproef worden gemiddeld zo'n 20 maanden na afstuderen onder-

vraagd.. 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 blijf t tot 5 a 15 

procentt van de waarnemingen. 

Onvoltooidee duren vormen een probleem wanneer men groepen van respon-

dentenn 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 

lijk tt erop dat mensen geneigd zijn het gemiddelde onbewust te interpreteren als 

eenn symmetrisch begrip met aan beide zijden evenveel massa. Bij veel duur-

groothedenn 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 

beginpunt beginpunt 

maandd van 
afstuderen n 

eerstee actieve 
zoekmoment t 

interpretatie interpretatie 

eindpunt eindpunt 
baann op baan op minimaal 
wo-niveauu hbo-niveau 

definitiedefinitie 1 definitie 2 

definitiedefinitie 3 de&iitie 4 

optimaall  'instapbaan' van 
rendementt redelijk niveau 

interpretatie interpretatie 

werkloosheid,, werk op 
laagg niveau mogelijk 

periodee waarin zoek-
activiteitenn ontplooid 

Bijj  definitie 1 en 2 meet de zoekduur een periode van werkloosheid tot de 

eerstee passende baan, zeg de 'initiële werkloosheidsduur' van de jonge academi-

cus.. 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 schattings-

resultaten.. Zo 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. Arbeidsmarkt-

omm 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 acade-

micuss 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 zoek-

durenn 3 en 4 op voorhand sterker variëren in de tijd, omdat ook gedragsreacties 

opp een veranderende arbeidsmarkt erin tot uiting komen12. 

Doorr 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 wo-

niveauu niet meer waargenomen. Immers, indien zij eerst een baan op hbo-

niveauu accepteren en kort daarna een baan op wo-niveau (en die ook rappor-

teren),, dan blijf t 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 blijf t informatie die wel wordt geregistreerd 

ongebruikt.. Di t 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 geaccep-

teerdee 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 blijf t 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 vertegen-

woordigen,, worden modelschattingen minder efficiënt naarmate het aandeel 

onvoltooidee duren groter wordt. Met de keuze van een strenge zoekduur-

definitiee wordt impliciet gekozen voor (iets) minder efficiënte schattingen. In 

dee volgende paragraaf zal overigens blijken dat de aantallen onvoltooide zoek-

durenn 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 



68 8 HoofdstukHoofdstuk 3 

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 werke-

lijk ee 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 

definitiee 2  objectief en goed meetbaar 
beginpunt t 
 weinig onvoltooide duren 

definitiee 3  geeft tijdspanne tot een baan 
waarinn de opleiding optimaal 
rendeert t 
 zoeken en vinden tijdens studie 
resulteertt niet in negatieve duren 

definitiee 4  zoeken en vinden tijdens studie 
resulteertt niet in negatieve duren 
 weinig onvoltooide duren 

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

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

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

 beginpunt onderhevig aan 
meetfouten n 
 het traject naar het optimale 
baanniveauu blijf t deels buiten 
beschouwingg (informatieverlies) 
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FiguurFiguur 3.3 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 Zv 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 Weibull-

modellenn 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 veronder-

steldd 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 beschik-

baarr 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 correlatie-

coëfficiënten,, 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/onvol-

tooidd is (uiteraard) vergelijkbaar met definities 1 en 2. Vergelijking van de 

gemiddeldenn leert dat de gemiddelde voltooide zoekduur met één tot ander-

halvee maand afneemt als het vereiste niveau voor de gevonden baan wordt 

verlaagdd van wo- naar hbo-niveau. Voorts blijkt dat de waargenomen dicht-

heidsfunctiee 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 afstu-

derenn (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. 
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FiguurFiguur 3.4 Voltooide ^oekduren van vijf jaargangen volgens vier definities 
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Definitiee 1 
gemiddelde:: 6,7 
standaardd deviatie: 6,8 
n=15.394 4 
N=72,22 duizend 

85%% voltooid op ruim 
200 maanden na afstuderen 

Definitiee 2 
gemiddelde:: 5,7 
standaardd deviatie: 6,1 
n== 16.989 
N=79,44 duizend 

94%% voltooid op ruim 
200 maanden na afstuderen 

Definitiee 3 
gemiddelde:: 7,7 
standaardd deviatie: 6,7 
n=14.575 5 
N=68,44 duizend 

86%% voltooid op ruim 
200 maanden na afstuderen 

Definitiee 4 
gemiddelde:: 6,3 
standaardd deviatie: 5,7 
n=16.158 8 
N=75,55 duizend 

95%% voltooid op ruim 
200 maanden na afstuderen 
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FiguurFiguur 3.5 Onvoltooide ^oekduren van vijf jaargangen volgens vier definities 
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Definitiee 1 
gemiddelde:: 19,6 
standaardd deviatie: 4,0 
n=2.856 6 
N=12,88 duizend 

15%% onvoltooid op ruim 
200 maanden na afstuderen 

Definitiee 2 
gemiddelde:: 19,3 
standaardd deviatie: 4,1 
n=1.141 1 
N=5 ,ll  duizend 

6%% onvoltooid op ruim 
200 maanden na afstuderen 

Definitiee 3 
gemiddelde:: 19,7 
standaardd deviatie: 7,0 
n=2.465 5 
N=11,00 duizend 

14%% onvoltooid op ruim 
200 maanden na afstuderen 

Definitiee 4 
gemiddelde:: 17,9 
standaardd deviatie:7,5 
n=986 6 
N=4,44 duizend 

5%% onvoltooid op ruim 
200 maanden na afstuderen 
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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 percen-

tagee 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 tijd-

stipp na afstuderen weer waarop de respondenten werden waargenomen. 

TabelTabel 3.3 Gemiddelde voltooide ̂ pekduur (en standaard deviatie) in maanden 

jaargangg '94/ '95 

jaargangg '95/ '96 

jaargangg '96/ '97 

jaargangg '97/ '98 

jaargangg '98/ '99 

TOTAA L L 

Bron:: SEO/Elsevier 

TM TM 

20,2 2 

19,9 9 

19,7 7 

21,1 1 

20,3 3 

20,2 2 

(1997-2001] ] 

definitiee 1 

7,55 (7,0) 

6,77 (6,4) 

6,22 (6,7) 

6,9(7,1) 6,9(7,1) 

6,11 (6,6) 

6,77 (6,8) 

definitiee 2 

6,55 (6,3) 

5,88 (5,9) 

5,11 (6,0) 

5,66 (6,2) 

5,22 (5,9) 

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

definitiee 3 

8,77 (6,9) 

7,99 (6,3) 

7,66 (6,6) 

7,44 (7,0) 

7,00 (6,7) 

7,77 (6,7) 

definitiee 4 

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

6,77 (5,6) 

6,00 (5,3) 

5,66 (5,5) 

5,77 (5,6) 

6,33 (5,7) 

Uitt de tabel blijkt dat alle respondenten gemiddeld 20,2 maanden na afstuderen 

werdenn geënquêteerd. Tevens blijkt dat variatie bestaat in de jaarganggemiddel-

denn 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. All e definities geven een in de tijd dalend 

gemiddeldee te zien, wat overeenkomt met de toenemende krapte op de arbeids-

marktt 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 gemid-

deldenn 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 tegen-

stellingg tot definitie 1 en 2, ook korte onvoltooide duren waargenomen. 

TabelTabel 3.4 De correlatie tussen voltooide %pekduren van vier definities 

definitiee 1 
definitiee 2 
definitiee 3 
definitiee 4 

definitiee 1 

* * 

definitiee 2 

0,82 2 
* * 

definitiee 3 

0,62 2 
0,40 0 

* * 

definitiee 4 

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

* * 

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001) 

Dee correlatie tussen de vier definities wordt weergegeven in Tabel 3.4. De tabel 

geeftt de correlatie tussen voltooide duren voor de 13.672 respondenten waar-

voorr 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. 

Ui tt de voorgaande kwantitatieve beschrijving van de vier zoekduurdefinities 

blijk tt 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 arbeids-

marktrelevantiee van opleidingen wordt in Hoofdstuk 4 en Hoofdstuk 7 

onderzocht. . 
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3.55 Samenvatting en conclusies 

Di tt 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. 




