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Hoofdstukk 5 

STARTSALARI S S 

Inn dit hoofdstuk staat het startsalaris van afgestudeerden centraal. De analyse 

volgtt de gebaande paden van de 'loonvergelijking'. Een regressie-analyse brengt 

inn kaart waaraan verschillen in het salaris van pas afgestudeerde academici 

kunnenn worden toegeschreven. Voorts wordt de overgang van universiteit naar 

arbeidsmarktt ermee belicht. Drie karakteristieke fasen van dat transitiepad 

wordenn onderscheiden: werken, gecombineerd studeren en werken, en werk-

looss zoeken. All e drie hebben ze effect op de ontwikkeling van het menselijk 

kapitaall  van de afgestudeerde. De analyse resulteert in schattingen van dat 

effect.. Tevens wordt in de analyse gekeken naar de gevoeligheid van het start-

salariss van afgestudeerden voor toenemende spanning op de arbeidsmarkt. 

Hett hoofdstuk is als volgt ingedeeld. Paragraaf 5.1 geeft een theoretische inlei-

ding.. Paragraaf 5.2 beschrijft het model en definieert de gehanteerde begrippen. 

Inn paragrafen 5.3 en 5.4 worden de schattingsresultaten gepresenteerd. Para-

graaff  5.5 sluit het hoofdstuk af met een samenvatting van de bevindingen. 

5.11 Inleidin g 

DeDe loonvergelijking 

Hett analyseren van het individuele loon geschiedt doorgaans aan de hand van 

dee earnings function, in het Nederlands aangeduid als de 'loonvergelijking'. Hierin 

wordenn de individuele verdiensten, in de vorm van uurloon of inkomen per 
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week,, maand of jaar, geregresseerd op persoonskenmerken en arbeidsmarkt- en 

omgevingsvariabelen,, die worden geacht van invloed te zijn op de verdiensten. 

Dee loonvergelijking neemt een belangrijke plaats in de arbeidseconomie, niet in 

dee laatste plaats omdat ze kan worden toegepast op zeer uiteenlopende onder-

zoeksthema's,, zoals bijvoorbeeld discriminatie op de arbeidsmarkt en zelfs het 

schattenn van de waarde van een mensenleven. Het oorspronkelijke ontwerp 

vann de loonvergelijking stamt uit het werk van Becker en Mineer, beide 

behorendd tot de grondleggers van de human capital theorie. Aan de hand van 

dee loonvergelijking is in de tweede helft van de twintigste eeuw op grote schaal 

onderzoekk gedaan naar de returns, dat wil zeggen, het rendement van scholing 

enn werkervaring. Ook werd met de loonvergelijking inzicht verkregen in de 

ontwikkelingg van het individuele loon gedurende het arbeidsleven. Voor een 

introductiee in de theorie van de loonvergelijking wordt verwezen naar Willi s 

(1986),, Freeman (1986) en Heekman et al. (2003). 

Dee loonvergelijking is sinds haar ontstaan in vele landen en voor diverse doel-

eindenn ontelbare keren geschat. Thans is men echter minder optimistisch over 

dee zuiverheid van de schattingen van het onderwijsrendement die ermee 

wordenn geproduceerd. Vaak genoemde redenen daarvan zijn: niet-waarge-

nomenn variabelen die aangeboren capaciteiten ('ahi/ity') van individuen weer-

spiegelen,, endogeniteit van de hoeveelheid genoten onderwijs en meetfouten 

daarin.. Door middel van de techniek der instrumentele variabelen (IV) zijn 

rendementschattingenn van scholing gemaakt die beter tegen deze bezwaren 

bestandd zijn, dan schattingen die op de kleinste kwadraten methode (OLS) zijn 

gebaseerd.. Over het algemeen blijkt het rendement van scholing op basis van 

IV-schattingenn wat hoger te zijn dan door OLS-schattingen wordt aangegeven 

(ziee bijv.: Oosterbeek & Van Ophem, 2000 en Levin & Plug, 1999). Heekman 

ett al. (2003) geven aan dat er niet alleen sprake is schattingstechnische 

problemen,, maar dat ook getwijfeld moet worden aan de validiteit van de 

voorwaardenn waaronder de loonvergelijking opgeld doet. Zij noemen onder 

andere:: de onveranderlijkheid van de economische omgeving en perfecte 

zekerheidd over toekomstige inkomsten. 
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Inn deze studie wordt de loon vergelijking gebruikt om toonverschillen tussen 

pass afgestudeerde academici te kunnen duiden. Tevens levert de analyse schat-

tingenn van het rendement van drie arbeidsmarktactiviteiten: werken, studeren 

&&  werken, en werkloos zoeken. De genoemde nadelen van OLS-schattingen 

zullenn wellicht ook van toepassing zijn op de hier gepresenteerde resultaten. 

Gebrekk aan zinvolle instrumenten voor IV-schatüngen maakt het evenwel niet 

mogelijkk de zuiverheid van de schattingen nader te onderzoeken. 

Training-on-the-job Training-on-the-job 

Dee steekproef van afgestudeerden vormt een betrekkelijk homogene groep als 

hett gaat om het aantal jaren genoten voltijd onderwijs. Dat betekent dat waar-

genomenn loonverschillen op gemiddeld 20 maanden na afstuderen nauwelijks 

kunnenn worden toegeschreven aan verschillen in de - in jaren gemeten -

hoeveelheidd genoten onderwijs. Wel is er variatie in het type opleiding op basis 

waarvann door middel van dummyvariabelen constante verschillen in het loon 

kunnenn worden vastgesteld. Variatie nemen we ook waar in de hoeveelheid 

werkervaringg en dat biedt mogelijkheden een relatie te leggen tussen loon en 

werkervaringg in het begin van de arbeidsloopbaan. Volgens de human capital 

theoriee (Becker, 1993a) gaat het investeren in menselijk kapitaal, ook na een 

periodee van volgen van voltijd onderwijs in de eerste vijftien tot twintig jaren 

vann een mensenleven, gewoon door. Bedrijven bieden werknemers in de visie 

vann Becker scholing aan in de vorm van training-on-the-job. Daaronder vallen 

natuurlijkk formele bedrij fscursussen met een afgemeten hoeveelheid lesstof in 

eenn zekere tijd. Die kunnen op de markt van scholing worden ingekocht of, 

omdatt ze complementair zijn aan het productieproces, efficiënt binnenshuis 

wordenn aangeboden. Maar niet alleen formele cursussen, ook minder formele 

trainingg wordt tot training-on-the-job gerekend. Daarbij gaat het om vaardig-

hedenn die een werknemer allengs opdoet tijdens zijn werk. Training-on-the-job 

iss in dat geval eigenlijk een onvermijdelijk bijproduct van werken, dat in goed 

Nederlandss ook wel 'werkervaring' wordt genoemd. Killingsworth (1982) 

spreektt in dat verband van learning-by-doing. Welke vorm training-on-the-job 

voorall  aanneemt in de eerste jaren na afstuderen blijkt uit gegevens van latere 

jaargangenn van Studie Sc Werk. Zo'n 30 procent van de afgestudeerden geeft aan 
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inn de huidige baan extra scholing nodig te hebben gehad en wel gemiddeld 14 

uurr per week gedurende een periode van gemiddeld 11 maanden. Hoewel 

training-on-the-jobb voor afgestudeerde academici dus voor een aanzienlijk 

aantall  ook uit formele cursussen bestaat, zal in het vervolg soms ook het 

Nederlandsee woord 'werkervaring' worden gebezigd, zonder daarmee formele 

cursussenn uit te willen sluiten. 

AlgemeneAlgemene en bedrijfsspeciGeke werkervaring 

Dee human capital theorie onderscheidt twee extreme, puur theoretische 

vormen:: algemene werkervaring, die in beginsel in elk bedrijf tot hogere pro-

ductiviteitt leidt, en bedrij fsspecifieke werkervaring, die alleen van waarde is in 

hett bedrijf waar de werkervaring is opgedaan. In werkelijkheid zijn vaardig-

hedenn zelden puur algemeen of puur bedrij fs specifiek, maar eerder een mix van 

dee twee. Becker (1993a) laat zien dat in theorie de kosten van investeringen in 

algemenee werkervaring voor rekening komen van de werknemer. Hij verdient 

daardoorr gedurende de periode waarin hij op de werkvloer scholing ontvangt 

minderr dan hij op grond van zijn productiviteit waard is, maar komt wel in het 

bezitt van vaardigheden die hij later, waar dan ook op de arbeidsmarkt, te gelde 

kann maken. Volgens de theorie zijn de kosten van investeringen in de algemene 

vaardighedenn van werknemers verdisconteerd in de waargenomen lonen. Of, in 

dee woorden van Becker: "earnings tend to be net of investment costs and gross 

off  investment returns"27. Voor bedrij f sspecifieke vaardigheden liggen de zaken 

anders.. Hiervoor hebben werkgevers alle reden om de investeringskosten alleen 

tee dragen, omdat de opbrengsten ten goede komen aan het bedrijf en de werk-

nemerr er elders niets aan heeft28. Om het risico te verkleinen dat de investering 

verlorenn gaat — m.a.w. dat de werknemer ontslag neemt — kan de werkgever een 

deell  van 'het surplus' uitbetalen in de vorm van hoger loon. Hiermee legt de 

humann capital theorie de basis voor theorievorming over de mobiliteit van 

werknemerss tussen banen, wat in Hoofdstuk 6 aan de orde zal komen. 

Beckerr (1993a, p.95) 

Hett gezamenlijk dragen van de investeringskosten van training door beide partijen kan 
ontstaann door marktimperfecties, zoals ongelijke informatie of zoekfricties, zie Leuven 
(2001). . 
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DeDe overgang van universiteit naar arbeidsmarkt 

Dee hypothese dat na jaren van voltijd onderwijs het investeren in menselijk 

kapitaall  niet abrupt ophoudt, maar doorgaat in de vorm van opdoen van 

werkervaring,, zou juist in de overgang van schoolverlaters van voltijd onderwijs 

naarr arbeidsmarkt moeten kunnen worden getoetst. De overgang van acade-

micii  naar de arbeidsmarkt kent echter niet, zoals het geval is bij alumni van 

meerr 'schoolse' opleidingen op lager niveau, een duidelijk moment waarop de 

opleidingg eindigt en de loopbaan op de arbeidsmarkt kan beginnen. Studenten 

vann de universiteit hebben de vrije hand. Ergens rond het moment van afstu-

derenn — officieel de dag waarop de bul wordt uitgereikt - vindt de overgang 

naarr de arbeidsmarkt plaats, maar wanneer precies verschilt per persoon en is 

niett altijd eenduidig vast te stellen. Eén van de oorzaken is dat soms de bul-

uitreikingg pas enige tijd na het laatste behaalde tentamen plaatsvindt. De 

officieuss afgestudeerde kan dus al enkele maanden beschikbaar zijn voor de 

arbeidsmarkt,, voordat hij officieel is afgestudeerd. Een andere oorzaak is dat 

studenten,, indien in de laatste fase van de studie relatief nog weinig colleges 

moetenn worden gevolgd, kunnen besluiten om werk en studie te combineren. 

Kortom:: de feitelijke overgang naar de arbeidsmarkt kan net zo goed een half 

jaarr vóór als na de buluitreiking beginnen, en bovendien kan de ene afgestu-

deerdee in de laatste fase kiezen voor de combinatie van studeren en werken, 

terwijll  de andere zich pas na afstuderen fulltime (en werkloos) gaat oriënteren 

opp de arbeidsmarkt. Door de tijdsduur te meten van de drie belangrijkste fasen, 

tee weten (o) gecombineerd studeren en werken; (b) werkervaring na afstuderen; 

enn (c) werkloos zoeken, en die in de loonvergelijking op te nemen, kan worden 

vastgesteldd welk transitiepad vanuit economisch oogpunt het gunstigst uitpakt. 

OverigeOverige determinanten van het loon 

Naastt het gekozen transitiepad worden ook persoonskenmerken in de loonver-

gelijkingg opgenomen. Daarin wordt onderscheid gemaakt naar enerzijds alge-

menee persoonskenmerken, zoals leeftijd, geslacht en etniciteit, en anderzijds 

indicatorenn van menselijk kapitaal, zoals studierichting, studieprestaties en 

socialee vaardigheden. Tevens komen baankenmerken en arbeidsmarktomstan-

dighedenn in de loonvergelijking tot uitdrukking. Tot de baankenmerken worden 
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gerekend:: het vereiste opleidingsniveau, type dienstverband, aantal contracturen 

enn bedrijfstak. De arbeidsmarktomstandigheden kunnen in het model variëren 

inn rijd (arbeidsmarktspanning V/U) en plaats (landsdelen). 

5.22 Model en definities 

Dee geschatte loonvergelijking heeft de volgende vorm: 

\ny\ny = j30+x%+£ (5.1) 

waarbijj  j hier het netto maandloon voorstelt in de baan op het moment van 

enquêterenn - in het vervolg aangeduid als de 'huidige baan' - en x een vector is 

vann variabelen. De typische Mineer-vergelijking verkrijgt men indien het aantal 

jarenn voltijd onderwijs en het aantal jaren werkervaring na schoolverlaten tot de 

vectorr x behoren. Behoren ook oudere werknemers tot de waarnemingen, dan 

wordtt in de Mineer-vergelijking ook het kwadraat van het aantal jaren werk-

ervaringg opgenomen. 

Hett netto maandloon j wordt rechtstreeks door de respondent gerapporteerd. 

Vakantiegeldd en andere financiële bonussen, zoals winstdeling, eindejaars-

uitkering,, dertiende maand en spaarloon blijven (omdat ze niet worden waar-

genomen)) buiten beschouwing. Omdat het maandloon voor een groot deel 

wordtt bepaald door de keuze van werkweekomvang en die keuze kan samen-

hangenn met andere verklarende variabelen in het model, zoals geslacht, dienst-

verband,, bedrijfstak en studie, worden alleen voltijders in de analyse betrokken. 

Voltijderss zijn mensen die 32 uur of meer per week werken. De vijf jaargangen 

werdenn in achtereenvolgende jaren waargenomen, met als gevolg dat tussen de 

eerstee meting en vijfde meting alleen al door inflatie volgens de CBS-

consumentenprijsindexx (CPI) een verschil wordt waargenomen van ruim 10 

procentt (zie Tabel 2.4). Om het effect van inflatie te ondervangen zijn alle 

lonenn in de huidige baan uitgedrukt in prijzen van 2001. De analyse beperkt 

zichh tot afgestudeerden die op het moment van enquêteren 30 jaar of jonger 

zijn.. Daardoor worden alleen de 'reguliere' studenten, dat wil zeggen zij die met 

hett doctoraal examen een lange periode van voltijd onderwijs hebben afge-



5.25.2 Model en definities 121 1 

sloten,, in beschouwing genomen. Zij die op latere leeftijd vanuit een werkende 

positiee een deeltijd29 studie begonnen vertekenen mogelijk het beeld, omdat ze 

eenn uitzonderlijke groep vormen en hun salaris op het moment van enquêteren 

wordtt beïnvloed door hun langere arbeidsverleden. Na verwijdering van 

incompletee waarnemingen resteren 13.501 waarnemingen op basis waarvan de 

loonvergelijkingg kon worden geschat. Het netto maandloon in prijzen van 

januarii  2001 bedroeg in de periode 1995-2000 gemiddeld €1.535, met een 

standaardd deviatie van €330. In Figuur 5.2 toont de frequentieverdeling van de 

natuurlijkee logaritme van het waargenomen netto maandloon. 

FiguurFiguur 5.2 Frequentieverdeling van ln(netto maandloon) in de huidige baan (voltijd, 
prijkenprijken januari 2001) 

6,55 7 7,5 8 

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001) 

Dee overgang van universiteit naar arbeidsmarkt wordt verondersteld in te gaan 

opp het moment dat de academicus begint in zijn eerste baan, indien die baan 

vóórr afstuderen aanvangt. Begon de eerste baan na afstuderen, dan begint het 

transitiepadd op het moment van buluitreiking. Op welk moment het transitie-

padd eindigt is voor de analyse niet van belang, maar bovendien moeilijk 

objectieff  te definiëren. De tijdspanne vanaf het beginpunt tot aan het moment 

vann enquêteren noemen we de observatieperiode TOBS. De observatieperiode 

Selectiee op deeltijdstudie is niet mogelijk omdat dat gegeven voor de eerste twee 
jaargangenn niet bekend is. 
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verschiltt per individu en valt uiteen in drie verschillende fasen. Eén heeft 

betrekkingg op de tijd voor afstuderen, de overige twee op de periode erna. Als 

eerstee onderscheiden we de fase 'studeren en werken' vóór afstuderen, aange-

gevenn door TSV!.. Neemt deze variabele de waarde nul aan dan werkte de 

afgestudeerdee tijdens zijn studie niet in een baan, waarin hij ook direct na 

afstuderenn werkte. Neemt Tsw een positieve waarde aan, dan wordt ermee 

aangegevenn hoe lang hij voor afstuderen in zijn eerste baan werkte. Ten tweede 

wordtt de fase 'werkloos zoeken' naar de eerste baan na afstuderen onder-

scheiden.. Deze variabele, aangeduid als TWL7, meet de werkloze zoektijd tot aan 

dee aanvang van de eerste baan3". De derde en laatste is 'werkervaring na 

afstuderen',, aangeduid als TIRV. Begon de afgestudeerde voor afstuderen met 

zijnn huidige baan, dan meet TKRV, om dubbeltelling te voorkomen met Tsw, de 

tijdd vanaf afstuderen. De drie fasen die het individuele transitiepad beschrijven, 

zijnn per definitie niet-overlappend en tellen op tot de observatieperiode, ofwel: 

^^ OBS = ^ SW + *  WLZ + -*  ERV (5-2) 

Dee eerste twee T's ter rechterzijde nemen een waarde aan van nul of groter, 

TERVV en TOBS zijn strikt positief. Ze worden alle gemeten in gehele maanden, 

maarr zijn in de berekeningen uitgedrukt in jaren. Eén aanname moet, vanwege 

hett ontbreken van gegevens, worden gemaakt. Eventuele banen vóór de 

huidigee baan worden verondersteld een ononderbroken periode van arbeids-

marktparticipatiee te vormen vanaf het moment van aanvang van de eerste baan 

tott aan het moment dat de respondent begint in de huidige baan. Banen na 

afstuderenn volgen elkaar dus direct op. Zou de academicus in werkelijkheid 

tussenn de twee banen enige tijd werkloos zoeken, dan wordt Tm/ onderschat en 

THRVV overschat. Voor 45 procent van de respondenten kan dat het geval zijn. 

Inn Figuur 5.3 worden de frequentieverdelingen van de vier Ts grafisch weer-

gegeven,, met daarbij (in maanden) het steekproefgemiddelde en de standaard 

deviatie.. Voor Tsw wordt de verdeling conditioneel op positieve waarden weer-

gegeven,, omdat voor een groot aantal afgestudeerden - 80 procent - deze 

variabelee de waarde nul aanneemt. 

I n n 

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

20% % 

7OBSS :Observatietij d 

gemiddelde:: 20,8 
standaardd deviatie: 5,0 

12 2 24 4 

30% % 

20% % 

10% % 

0% % 

12 2 24 4 

7sw::  Studeren &  werken 
(voorr afstuderen) 

gemiddelde:: 1,0 
standaardd deviatie: 3,0 
P(TSvx=0)=0,80 0 

weergegevenn wordt: 

P(Tsw|| Tsw>0) 

7WLZ:: Werkloos zoeken 
(naa afstuderen) 

gemiddelde:: 3,0 
standaardd deviatie: 4,1 

12 2 24 4 

15% % 

10% % 

5% % 

0% % 

JERv:Werkervarin g g 
(naa afstuderen) 

gemiddelde:: 16,8 
standaardd deviatie: 5,7 

00 12 24 

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001); N=64,l duizend; n=13.501 



124 4 HoofdstukHoofdstuk 5 

5.33 Schattingsresultaten 

Inn Tabel 5.1 worden de uitkomsten 'weergegeven van een OLS-regressie van 

hett netto maandsalaris in de baan op het moment van enquêteren. Als regres-

sorenn zijn variabelen opgenomen die betrekking hebben op: (a) het transitiepad 

vann universiteit naar arbeidsmarkt; (b) kenmerken van de baan; (<r) arbeids-

marktomstandigheden;; en (d) persoonskenmerken. De schattingsresultaten 

wordenn achtereenvolgens in vier subparagrafen besproken. De uitkomsten 

voorr de 59 studierichtingen worden afzonderlijk gepresenteerd in paragraaf 5.4. 

Dee schattingsresultaten worden op de gebruikelijke wijze weergegeven. De 

geschattee coëfficiënten worden onder J3 gepresenteerd met daarnaast de 

standaardd deviatie. Significantieniveaus worden door middel van aanduidingen 

mett één, twee of drie sterren aangegeven. Vrijwel alle coëfficiënten kunnen 

wordenn geïnterpreteerd als quasi-elasticiteiten, dat wil zeggen dat de verande-

ringg van een variabele x met één eenheid gepaard gaat met een relatieve 

veranderingg van het netto maandloon van J3X, In Bijlage B, Tabellen B.4 t /m 

B.7,, wordt inzicht geboden in de robuustheid van de coëfficiëntschattingen, 

doorr vanuit een eenvoudige specificatie van de loonvergelijking, blokken van 

regressorenn in variërende volgorde aan de vergelijking toe te voegen. 

5.3.11 Het transitiepad van universiteit naar  arbeidsmarkt 

Analoogg aan de wijze waarop met de loonvergelijking het rendement van een 

jaarr voltijd onderwijs kan worden geschat, geven de coëfficiënten van TOT, T X̂J 

enn Tf.-Rv in de loonvergelijking in Tabel 5.1 het rendement van de drie onder-

scheidenn fasen van het transitiepad weer. Het gebruik van de term 'rendement' 

komtt voort uit de human capital theorie. Gedurende de drie fasen vindt, zo 

luidtt de veronderstelling, investering plaats in het menselijk kapitaal van de 

jongee academicus. Tijdens Tsw, en TERV gebeurt dat door middel van werk-

ervaringg (training-on-the-job), tijdens T ^ . bestaat het toenemende menselijk 

kapitaall  uit extra kennis over de arbeidsmarkt. Het resulterende hogere loon is 

inn alle gevallen het rendement van de investering. 
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TabelTabel 5.1 Determinanten van het (voltijd) netto maandloon op het moment van enquêteren 

Inn (netto maandloon) huidige baan; prijzen 

constante e 

HetHet transitiepad 

januarii  2001 

studerenn en werken Tsw (voor afstuderen;jaren) 
werkervaringg na afstuderen TERV (jaren) (jaren) 
werklooss zoeken TWLZ (na afstuderen;jaren) 

TWLZZ  InV/U 

Baankenmerken Baankenmerken 
contracturenn per week 
dienstverband:: tijdelijk met uitzicht op vast (io.v. vast) 

tijdelij k k 
eigenn bedrijf 
freelance e 
gedetacheerdd (uitzendwerk 

aio/oio o 
sector:: onderwijs 

zakelijkee dienstverlening 
financiëlee dienstverlening 
zorg g 
industrie e 
overige e 

baanniveau:: lbo/mavo 
havo o 
mbo o 
vwo o 
hbo o 

Arbeidsmarktomstandigheden Arbeidsmarktomstandigheden 
noord d 
oost t 
zuid d 
arbeidsmarktspanning:: In (V/U) 

(t.o.v.(t.o.v. vast) 
(t.o.v.(t.o.v. vast) 
(t.o.v.(t.o.v. vast) 

etc.)) (t.o.v. vast) 

(t.o.v.(t.o.v. overheid) 
(t.o.v.(t.o.v. overheid) 
(t.o.v.(t.o.v. overheid) 
(t.o.v.(t.o.v. overheid) 
(t.o.v.(t.o.v. overheid) 
(t.o.v.(t.o.v. overheid) 

(t.o.v.(t.o.v. wo) 
(t.o.v.(t.o.v. wo) 
(t.o.v.(t.o.v. wo) 
(t.o.v.(t.o.v. wo) 
(t.o.v.(t.o.v. wo) 

(t.o.v.(t.o.v. west) 
(t.o.v.(t.o.v. west) 
(t.o.v.(t.o.v. west) 

PersoonskenmerkenPersoonskenmerken en menselijk kapitaal 
leeftijdd bij aanvang van de studie 
man n 
allochtoon;; subjectief 

(t.o.v.(t.o.v. vrouw) 
(t.o.v.(t.o.v. autochtoon) 

opleidingsniveauu ouders (standaard normaal) 
gemiddeldee tentamencijfer 
studietempoo (t.o.v. gemiddelde van de studie;jaren) 
bestuurlijkee ervaring 
effectenn van 59 studies 

aantall  (gewogen) observaties: 13.501 

(t.o.v.(t.o.v. geen) 

R2= = 

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001) significantie: ** *  = 99%, 

p p 
6,670 0 

0,051 1 
0,062 2 
0,036 6 
0,014 4 

0,012 2 
-0,031 1 
-0,049 9 
-0,018 8 
-0,026 6 
-0,098 8 
-0,310 0 
-0,066 6 
-0,038 8 
0,002 2 

-0,036 6 
0,009 9 

-0,037 7 
-0,260 0 
-0,163 3 
-0,161 1 
-0,116 6 
-0,056 6 

-0,054 4 
-0,018 8 
-0,018 8 
0,043 3 

0,006 6 
0,024 4 
0,001 1 
0,006 6 
0,013 3 
0,002 2 
0,021 1 

st.dev. . 

(0,040) (0,040) 

(0,006) (0,006) 
(0,004) (0,004) 
(0,009) (0,009) 

(0,006) (0,006) 

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

(0,006) (0,006) 
(0,004) (0,004) 
(0,004) (0,004) 
(0,003) (0,003) 

(0,001) (0,001) 
(0,003) (0,003) 
(0,009) (0,009) 
(0,002) (0,002) 
(0,003) (0,003) 
(0,002) (0,002) 
(0,003) (0,003) 

%ie%ie Paragraaf 5.4 

0,41 1 

***  = 95% **  = 90% 

*** * 

** * * 
*#* * 
** * * 
** * 

** * * 
** * * 
** * * 

**# # 
*** * 
*** * 
** * * 

** * * 

*** * 
*** * 
*** * 
** * * 
** * * 
** * * 

** * * 
#** * 
*** * 
** * * 

** * * 
** * * 

*## # 
*** * 

** * * 
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GecombineerdGecombineerd studeren en werken 

Hett combineren van studie en werk vóór afstuderen levert volgens de model-

schattingg een rendement op van circa 5 procent31. Dat wil zeggen dat afgestu-

deerdenn die een jaar vóór afstuderen reeds gaan werken ceteris paribus 5 

procentt meer verdienen dan zij die dat niet doen. Onder 'werk vóór afstuderen' 

wordtt hier verstaan de eerste door de respondent gerapporteerde baan waarin 

hijhij  direct na afstuderen werkte en waarmee hij voor afstuderen begon. Typische 

studentenbijbaantjess blijven buiten beschouwing, evenals banen van minder 

dann 12 uur per week. Het opdoen van dergelijke relevante werkervaring in de 

laatstee fase van de studie kan, zo blijkt uit dit resultaat, worden gezien als een 

goedee investering in het menselijk kapitaal van de jonge academicus. Daarbij zij 

opgemerktt dat indien de studie er vertraging door oploopt, het rendement als 

sneeuww voor de zon verdwijnt. Immers, verlengde inschrijving aan de universi-

teitt brengt extra kosten in de vorm van collegegeld met zich mee. Het college-

geldd bedroeg in de jaren van beschouwing €120 per maand. Voor de gemiddel-

dee afgestudeerde in de steekproef komt dat overeen met circa 8 procent van 

zijnn netto maandloon na afstuderen. Aan de hand hiervan en het rendement 

vann werkervaring na afstuderen (circa 6 procent; zie pagina 127) kan worden 

uitgerekendd tot welke studievertraging het accepteren van een baan voor het 

afstuderenn nog positief uitpakt. Stel TŜ -=T+TV, waarbij Tv de studievertraging 

voorstelt.. Accepteren van de eerste baan Tsw jaren voor afstuderen is dan 

gunstigg indien 0,05T+(0,05 - 0,08)"Tv > 0,06TV O Tv < 0,40TSW. Dat impliceert 

datt het accepteren van een baan in de eindfase van de studie alleen rendabel is, 

indienn het de studie met niet meer dan pakweg 40 procent van de gewerkte 

periodee voor afstuderen vertraagt. Zij die één jaar voor het beoogde moment 

vann afstuderen reeds een baan accepteren, mogen dus om quitte te spelen in 

termenn van menselijk kapitaal, 5 maanden vertraging oplopen bij afstuderen. 

Dee bevinding dat opdoen van werkervaring voor schoolgaanden nuttig is, is 

natuurlijkk niet nieuw. Het is al lang geïnstitutionaliseerd in de vorm van stages 

bijbij  bedrijven. In de tweede helft van jaren 90 kreeg het opdoen van praktijk-

ervaringg voor hoger opgeleiden een nieuwe impuls door de invoering van het 
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'dualee traject' bij sommige opleidingen in met name het hoger beroepsonder-

wijs.. De uitkomsten suggereren dat een duaal traject ook voor academici 

gunstigg is en derhalve een nuttig onderdeel van elk curriculum kan zijn. 

WerkervaringWerkervaring na afstuderen 

Eenn jaar werkervaring na afstuderen levert een rendement op van circa 6 

procent32.. Ook deze schatting is, evenals die van 'studeren en werken', een 

bevestigingg van de human capital gedachte dat het menselijk kapitaal van 

(jonge)) mensen door middel van training-on-the-job na het voltijd onderwijs 

verderr accumuleert. De uitkomsten suggereren dat geen verschil bestaat tussen 

relevantee werkervaring vóór en na afstuderen33. Wellicht ten overvloede wordt 

nogg opgemerkt dat training-on-the-job hier meestal de vorm aanneemt van 

learning-by-doing.. Uit latere jaargangen van Studie & Werk blijkt dat 30 procent 

vann de afgestudeerden in de huidige baan extra scholing heeft genoten. Voor de 

overigee 70 procent zijn de tijdens het werk aangeleerde vaardigheden dus niet 

doorr een cursus verkregen, maar zijn zij het bijproduct van werken. 

WerkloosWerkloos zoeken 

Naa afstuderen werkloos zoeken naar een baan heeft volgens de modelschatting 

eenn rendement dat afhankelijk is van de spanning op de arbeidsmarkt. In het 

modell  is, naast het directe effect van werkloos zoeken, het kruiseffect van de 

zoektijdd en de spanningsindicator InV/lf*  geschat. Het geschatte kruiseffect 

vann 0,014 suggereert dat het rendement van zoeken toeneemt naarmate de 

arbeidsmarktt krapper is. De modeluitkomsten geven aan dat in een 'symme-

trische'' arbeidsmarkt met evenveel vacatures als werklozen, dat wil zeggen 

indienn V/U-\, het rendement 3,6 procent bedraagt. In een krappere arbeids-

marktt is het rendement hoger, in een ruimere lager. 

Eenn robuustheidanalyse geeft aan dat de schatting afhankelijk van de specificatie van 
dee loon vergelijking varieert tussen 4,5 en 6 procent (zie Tabel B4, Bijlage B). 
Eenn robuustheidanalyse geeft aan dat de schatting bij diverse specificaties van de 
loonvergelijkingg nauwelijks varieert (zie Tabel B.4, Bijlage B). 

Eenn F-toets verwerpt de hypothese van gelijke coëfficiënten niet: F=2,48 ;/>=0,12 

Voorr elke waarneming is berekend: ln(gemiddelde V/U-ratio in TOBS) 

31 1 

32 2 

33 3 

34 4 
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Figuurr 5.4 geeft het geschatte rendement van werkloos zoeken bij verschillende 

waardenn van de V/U-ratio grafisch weer. In de periode september 1994 tot en 

mett december 200035 bedroeg de V/U-iz.no gemiddeld 0,47. Waarden hoger 

dann 1 komen zelden voor; ze werden geregistreerd in het uitzonderlijk gunstige 

jaarr 2000 en ook nog in het begin van 2001. In die jaren werd werkloos zoeken 

opp de arbeidsmarkt beloond met een rendement van 4 procent. In september 

19944 was de V/U-taüo gelijk aan 0,09. Ofwel: het CBS telde 100 werklozen op 

99 vacatures. Het rendement van zoeken bedroeg volgens de geschatte relatie 

toenn 0 procent. 

FiguurFiguur 5.4 Het geschatte rendement van werkloos speken voor pas afgestudeerde academici 

4%% - - -^_____^ 

3%% ^ 

2%2% ^ ^ 

1%% / 

0 %%  I —*—  —T— 

00 0,25 0,5 0,75 1 1,25 

arbeidsmarktspanningg V/ U 

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001) 

Omdatt de verzamelde gegevens zowel een conjunctureel dieptepunt eind 

1994/beginn 1995 als een hoogtepunt in de zomer van 2000 omspannen, kan 

hieruitt worden geconcludeerd dat het rendement van zoeken naar werk voor 

academicii  normaal gesproken varieert tussen 0 en 3,6 procent, afhankelijk van 

dee krapte op de arbeidsmarkt. De human capital interpretatie van deze 

uitkomstt is dat het vergaren van informatie over de arbeidsmarkt de werk-

zoekendee menselijk kapitaal oplevert, dat zich uitbetaalt in de vorm van een 

hogerr loon. Zijn er meer vacatures om informatie over te vergaren en minder 

35 5 Ziee Paragraaf 2.3, Figuur 2.2 voor het verloop van VIU in sept 1994-dec 2000 

http://U-iz.no
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concurrenten,, dan wordt het rendement van zoeken hoger. Het gevonden 

positievee zoekrendement is eveneens in overeenstemming met de centrale 

gedachtee achter de zoektheorie, die zegt dat werkloos zoeken een productieve 

bezigheidd is, waarvan het resultaat een betere match is tussen mens en baan (zie 

paragraaff  3.2). Overigens zullen maar weinig investeerders tevreden zijn met 

eenn rendement van tussen 0 en 3,6 procent. Schoolverlaters die willen inves-

terenn in hun menselijk kapitaal hebben, zoals in het voorgaande al bleek, een 

beterr alternatief en dat is werken. Het verwerven van kennis over de arbeids-

marktt is op zich een renderende bezigheid, maar kan beter al werkende of 

tijdenss de laatste fase van de studie plaatsvinden. In werkloze toestand zijn de 

kostenn te hoog. De afgestudeerde derft niet alleen het verschil in inkomen 

tussenn loon uit werken en een bijstandsuitkering, ook gaat zijn menselijk 

kapitaall  er minder op vooruit dan wanneer hij werkt. 

Enkelee kanttekeningen zijn vermeldenswaard. Ten eerste komen in de analyse 

alleenn mensen voor die op het moment van ondervragen werken en dus daad-

werkelijkk een baan hebben gevonden. Het gevonden rendement geldt derhalve 

voorr een selectie van succesvolle zoekers. De extreem onsuccesvolle - met 

kennelijkk lage zoekrendementen - hadden op het moment van enquêteren nog 

geenn baan. Dit zou in theorie kunnen betekenen dat het werkelijke rendement 

wordtt overschat. Het aantal niet-succesvolle zoekers is overigens minder dan 5 

procentt van het totaal (zie paragraaf 3.4) en dat betekent dat dit selectie-effect 

niett erg groot zal zijn. Ten tweede betreffen de data een louter aantrekkende 

arbeidsmarktt voor academici. De permanente opwaartse druk op het loon 

impliceertt dat 'later instappen' automatisch een hoger loon met zich meebrengt, 

ookk als men niet zoekt. Voor deze trendmatige loonontwikkeling wordt welis-

waarr de variabele ln(K/L7) opgenomen, maar die geeft voor elke waarneming 

hett gemiddelde weer over de observatieperiode. De stijging van de VI (7-ratio 

binnenbinnen de individuele observatieperiode komt er niet in tot uitdrukking. 

Wanneerr de verzamelde gegevens tevens een flinke tijdspanne van ontspanning 

vann de arbeidsmarkt omvatten, kan met meer zekerheid worden geconcludeerd 

off  zoeken voor pas afgestudeerde academici daadwerkelijk een positief 

rendementt heeft. Dit is een aanknopingspunt voor vervolgonderzoek op toe-

komstigee jaargangen van Studie & Werk. 
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5.3.22 Baankenmerken 

Baankenmerken,, zoals het aantal gewerkte uren, het soort dienstverband, de 

bedrijfssectorr en het niveau van de baan, zijn in belangrijke mate bepalend voor 

dee hoogte van het salaris van pas afgestudeerden. Dat blijkt ook uit Tabellen 

B.44 t /m B.7 in Bijlage B. Telkens wanneer de variabelen waarin de baanken-

merkenn tot uitdrukking komen aan de loonvergelijking worden toegevoegd, 

brengtt dat de grootste toename in de R2 teweeg: gemiddeld 0,30 van een totale 

RR van 0,41. Dat wil zeggen dat ongeveer driekwart van de verklaarde variatie 

inn de lonen aan baankenmerken kan worden toegeschreven. 

I nn de modelschatting komen alleen academici voor die 32 of meer uur per 

weekk werken. Omdat boven deze grens nog altijd variatie in het aantal gewerkte 

urenn wordt waargenomen, zijn de contracturen (per week) als variabele 

opgenomen.. Neemt het aantal uren per week van voltijders met één uur toe, 

dann gaat het netto maandsalaris met gemiddeld 1,2 procent omhoog. Het netto 

salariss stijgt, zoals mag worden verwacht, door het progressieve belasting-

systeemm percentueel minder dan het aantal uren. Bij een 38 urige werkweek 

komtt een toename van één uur overeen met 2,6 procent langer werken. 

Zess soorten dienstverband worden onderscheiden: vast in loondienst, tijdelijk 

mett uitzicht op vast, tijdelijk, eigen bedrijf, freelance en gedetacheerd. Acade-

micii  die vast in loondienst zijn, verdienen het meeste. Zij die eigen bedrijf 

hebbenn of freelancer zijn, verdienen in deze fase van de loopbaan niet signifi-

cantt minder. De overige soorten van dienstverband brengen een lager netto 

salariss met zich mee, zie Figuur 5.5. Gedetacheerden (uitzendkrachten e.d.) 

verdienenn bijna 10 procent minder, en academici met een tijdelijk contract bijna 

55 procent minder. Zij die een uitzicht hebben op een vast dienstverband 

verdienenn 3 procent minder. Aio's en oio's vormen een uitzonderlijke groep en 

wordenn derhalve in de analyse apart onderscheiden. Hun netto maandloon is 

gemiddeldd 31 procent lager. Zij betalen daarmee, zoals het officieel heet, de 

kostenn van hun vervolgopleiding. 
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FiguurFiguur 5.5 Netto salaris naar type dienstverband (ten opzichte van vast dienstverband) 

tijdelijkk met uitzicht op vast 

tijdelijkk contract 

zelfstandig g 

freelance e 

gedetacheerd d 

-12%% -8% -4% 0% 4% 8% 12% 

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001) 

Zevenn bedrijfssectoren worden in de vergelijking onderscheiden: de overheid, 

onderwijs,, zakelijke dienstverlening, financiële dienstverlening, zorg, industrie 

enn overig. De overheid fungeert in de vergelijking als referentiepunt. Uit de 

regressieresultatenn blijkt dat de overheid, de financiële dienstverlening en de 

industriee de best betalende sectoren zijn voor pas afgestudeerde academici. De 

zorgsectorr en de zakelijke dienstverlening betalen ongeveer 3,5 a 4 procent 

minder.. Het onderwijs betaalt verreweg het minst: 6,6 procent minder dan de 

sectorr overheid, zie Figuur 5.6. 

FiguurFiguur 5.6 Netto salaris en bedrijfssectoren (ten opzichte van de sector overheid) 

onderwijs s 

zakelijkee dienstverlening 

financiëlee dienstverlening 

zorg g 

industrie e 

overig g 

-8%% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001) 
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Financiëlee secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een dertiende maand, winst-

delingg en spaarloon zijn geen onderdeel van het netto maandsalaris. Het voor-

komenn van dergelijke arbeidsvoorwaarden verschilt per bedrijfstak, zoals uit 

blijk tt uit Tabel 5.2. In de tabel wordt per sector weergegeven welk percentage 

vann de respondenten aangeeft dat de genoemde financiële secundaire arbeids-

voorwaardenn op hen van toepassing zijn. De cijfers zijn gebaseerd op de laatste 

driee van de vijf beschouwde jaargangen. 

TabelTabel 5.2 Financiële secundaire arbeidsvoorwaarden in bedrijfssectoren (%) 

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

133 maand 

9 9 
7 7 

35 5 
86 6 
8 8 

48 8 
25 5 

winstdeling/ / 
eindejaarsuitkering g 

54 4 
39 9 
58 8 
69 9 
24 4 
61 1 
45 5 

spaarloon n 

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

Bron:: SEO/Elsevier (1999-2001) 

Ui tt Tabel 5.2 blijkt dat de sectoren financiële dienstverlening en industrie de 

overheidd in alle drie gevallen achter zich laten. Werd in de regressievergelijking 

geenn verschil tussen deze drie sectoren gevonden, op grond van Tabel 5.2 is het 

waarschijnlijkk dat de overheid op jaarbasis in betaling dus achterblijft bij de 

sectorenn financiële dienstverlening en industrie. Verder ondersteunt Tabel 5.2 

dee uitkomsten van de regressie. Het vaker voorkomen van een dertiende 

maandd in de zakelijke dienstverlening zou het gat van 3,8 procent met de 

overheidd kunnen dichten, zodat eigenlijk nog twee sectoren overblijven die 

minderr betalen dan de overheid: zorg en onderwijs. In beide sectoren is het 

nettoo maandsalaris het laagst en komen de drie financiële secundaire arbeids-

voorwaardenn het minst vaak voor. Deze sectoren hadden in de jaren van 

beschouwingg en ook daarna nog te kampen met grote personeelstekorten. 

Relatieff  lage lonen en weinig extra's, zoals die jonge academici in de zorg en het 

onderwijss ten deel vielen, zullen daar mogelijk aan hebben bijgedragen. 
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Al ss laatste baankenmerk wordt het door de werkgever vereiste opleidings-

niveauu besproken. Het blijkt dat werk op het eigen niveau de academicus het 

meestee geld oplevert. Banen op lagere niveaus worden alle minder beloond en 

dee betaling neemt af naarmate het niveau lager is. Met werk op hbo-niveau 

levertt de pas afgestudeerde academicus 6 procent netto per maand in, op vwo-

niveauu 12 procent, op mbo- en havo-niveau ongeveer 16 procent en op 

lbo/mavo-niveauu zo'n 26 procent. 

5.3.33 Arbeidsmarktomstandigheden 

Dee arbeidsmarkt van afgestudeerde academici, 20 blijkt uit Tabel 5.1, vertoont 

duidelijkk regionale verschillen in betaling. In de noordelijke provincies Drenthe, 

Frieslandd en Groningen verdienen voor het overige gelijkwaardige academici 

5,44 procent netto per maand minder dan in West-Nederland, hier gedefinieerd 

alss het gebied Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Ook in het oosten van het 

land,, hier bestaande uit de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel, en 

inn het zuiden (Noord-Brabant, Limburg en Zeeland) is het loon lager, maar het 

verschill  met West-Nederland is wel kleiner: 1,8 procent. 

Tott slot is de arbeidsmarktspanning in de vergelijking opgenomen. Voor elke 

respondentt is het gemiddelde van de maandelijkse VjLZ-ratio's bepaald over 

zijnzijn observatieperiode TOBS. De natuurlijke logaritme daarvan is opgenomen in 

dee vergelijking. De geschatte coëfficiënt wordt geïnterpreteerd als de arbeids-

marktspanningelasticiteitt van het maandloon. De uitkomsten suggereren dat 

eenn procent toename van K/[/-ratio gepaard gaat met een stijging van het 

nettoo maandloon met 0,04 procent. In de periode van beschouwing, nam de 

ratioo toe van gemiddeld 0,08 in september 1994 tot 1,14 in december 2000. Het 

hoogtepuntt van 1,18 werd bereikt in juni 2000. De K/U-ratio nam over gehele 

periodee toe met een gemiddelde groeivoet van 3,5 procent per maand. Dat 

impliceertt dat het reële netto maandloon van afgestudeerden toenam met 0,14 

procentt per maand. In de 76 maanden van beschouwing komt dat overeen met 

loonstijgingg van 11 procent. De afgestudeerden van jaargang '98/'99 die in 

decemberr 2000 op de arbeidsmarkt kwamen, verdienden gecorrigeerd voor 
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inflatie,, louter en alleen omdat ze de arbeidsmarkt in een gunstiger tijd 

betraden,, 11 procent meer dan afgestudeerden van jaargang '94/'95 die in 

septemberr 1994 de arbeidsmarkt betraden. CPB-cijfers uit de Macro Econo-

mischee Verkenningen over de reële koopkrachtontwikkeling geven aan dat het 

nettoo inkomen van de gemiddelde Nederlander in de2e periode toenam met 4,3 

procent.. Op grond van deze cijfers kan worden geconcludeerd dat de arbeids-

marktpositiee van jonge academici er relatief sterk op vooruit is gegaan in de 

jarenn van beschouwing. 

5.3.44 Persoonskenmerken 

Tott de persoonskenmerken die bepalend zijn voor de hoogte van het loon 

wordenn variabelen gerekend van algemene aard, zoals leeftijd, geslacht en 

etniciteit,, en variabelen die betrekking hebben op het menselijk kapitaal van de 

academicus,, zoals studie, studieprestaties en bestuurlijke ervaring. 

Dee leeftijd bij aanvang van de studie heeft een klein positief effect. Met andere 

woorden:: hoe ouder de academicus bij aanvang van zijn studie, des te hoger 

zijnzijn netto maandloon. Elk jaar ouder brengt ongeveer een half procent meer 

loonn met zich mee. De analyse beperkt zich tot de reguliere student, die met 

zijnn studie een lang traject van voltijd onderwijs afsluit. De leeftijd bij aanvang 

vann de studie kan derhalve worden geïnterpreteerd als een indicator van 

afwijkingenn van de normale leerweg. Zij die onderweg bleven zitten of een 

langeree leerweg kozen, zoals havo—vwo—wo of vwo—hbo—wo, verschijnen 

ouderr aan de start van hun studie. Zij die de koninklijke leerweg vwo—wo 

kozenn en onderweg klassen oversloegen zijn jonger aan het begin van hun 

studie.. Groot & Oosterbeek (1994) gebruiken individuele leerwegverschillen 

omm de human capital theorie en screeninghypothese tegen elkaar te toetsen. 

Zittenn blijven of een inefficiënte leerweg zou volgens de human capital theorie 

eenn niet-negatief effect op het loon hebben, en een negatief effect volgens de 

screeninghypothese.. De 'herhaalde' jaren, zo luidt de gedachte, leiden niet tot 

meerr menselijk kapitaal, maar hooguit tot beter begrip van de lesstof en op 

grondd van dat laatste tot mogelijk een klein positief looneffect. In de screening 
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theoriee geven de herhaalde jaren een negatief signaal af over de capaciteiten van 

dee academicus en dat zou tot lagere lonen leiden. Voor het geval van overslaan 

vann klassen zijn de effecten precies omgekeerd. Dus: een niet-positief loon-

effectt volgens de human capital theorie en een positief effect volgens de 

screeningtheorie. . 

Hett geschatte leeftijdseffect voor pas afgestudeerde academici kan in het licht 

vann deze hypotheses worden bezien. Een voordeel van deze schatting boven 

diee van Groot & Oosterbeek is dat het effect relatief kort na afstuderen wordt 

gemeten.. De screeninghypothese krijgt daarmee een eerlijkere kans dan in de 

studiee van Groot & Oosterbeek, waarin loonverschillen worden geanalyseerd 

naa meer dan 20 jaar werkervaring en de screeningtheorie (glansrijk) ten gunste 

vann de human capital theorie wordt verworpen. Het is echter niet erg waar-

schijnlijkk dat screeningeffecten zo lang blijven doorwerken. Maar de eerlijkere 

kanss mag de screeningtheorie overigens niet baten. Het kleine maar significante 

effectt van 0,6 procent in Tabel 5.2 ondersteunt de hypothese die volgt uit de 

humann capital theorie en is in tegenspraak met de screeninghypothese. Het niet 

significantt van nul verschillende effect van studietempo onderstreept deze 

conclusiee nog eens: het maakt voor loon en productiviteit niet uit hoe snel de 

studentt de kennis tot zich neemt. 

Hett is overigens opmerkelijk dat leeftijd en studietempo wel de verwachte 

screeningeffectenn te zien geven in de zoekduur (zie paragraaf 4.3.2). Dit 

suggereertt dat schoolverlaters in sollicitatieprocedures wel worden gescreend 

opp de snelheid en de manier waarop zij hun uiteindelijke opleidingniveau 

hebbenn bereikt. Dit zijn volgens de human capital theorie, maar ook volgens de 

uitkomstenn in Tabel 5.1, geen betrouwbare indicatoren van productiviteit. 

Mannenn verdienen ceteris paribus 2,4 procent meer dan vrouwen. Dit verschil 

wordtt ook wel de ''gender gap' genoemd. Een grote hoeveelheid literatuur 

rapporteertt dat mannen onder gelijke omstandigheden meer verdienen dan 

vrouwenn (zie bijvoorbeeld Blau & Kahn, 2000). In Nederland loopt het verschil 

volgenss recente schattingen van Berkhout et al. (2001) afhankelijk van de 

leeftijdd uiteen van ruwweg 10 tot 20 procent. Deze schattingen geven een 

gemiddeldee weer voor alle opleidingsniveaus. Volgens Tijdens (2003) bedraagt 
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hett loonverschil tussen mannen en vrouwen 22 procent en na correctie voor 

leeftijdd en opleidingsniveau resteert nog zo'n 11 procent. Het gemeten verschil 

tussenn mannelijke en vrouwelijke pas afgestudeerde academici van 2,4 procent 

iss in het licht van de bovengenoemde schattingen voor Nederland niet groot. 

Tochh is het opmerkelijk dat de. gender gap ook al optreedt onder zo'n homogene 

groepp individuen, die niet alleen nog maar aan het begin staan van hun 

arbeidsloopbaan,, maar ook het krijgen van kinderen meestal nog jaren van plan 

zijnn uit te stellen. Discriminatie van vrouwen als verklaring voor dit loon-

verschill  wordt door Plug & Berkhout (2002, 2004) verworpen. Uit een analyse 

vann lonen van homoseksuelen in de Studie & Werk gegevens blijkt dat: (a) 

homoo mannen minder verdienen dan hetero mannen, (b) lesbische vrouwen 

méérr verdienen dan hetero vrouwen, en (<r) zowel geen loonverschil wordt 

waargenomenn tussen hetero mannen en lesbische vrouwen, als tussen homo 

mannenn en hetero vrouwen. Uit deze drie empirische observaties kan worden 

afgeleidd dat in Nederland onder hoger opgeleiden noch wordt gediscrimineerd 

opp geslacht noch op seksuele geaardheid. Die afleiding verloopt als volgt. Uit 

(a)(a) en (b) volgt dat op seksuele geaardheid niet consequent in het nadeel van de 

minderheidd wordt gediscrimineerd. Immers, onder mannen verdienen homo's 

minder,, terwijl onder vrouwen de homoseksuelen meer verdienen. Bevindingen 

(a)(a) en {b) sluiten consequente discriminatie op seksuele geaardheid dus uit. Als 

nuu wel zou worden gediscrimineerd op geslacht, dan zou (V) niet worden waar-

genomen.. Maar dat is wel het geval en dus is de aanname dat wordt gediscrimi-

neerdd op geslacht onjuist. Seksuele geaardheid wordt in deze bewijsvoering dus 

gebruiktt als variabele om verschillende groepen van mannen en vrouwen tegen 

elkaarr te kunnen toetsen. 

Ui tt Tabel 5.2 blijkt voorts dat afgestudeerden die zichzelf rekenen tot een 

allochtonee bevolkingsgroep niet significant minder verdienen dan autochtonen. 

I nn Hoofdstuk 4 zagen we dat allochtonen doorgaans langer moeten zoeken 

naarr een passende baan, maar als ze die baan eenmaal hebben, zo blijkt , dan 

valtt hen in het begin van de loopbaan gelijke betaling ten deel. Merk op dat in 

dee vergelijking wordt gecorrigeerd voor een eventuele periode van werkloos-

heidd na afstuderen. 
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Hett opleidingsniveau van de ouders heeft een klein positief effect op het loon. 

Inn paragraaf 4.3.2 werd deze variabele geïnterpreteerd als indicator voor de 

socialee vaardigheden van de afgestudeerde. Daar bleek dat deze vaardigheden, 

voorr zover ze door het opleidingsniveau van de ouders worden gemeten, van 

invloedd zijn op de lengte van de zoekduur. Kinderen van hoog opgeleide 

ouderss vinden sneller een baan dan kinderen van lager opgeleide ouders. Uit de 

geschattee loonvergelijking blijkt dat de veronderstelde sociale vaardigheden niet 

alleenn nuttig zijn om zich te presenteren in sollicitatiegesprekken, ze brengen 

ookk brood op de plank. Het effect is overigens niet groot. Ter illustratie: bij 

tweee beroepen uit de staarten van de opleidingsverdeling, bijvoorbeeld een 

heierr en een hoogleraar, bedraagt na afstuderen het verschil in netto maand-

loonn van hun nazaten ceteris paribus ongeveer 2 procent. 

Dee betere studenten, dat wil zeggen zij die hogere tentamencijfers haalden, 

verdienenn meer dan de mindere studenten. Elk punt dat het gemiddeld 

behaaldee tentamencijfer hoger is, wordt op de arbeidsmarkt beloond met een 

premiee van 1,3 procent. Ook bestuurlijke ervaring blijkt positief gecorreleerd 

mett het loon. Deze vaardigheden zijn goed voor een 2 procent hoger loon. 

5.44 Loonverschillen tussen studies 

Tott besluit geven de uitkomsten van de geschatte loonvergelijking een indicatie 

vann de relatieve marktwaarde van de kennis en vaardigheden die in de diverse 

universitairee opleidingen worden aangereikt. In Figuur 5.7 wordt per studie het 

procentuelee verschil in voltijd netto maandloon afgezet tegen de combinatie 

Bioprocestechnologie/Moleculairee wetenschap, die de middenpositie inneemt 

inn de 59 onderzochte studierichtingen. De weergegeven verschillen kunnen 

wordenn gezien als min of meer zuivere studie-effecten. In de loonvergelijking 

wordtt immers gecorrigeerd voor andere determinanten van het loon. Tevens 

zijn,, door beschouwing van uitsluitend voltijders, mogelijk verstorende effecten 

vann deeltijdbanen geminimaliseerd. De verschillen zijn wel inclusief verschillen 

inn officiële studieduur. 
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FiguurFiguur 5.7 Voltijd netto maandloonverschillen t.o.v. Bioprocestechnologie / Moleculaire 

wetenschap wetenschap 
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FiguurFiguur 5.7 Voltijd netto maandloonverschillen t. o. v. Bioprocestechnologie/Moleculaire 

(vervolg)(vervolg) wetenschap 

Sociaal-culturelee wetenschap 
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Uitt Figuur 5.7 blijkt dat de vaardigheden van een tandheelkundige bijzonder 

hoogg gewaardeerd worden. Ceteris paribus verdient de pas afgestudeerde tand-

artss 25 a 30 procent netto per maand meer dan een alumnus van Bioproces-

technologiee / Moleculaire wetenschap. Het verschil met geneeskunde bedraagt 

177 procentpunten. Deze uitkomst in combinatie met de extreem korte 

zoekduurr van tandheelkundigen (zie Hoofdstuk 4) duidt er op dat tandartsen 

schaarss zijn. Het opheffen of verruimen van de numerus fixus op tandheel-

kunde,, die zorgt voor een beperkte toelating van studenten die deze studie 

willenn gaan volgen, lijk t het overwegen waard. Geneeskundigen (basisartsen) en 

afgestudeerdenn in de farmacie (apothekers) verdienen in vergelijking met 

anderee jonge academici ook goed. Maar het verschil met de niet-medische 

studiess is beduidend kleiner. Overigens rechtvaardigt de langere studieduur van 

dezee medische studies een iets hoger startsalaris. De top-10 van best betalende 

universitairee opleidingen bestaat, na de drie genoemde medische studies, vooral 

uitt technisch en economisch georiënteerde opleidingen. Daarbij kan worden 

opgemerktt dat ook technische studies veelal een langer studieprogramma 

kennen:: 5 in plaats van 4 studiejaren. Ook de nummers 11 t /m 20 zijn over-

wegendd technische en economische opleidingen. De uitzonderingen op deze 

regell  zijn onderwijskunde en bestuurskunde. Diergeneeskunde behoort ook tot 

dee twintig best betaalde studies, maar vergeleken met de medici die zich specia-

liserenn in de gezondheid van de mens, verdienen zij toch beduidend minder. 

Inn het vervolg van Figuur 5.7 staan overwegend universitaire opleidingen in 

talen,, cultuur, landbouw en sociale wetenschappen. Ook vinden we bouw-

kunde,, scheikunde, biologie en wiskunde terug bij de minder goed betalende 

opleidingen.. De staart van de ranglijst, zeg de laatste 10, wordt gedomineerd 

doorr talenstudies en culturele studies zoals geschiedenis, kunstgeschiedenis/-

archeologiee en antropologie. 

Tott slot zij opgemerkt dat, behoudens de drie medische studies aan de top, de 

verschillenn tussen de diverse opleidingen binnen de perken lijken te blijven. 

Laatt men de top-3 buiten beschouwing dan bewegen de verschillen in beloning 

tussenn de diverse studies zich in een bandbreedte van ruwweg -8 tot +8 

procent.. Maar de schijn bedriegt. Geplaatst in het perspectief dat het rende-
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mentt van een jaar onderwijs door velen is geschat tussen 5 en 10 procent, 

betekentt dat namelijk dat met de studiekeuze doorgaans een keuze wordt 

gemaaktt die in investeringstermen ongeveer gelijk staat aan 1,5 tot 3 jaar voltijd 

onderwijs.. Bij een conservatieve schatting van een onderwijsrendement van 5 

procentt per jaar is de keuze tussen culturele antropologie en technische 

wiskundee dus gelijk aan ruim drie jaar studeren. Op een totale studieduur van 4 

off  5 jaar is dat een groot verschil. Ook bij een gemiddeld rendement van 10 

procentt per jaar is het verschil — ruim anderhalf jaar — aanzienlijk. Kortom: met 

dee studiekeuze zijn rendementsverschillen gemoeid die overeenkomen met 

anderhalff  tot drie jaar studeren. De boodschap aan aankomende studenten is 

derhalve:: "Je studiekeuze is je halve studie". 

5.55 Samenvatting en conclusies 

Inn dit hoofdstuk wordt het loon van afgestudeerden onderzocht aan de hand 

vann een loonvergelijking. Het betreft het voltijd netto maandloon in de functie 

diee zij bekleden op het moment van ondervraging, gemiddeld zo'n 20 maanden 

naa afstuderen. Met de loonvergelijking wordt licht geworpen op enerzijds het 

transitiepadd van universiteit naar arbeidsmarkt en anderzijds het effect van 

baankenmerken,, arbeidsmarktomstandigheden en persoonlijke kenmerken. 

Gedurendee de transitie van universiteit naar arbeidsmarkt verkeert de acade-

micuss in drie mogelijke toestanden: (a) gecombineerd studeren en werken, (b) 

werken;; en (r) werkloos zoeken. Schattingen geven aan dat werken en de daar-

meee gepaard gaande investeringen in training-on-the-job het hoogste rende-

mentt genereren: ruim 6 procent. Het combineren van studie en werk levert een 

rendementt op van 5 procent. Werken tijdens de studie is een rendabele 

investeringg in training-on-the-job indien de studie er niet meer dan circa 40 

procentt van de gewerkt periode vertraging door oploopt. Ook werkloos zoeken 

iss een activiteit die een positief rendement oplevert. Dat rendement blijkt 

bovendienn afhankelijk van de spanning op de arbeidsmarkt. De schattings-

resultatenn wijzen uit dat het zoekrendement ongeveer 0 was in het vierde 
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kwartaall  van 1994. Op het conjuncturele hoogtepunt medio 2000 werd 

werklooss zoeken beloond met een rendement van bijna 4 procent. 

Kenmerkenn van de baan, zoals het type dienstverband, de bedrijfssector en het 

vereistee opleidingsniveau zorgen voor aanzienlijke toonverschillen. Voorts zijn 

err regionale verschillen: in het noorden van het land zijn de lonen het laagst, 

maarr ook in het oosten en het zuiden zijn de lonen iets lager dan in het westen. 

Hett startsalaris reageerde in de periode van beschouwing sterk op de groeiende 

spanningg op de arbeidsmarkt. Gecorrigeerd voor inflatie verdiende de vijfde 

jaargangg 11 procent meer dan de eerste jaargang. De koopkracht van de gemid-

deldee Nederlander nam in dezelfde tijd toe met 4,3 procent. De arbeidsmarkt-

spanningelasticiteitt van het startsalaris wordt geschat op 0,04. Dat wil zeggen 

datt een procent toename van de V/U-ratio gepaard gaat met een stijging van 

hett netto maandsalaris van 0,04 procent. 

Ookk persoonskenmerken doen een duit in het zakje. Opmerkelijk is de 'gender 

gap''mgap''m een zo vroeg stadium van de carrière van academici. Vrouwen verdienen 

ceteriss paribus 2 a 3 procent minder dan mannen. Voorts heeft leeftijd bij 

aanvangg van de studie een klein positief effect op het loon, en heeft studie-

tempoo geen effect. Vergeleken met de effecten van deze variabelen op de zoek-

duurr suggereert dit dat academici in sollicitatieprocedures worden gescreend op 

dee snelheid en de manier waarop zij hun uiteindelijke opleidingniveau hebben 

bereikt.. Dit zijn volgens de human capital theorie, en dus ook volgens de 

schattingsresultaten,, echter geen betrouwbare indicatoren van productiviteit. 

Studentenn die de hogere cijfers haalden voor hun tentamen, hebben ook hogere 

salarissen.. Het opleidingsniveau van de ouders vertoont een positieve correlatie 

mett het loon. 

Tussenn de 59 studierichtingen worden aanzienlijke toonverschillen waarge-

nomen.. De medische studies tandheelkunde, geneeskunde en farmacie betalen 

hett beste. Met name de tandheelkundigen mogen niet mopperen. Afgezien van 

dee drie medische opleidingen bewegen de toonverschillen tussen de studies in 

eenn bandbreedte van 16 procent. Omgerekend in studiejaren is dat anderhalf 

tott drie jaar studeren. 


