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Hoofdstukk 7 

ARBEIDSMARKTRELEVANTIE E 

Tott besluit wordt in dit laatste hoofdstuk de arbeidsmarktrelevantie van de 59 

studierichtingen,, die in het onderzoek werden onderscheiden, aan een analyse 

onderworpen.. De gedachte dat een studie een investering is die rendement 

genereertt gedurende het latere arbeidsleven, impliceert dat jongeren bij hun 

studiekeuzee behoefte (zouden moeten) hebben aan informatie die inzicht 

verschaftt in het arbeidsmarktperspectief van de studies die zij kunnen kiezen. 

Inn de human capital theorie is dat een basisveronderstelling: individuen hebben 

perfectt inzicht in de toekomstige inkomsten na afstuderen. Onderzoek toont 

ookk aan dat inkomens verwachting een niet onbelangrijke rol speelt bij de keuze 

omm te gaan studeren en dat studenten die hun studiekeuze al hebben gemaakt, 

aardigg in staat zijn hun positie in de inkomensverdeling na afstuderen in te 

schattenn (Webbink, 1999). Dit in ogenschouw nemende, kan informatie over 

dee arbeidsmarktrelevantie van opleidingen dus van nut zijn in het keuzeproces 

vann mensen die een opleiding willen gaan volgen en zich bij hun keuze mede 

willenn laten leiden door het arbeidsmarktperspectief. Indirect draagt dat bij aan 

eenn goede kwantitatieve aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. Immers, 

tekortenn en overschotten van afgestudeerden van bepaalde disciplines kunnen 

snellerr verdwijnen als scholieren weten waaraan behoefte bestaat op de arbeids-

markt,, en zij hun keuze daarop kunnen (en willen) afstemmen. Maar er is een 

keerzijde.. Zouden scholieren massaal bij hun studiekeuze reageren op arbeids-

marktinformatiee dan kunnen discrepanties tussen vraag en aanbod ook juist in 

dee hand worden gewerkt. Immers, doordat een studie gemiddeld vier of vijf 
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jaarr duurt, reageert het aanbod met vertraging op een plotselinge verandering in 

dee vraag. Deze vertraging, in de literatuur ook wel de training-lag genoemd, kan 

ertoee leiden dat op een zeker moment teveel mensen kiezen voor een studie 

mett een goed arbeidsmarktperspectief. Als zij jaren later massaal op de markt 

komen,, drukken zij de arbeidsmarktrelevantie zo ver naar beneden, dat dan 

weerr te weinig mensen voor de studie kiezen, waardoor de arbeidsmarkt-

relevantiee weer sterk stijgt, etc. Dit fenomeen wordt ook wel varkenscyclus44 

genoemd. . 

Informatiee over de arbeidsmarktrelevantie van opleidingen is niet alleen van 

nutt voor individuen, het kan ook worden gebruikt door beleidsmakers op het 

gebiedd van onderwijs en arbeidsmarkt. Zo zou er regulerend beleid op kunnen 

wordenn gebaseerd om de studiekeuze van scholieren in de gewenste richting te 

sturen.. Voorts kan men er uit afleiden in welke richting werklozen het beste 

kunnenn worden omgeschoold. 

I nn dit hoofdstuk wordt een maatstaf ontwikkeld om de arbeidsmarktrelevantie 

vann de 59 onderscheiden universitaire opleidingen uit te drukken. Het hoofd-

stukk is als volgt ingedeeld. In de eerste paragraaf wordt de arbeidsmarkt-

relevantiee gedefinieerd. In de tweede paragraaf worden de 59 onderscheiden 

universitairee opleidingen gesorteerd op relevantie weergegeven. Hier vindt men 

antwoordd op de vraag welke studies in de periode 1994—2000 relatief goede en 

relatieff  slechte uitgangsposities boden op de arbeidsmarkt. De derde paragraaf 

besluitt het hoofdstuk met een samenvatting en conclusies. 

7.11 Definitie 

I nn Teulings (1990a) wordt de arbeidsmarktrelevantie van opleidingen gelan-

ceerdd als 'de mate waarin een opleiding de kansen op een betaalde baan 

verbetert'.. Teulings stelt voor de arbeidsmarktrelevantie te bepalen aan de hand 

vann de verwachte zoekduur. De achterliggende gedachte daarbij is: hoe korter 

Hiermeee wordt het spinnenwebachtige proces van oscillerende marktevenwichten 
aangeduidd dat ontstaat bij een sterke verandering van de vraag en een op de korte 
termijnn inelastisch aanbod. Zie bijvoorbeeld: Ehrenberg & Smith (2003, Appendix 9A) 
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dee verwachte zoekduur des te relevanter de opleiding. De arbeidsmarktrele-

vantiee definieert Teulings in wezen als de hazard-ratio van de opleiding. Deze 

ratioo geeft van een studie en een zekere referentiestudie de verhouding weer 

vann de kansen om een baan te vinden (zie Bijlage A). De hazard-ratio is in 

beginsell  voor alle alumni van een opleiding hetzelfde en wordt vastgesteld door 

middell  van schattingen met duurmodellen. Aldus gedefinieerd is de arbeids-

marktrelevantiee precies wat er mee bedoeld wordt: de mate waarin een oplei-

dingg de kansen van een willekeurig individu op de arbeidsmarkt verandert. 

Di tt idee wordt sinds het begin van de jaren negentig toegepast op de school-

verlaterss die het CBS waarneemt in de Enquête Beroepsbevolking (EBB). De 

uitkomstenn vinden elk jaar hun weg naar scholieren, schooldecanen en 

beleidsmakerss door middel van de Schoolverlatersbrief van het Centrum voor 

Werkk en Inkomen (CWI, voorheen: Arbeidsvoorziening). Zo krijgen jongeren 

diee zich bij hun studiekeuze mede willen laten leiden door het arbeidsmarkt-

perspectief,, informatie over hun opties. 

Eenn interessante vraag is of men de arbeidsmarktrelevantie van opleidingen 

volledigg aan de zoekduur kan ophangen, of dat ook andere grootheden waarin 

schaarstee tot uitdrukking komt, zoals het loon en de mobiliteit, een rol kunnen 

spelenn in een meer uitgebreide definitie van het begrip. In deze paragraaf staan 

dee modeluitkomsten van Hoofdstukken 4, 5 en 6 voor de 59 studierichtingen 

aann de basis van een alternatief voor de op de hazard-ratio gebaseerde definitie 

vann Teulings (1990a). Dit alternatief wordt met behulp van principale compo-

nentenn analyse (PCA)45 in twee stappen afgeleid. In de eerste stap wordt met 

PCAA onderzocht in hoeverre de modeluitkomsten van de vier zoekduur-

definitiess gemeenschappelijke onderliggende informatie bevatten in de vorm 

vann één of meer relevante principale componenten. In de tweede stap wordt 

bekekenn in hoeverre op het niveau van studierichtingen de zoekduur, het loon 

enn de mobiliteit in dezelfde richting wijzen. Dit gebeurt door de relevante 

component(en)) uit de eerste stap, wederom met PCA, te confronteren aan de 

uitkomstenn van de loonvergelijking uit Hoofdstuk 5 en de mobiliteitsanalyse 

vann Hoofdstuk 6. De analyse resulteert in een antwoord op de vraag of de 

Ziee bijvoorbeeld Harman (1976) 
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arbeidsmarktrelevantiee van opleidingen gebaseerd kan worden op één indicator 

vann schaarste, zoals de zoekduur of het loon, of dat een 1-dimensionale 

maatstaf,, gebaseerd op meer indicatoren, de voorkeur verdient. 

EersteEerste stap 

Inn de eerste stap worden de coëfficiënten behorend bij de 59 studierichtingen 

enn resulterend uit de schattingen met het Burr-model voor de vier definities 

vann de zoekduur op hun samenhang onderzocht. Tabel 7.1 toont de resultaten 

vann een principale componenten analyse. De tabel geeft even zoveel compo-

nentenn weer als het aantal opgenomen variabelen. De componenten worden 

aangeduidd als F, t /m F4. De eigenwaarde geeft het belang van de component 

weer:: hoe hoger de waarde, des te groter het belang. De som van de eigen-

waardenn is per definitie gelijk aan het aantal componenten. Op basis van de 

eigenwaardenn bepaalt men in de praktijk het aantal relevante componenten. 

Vuistregelss daarbij 2ijn: (o) kijk waar de eigenwaarden een scherpe daling te zien 

geven,, en (b) bekijk componenten met een eigenwaarde groter dan één. Het 

tweedee deel van de tabel toont de opbouw van componenten in termen van de 

opgenomenn variabelen. Elke component is een lineaire combinatie van de 

gestandaardiseerdee variabelen. De coëfficiënten zijn gelijk aan de vierkants-

wortell  van het gewicht van de variabelen in de lineaire combinatie. Met andere 

woorden:: de kwadraten tellen per kolom op tot één. 

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

principalee component nr: 

eigenwaarde e 
aandeell  in de variantie 

componentcomponent opbouw 
zoekduurr definitie 1 
zoekduurr definitie 2 
zoekduurr definitie 3 
zoekduurr definitie 4 

Fi i 

3,66 6 
0,91 1 

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

F2 2 

0,21 1 
0,05 5 

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

F3 3 

0,12 2 
0,03 3 

-0,22 2 
0,67 7 

-0,67 7 
0,23 3 

F4 4 

0,00 0 
0,00 0 

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

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001) 
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Dee modeluitkomsten van de vier zoekduurdefinities met betrekking tot studie-

richtingg wijzen, zo blijkt uit Tabel 7.1, in dezelfde richting. Er is één belangrijke 

componentt (Fi) die, getuige de nagenoeg gelijke gewichten, in wezen gelijk is 

aann het gemiddelde van de coëfficiënten van de vier modelschattingen. Com-

ponentt F\ neemt 91 procent van de waargenomen variatie tussen de studies 

voorr zijn rekening. Component Fi zal in de tweede stap als variabele in de 

analysee worden opgenomen. 

TweedeTweede stap 

Inn de eerste stap wordt de samenhang onderzocht van component Fi en de 

coëfficiëntenn resulterend uit de loonvergelijking van Hoofdstuk 5 en de mobili-

teitsanalysee van Hoofdstuk 6. Tabel 7.2 toont de resultaten van de principale 

componentenn analyse. Ook uit deze analyse komt naar voren dat de variatie 

tussenn de studierichtingen voor een groot deel (73 procent) door één compo-

nentt wordt ondervangen. Component G\ is vooral gebaseerd op verschillen in 

dee zoekduur en het loon. Mobiliteit krijgt een wat lager gewicht en bovendien is 

hett teken negatief, hetgeen suggereert dat enerzijds hoge baanvindkansen 

(kortee zoekduren) en hoge lonen en anderzijds lage mobiliteit doorgaans samen 

gaan.. Voorts blijkt de zoekduur het grootste gewicht in de schaal te leggen: 

0,65*0,65=0,42.. Het is dus de belangrijkste variabele bij de bepaling van de 

arbeidsmarktrelevantiee van opleidingen. Maar ook het loon (0,36) en in iets 

minderee mate de mobiliteit (0,22) leveren een wezenlijke bijdrage. 

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

principalee component nr: 

eigenwaarde e 
aandeell  in de variantie 

componentcomponent opbouw 
zoekduurr component F\ 
loonn (coëfficiënten H5) 
mobiliteitt (coëfficiënten H6) 

Gx Gx 

2,18 8 
0,73 3 

0,65 5 
0,60 0 

-0,47 7 

Gi Gi 

0,71 1 
0,24 4 

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

G3 3 

0,11 1 
0,04 4 

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

Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001) 
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Componentt G\ ligt aan de basis van de definitie van de arbeidsmarktrelevantie 

diee hier zal worden gehanteerd. De waarden die de principale componenten 

voorr afzonderlijke studies aannemen hebben per definitie een gemiddelde van 

null  en een standaard deviatie van één. Scores van de opleidingen in G\ blijken 

tee liggen tussen —2,83 voor culturele antropologie en 4,49 voor tandheelkunde. 

Omm de opleidingsscores eenvoudiger te kunnen interpreteren krijgt de maatstaf 

diee de arbeidsmarktrelevantie van een opleiding aangeeft, een waarde tussen nul 

(lagee arbeidsmarktrelevantie) en één (hoge arbeidsmarktrelevantie), door middel 

vann de inverse van de standaard normaalverdeling. Ofwel: 

arbeidsmarktrelevantiearbeidsmarktrelevantie van studie j — O- 1 {score van studie j in Gx) (7.1) 

Volgenss deze definitie krijgt tandheelkunde een relevantie score van zo goed als 

éénn en culturele antropologie een score van bijna nul. Een score van 0,5 geeft 

eenn gemiddelde arbeidsmarktrelevantie aan. 

7.22 De arbeidsmarktrelevantie van studies 

Dee relevantiescores van de 59 onderscheiden studierichtingen wordt weerge-

gevenn in Figuur 7.1. In de figuur zijn de studies gerangschikt van hoog naar 

laag.. De beste studies waren volgens de geconstrueerde relevantiemaatstaf 

tandheelkunde,, farmacie en geneeskunde. De score is voor deze studies bijna 

één.. Andere studies met een hoge arbeidsmarktrelevantie zijn econometrie, 

technischee informatica en de fiscaal-juridische opleiding. In het kielzog van de 

driee medische studies staan, zo leert nadere inspectie van deel I van Figuur 7.1, 

inn de hogere regionen van de ranglijst vooral typische bèta-studies. Fiscaal-

juridischee opleiding is als niet-bèta studie de enige uitzondering op deze regel. 

Ookk onder de top-10, maar nog boven het midden, vinden we veel technische 

enn economische opleidingen terug. Kortom: in de jaren 1994—2000 bestond 

voorall  grote behoefte aan medici. Dat gold ook voor de meeste technici en in 

minderee mate voor economisch geschoolde academici. 
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FiguurFiguur 7.1 De arbeidsmarktrelevantie van 59 universitaire opleidingen (1994-2000) 
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Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001) 



182 2 HoofdstukHoofdstuk 7 

FiguurFiguur 7.1 (Vervolg) De arbeidsmarktrelevantie van 59 universitaire opleidingen (1994-2000) 
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Bron:: SEO/Elsevier (1997-2001) 
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Inn het tweede deel van Figuur 7.1 staan de studies die minder relevant waren 

voorr de arbeidsmarkt in de periode 1994—2000. Na Nederlands recht, dat niet 

meerr dan gemiddeld arbeidsmarktrelevant was, zien we een vrij scherpe daling 

inn de relevantie score. Vanaf landinrichtingswetenschap laat de arbeidsmarkt-

relevantiee van de genoemde studies te wensen over. Met name aan afgestudeer-

denn in geschiedenis, Engelse taal- en letterkunde, overige46 talen en culturele 

antropologiee was, naar het zich laat aanzien, relatief weinig behoefte op de 

arbeidsmarkt.. Tot de weinig relevante studies voor de arbeidsmarkt behoren, 

zoo blijkt uit deel II van Figuur 7.1, overwegend talenstudies, sociale en culturele 

wetenschappen,, maar ook opleidingen van de landbouwuniversiteit. 

7.33 Samenvatting en conclusies 

Inn dit hoofdstuk wordt onderzocht of de arbeidsmarktrelevantie van oplei-

dingenn gebaseerd kan worden op één indicator van schaarste, zoals de 

zoekduurr of het loon, of dat een 1-dimensionale maatstaf, gebaseerd op meer 

indicatoren,, de voorkeur verdient. Uit een principale componenten analyse 

blijk tt dat laatste. Een maatstaf voor de arbeidsmarktrelevantie van studies 

wordtt afgeleid op basis van de uitkomsten voor de diverse studierichtingen uit 

dee modelanalyses van Hoofdstukken 4, 5 en 6. De zoekduur, het loon en de 

mobiliteitt tussen werkkringen leveren alle als indicatoren van schaarste een 

wezenlijkee bijdrage aan de definitie. De zoekduur heeft het grootste gewicht, 

gevolgdd door het loon. Mobiliteit is het minst belangrijk en heeft een tegen-

gesteldd teken, wat betekent dat marktverhoudingen het minst in de mobiliteit 

tott uitdrukking komen en dat hoge mobiliteit als een veeg teken voor de markt-

waardee van de vaardigheden moet worden beschouwd. 

Ordeningg van de 59 onderscheiden studierichtingen leert het volgende. De 

studiess met de hoogste arbeidsmarktrelevantie in de periode 1994-2000 zijn: 

tandheelkunde,, farmacie en geneeskunde. Andere studies met een zeer hoge 

arbeidsmarktrelevantiee zijn econometrie, technische informatica en de fiscaal-

Allerleii  'kleine' talenstudies, daartoe behoren niet: Nederlands, Engels en Frans 
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juridischee opleiding. Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat na de 

driee genoemde medische studies met name de technische, bètageoriënteerde 

studiess en ook economische opleidingen het goed deden op de arbeidsmarkt. 

Eenn relatief slechte arbeidsmarktpositie hadden afgestudeerden in geschiedenis, 

Engelsee taal- en letterkunde, overige talen (behalve Nederlands, Engels en 

Frans)) en culturele antropologie. In grote lijnen blijken talenstudies, sociale en 

culturelee wetenschappen, maar ook opleidingen van de landbouwuniversiteit 

eenn gemiddelde tot lage arbeidsmarktrelevantie te hebben. De uitkomsten zijn 

eenn momentopname voor de periode 1994-2000. 

TotTot besluit 

Loss van de vraag of dat wenselijk is, worden universiteiten steeds meer gezien 

alss bedrijven waar het product 'kennis' wordt gefabriceerd en overgedragen. De 

'economisering'' van het onderwijs gaat daarmee een stap verder. Universitair 

onderwijss is niet meer alleen een investering, het is ook nog een product. En 

datt product is leverbaar in diverse pakketten c.q. studierichtingen. Natuurlijk 

gaatt de vergelijking van studies met gewone producten op veel plaatsen mank, 

maarr de analyses in de voorgaande hoofdstukken laten zien dat er toch ook een 

paarr opmerkelijke overeenkomsten zijn. Zo blijken zoekduur, loon en mobili-

teitt identificeerbare karakteristieken van studies, waarin marktwaarde en schaar-

steverhoudingenn duidelijk tot uitdrukking komen. Vertaald naar de eigen-

schappenn van gewone producten zijn deze drie arbeidsmarktvariabelen niets 

anderss dan de snelheid waarmee ze over de toonbank gaan, de prijs die er voor 

wordtt betaald, en de frequentie waarmee ze van eigenaar wisselen. Het is 

evidentt dat deze eigenschappen weerspiegelen hoe het product in de markt ligt. 

Enn voor een pakket van kennis en vaardigheden is dat niet eigenlijk anders. 


