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SAMENVATTING G 

Inn Van bul naar baan' wordt de overgang van universiteit naar arbeidsmarkt 

onderzocht.. Centraal staan drie variabelen die de arbeidsmarktpositie van pas 

afgestudeerdenn wezenlijk karakteriseren: (a) de zoekduur oftewel de eerste 

werkloosheidsduur;; (b) het startsalaris; en (V) de mobiliteit tussen verschillende 

banen.. Diverse econometrische modellen worden daarbij ter hand genomen. 

Dezee modellen maken het mogelijk het effect vast te stellen van een scala van 

verklarendee variabelen, variërend van individuele karakteristieken tot macro 

economischee omstandigheden. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar 

verschillenn tussen de diverse studierichtingen die de Nederlandse universiteiten 

zoall  aanbieden. De 59 grootste daarvan staan in dit boek centraal. 

Dee analyses zijn gebaseerd op een uniek gegevensbestand dat gedetailleerde 

informatiee bevat over afgestudeerden in de periode 1994—2000 van de 59 

grootstee universitaire opleidingen. Vij f achtereenvolgende jaargangen werden 

doorr middel van een schriftelijke enquête ondervraagd over de ervaringen op 

dee arbeidsmarkt in de eerste 20 maanden na afstuderen. Ruim 21 duizend 

academicii  vulden de vragenlijst in. De gebruikte gegevens vormen de eerste vijf 

jaargangenn van academici van het jaarlijks terugkerende onderzoek 'Studie & 

Werk',Werk', dat sinds 1997 door de Stichting voor Economisch Onderzoek der 

Universiteitt van Amsterdam (SEO) wordt verricht in opdracht van Elsevier. 

Hett doel van 'Studie & Werk'is jaarlijks de arbeidsmarktpositie van een recente 

jaargangg van alumni van de grootste universitaire opleidingen vast te stellen, 

zodatt scholieren die hun studie nog moeten kiezen en studenten een beeld 

krijgenn van hun arbeidsmarktperspectief. 

Inn Hoofdstuk 1 wordt de achtergrond van het onderzoek beschreven. Tevens 

wordtt de rol geschetst van de economische theorie in deze studie en wordt kort 

ingegaann op de empirie over schoolverlaters in het algemeen en academici in 

hett bijzonder. Ondanks de toenemende aandacht van economen voor de 

overgangg van school naar werk, staan structurele modellen die deze overgang 
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beschrijvenn eigenlijk nog in de kinderschoenen. Veelal zijn het toepassingen 

vann bestaande modellen en krijgen de drie cruciale gedragsparameters, zijnde 

(a)(a) zoeken voor afstuderen; (b) aanvaarden van een baan voor afstuderen; en (r) 

hett moment van afstuderen/afzwaaien, nog onvoldoende aandacht. Internatio-

naall  vergelijkende empirische studies stuiten vooral op grote verschillen in de 

wijzee waarop de overgang van school naar werk in landen is geïnstitutionali-

seerd.. In tegenstelling tot de meeste ontwikkelde landen wordt de arbeids-

marktpositiee van schoolverlaters in Nederland intensief en regelmatig onder-

zocht.. Het hoofdstuk besluit met een leeswijzer. 

Hoofdstukk 2 begint met de afbakening van de onderzoekspopulatie. Daarna 

volgtt een beschrijving van de wijze waarop de data zijn verzameld. De derde 

paragraaff  van het hoofdstuk geeft op basis van CBS-gegevens een schets van 

hett economisch decor in de periode van beschouwing. Vervolgens wordt de 

onderzoekspopulatiee geportretteerd aan de hand van eenvoudige beschrijvende 

statistieken. . 

Hoofdstukk 3 bevat het voorbereidende werk en de econometrie die nodig zijn 

omm de zoekduur naar de eerste 'echte' baan na afstuderen te kunnen analyseren. 

Vierr verschillende doch nauw aan elkaar gerelateerde definities van de zoek-

duurr worden geïntroduceerd. De definities geven aanleiding tot verschillende 

interpretatiess van de duur. Afhankelijk van de keuze van begin- en eindpunt, 

druktt de duur soms een periode van werkloosheid uit. In andere gevallen gaat 

hett om een periode waarin zoekactiviteiten werden ontplooid; de academicus 

kann die activiteiten combineren met zijn studie, met werkloosheid of met 

betaaldd werk. Geen van de vier definities verdient op voorhand de voorkeur; de 

keuzee voor een definitie hangt af van het doel dat de zoekduuranalyse moet 

dienen. . 

Dee analyse geschiedt aan de hand van duurmodellen. In een kort overzicht van 

veell  gebruikte duurmodellen worden de twee modellen waarmee de zoekduur 

vann academici wordt onderzocht meer in detail beschreven. Dat zijn: {a) het 

Weibull-Gammaa mixturemodel (dat het 'Burr-model' wordt genoemd naar de 

resulterendee verdeling van de zoekduren); en (b) het semi-parametrische Cox-

model. . 
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Specificatiee van de modellen vindt plaats aan de hand van de economische 

theorie.. De baanzoektheorie geeft de micro-economische fundamenten, zodat 

individuelee karakteristieken in de modellen kunnen worden opgenomen. De 

theoriee van de matchingfunctie biedt aanknopingspunten om arbeidsmarkt-

spanningg en conjunctuurindicatoren te incorporeren. 

Hoofdstukkenn 4, 5 en 6 presenteren de schattingsresultaten van de diverse 

econometrischee modellen. Geschatte effecten worden doorgaans geïnterpre-

teerdd in de context van de economische theorie. In deze samenvatting komen 

echterr alleen de belangrijkste uitkomsten voor het voetlicht. In Tabel S.l wordt 

voorr alle gebruikte verklarende variabelen een overzicht gegeven van de 

waargenomenn samenhang met de drie centrale variabelen zoekduur, startsalaris 

enn mobiliteit. 

TabelTabel S. 1 Waargenomen correlaties tussen de verklarende variabelen en de ̂ oekduur, het 
startsalarisstartsalaris en de mobiliteit 

leeftijd d 
geslacht t 
etniciteit t 
kinderen n 
opleidingsniveauu ouders 
studieschuld studieschuld 
inwonendd bij ouders 

studie e 
tentamencijfers s 
studietempo o 
vwoo eindexamencijfers 
aantall  bèta eindexamenvakken 
werkervaring g 
bestuurlijkee ervaring 

bedrijfstak k 
urbanisatiegraad d 
landsdeel l 
arbeidsmarktspanning g 
groeii  bbp 

zoekduur r 

ja a 
ja a 
ja a 

nee e 
ja a 

nee e 
ja a 

ja a 
ja a 
ja a 
ja a 
ja a 
ja a 
ja a 

— — 
nee e 
nee e 
)a a 

ja a 

startsalaris s 

)a a 

)a a 

nee e 
--
ja a 
— — 
--

ja a 
ja a 

nee e 
--
— — 
ja a 
ja a 

ja a 
--
ja a 
ja a 
— — 

mobiliteit t 

nee e 
ja a 

nee e 
nee e 
nee e 
--
--

ja a 
ja a 
--
--
--
--
--

ja a 
nee e 

Ja a 

ja a 
--

jaa = correlatie waargenomen; nee = geen correlatie waargenomen; - = niet onderzocht 
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Hoofdstukk 4 presenteert de schattingsresultaten van het Burr-model en het 

Cox-model.. Beide modellen presteren volgens een grafische goodness of fit toets 

ongeveerr even goed. Uitkomsten van het Burr-model laten zien dat het verloop 

vann de uittredevoet47 in de tijd varieert met het gekozen beginpunt van de 

zoekduur.. Kiest men het officiële moment van afstuderen (de buluitreiking) 

dann daalt de uittredevoet vanaf dat moment monotoon: in de eerste maanden 

heell  sterk en vervolgens langzaam maar gestaag. Wordt voor het eerste actieve 

zoekmomentt gekozen, dan stijgt de uittredevoet aanvankelijk tot een maximum 

rondd de vier maanden na aanvang van de zoekduur, en daarna neemt hij alleen 

nogg maar af. Uit het verschillende verloop van de uittredevoet in de eerste 

maandenn van de duur blijk t dat zoeken voor afstuderen een zeer belangrijke rol 

speeltt in de overgang van school naar werk. 

Driee categorieën van verklarende variabelen worden in de duurmodellen opge-

nomen:: [o) individuele karakteristieken leidend tot verschillen in het aanbod 

vann banen; (b) het keuzegedrag; en (r) arbeidsmarktomstandigheden. Persoons-

kenmerkenn die het aanbod van banen sterk beïnvloeden zijn: etniciteit, geslacht 

enn leeftijd. De uitkomsten suggereren dat allochtonen en vrouwen op de 

arbeidsmarktt van afgestudeerde academici worden gediscrimineerd. De 

zoekduuranalysee levert aanwijzingen op dat screening van afgestudeerden in de 

sollicitatieproceduree op grond van (vermeende) indicatoren van productiviteit 

plaatsvindt.. Een efficiënte leerweg, hoge eindexamencijfers op de middelbare 

schooll  en goede prestaties op de universiteit (in termen van tentamencijfers en 

studietempo)) verkorten de zoekduur aanzienlijk. 

Dee elasticiteiten van de Cobb-Douglas matchingfunctie met constante schaal-

opbrengstenn worden geschat op 0,17 voor vacatures en 0,83 voor werklozen. 

Di tt zijn, voor zover bekend, de eerste schattingen van matchingelasticiteiten 

voorr de Nederlandse arbeidsmarkt, die zijn gebaseerd op een micro-analyse van 

werkloosheidsduren. . 

Dee groei van het bruto binnenlands product (bbp) blijkt ook van invloed op de 

zoekduurr van afgestudeerden. Hoe groter de groei, des te korter de zoekduur. 

Datt wil zeggen dat economische groei niet alleen via een toename van het 

aantall  vacatures en een afname van het aantal werklozen de zoekduur verkort, 

47 7 Dee uittredevoet weerspiegelt de kans om een baan te vinden 
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maarr ook daarnaast nog een verkortend effect heeft. Een verklaring daarvoor 

kann zijn dat werkgevers bij groei doortastender te werk gaan bij het vervullen 

vann vacatures. Voor de hand liggende rationele argumenten in de afweging om 

snellerr een keuze te maken zijn productiecapaciteit en wervingsrisico's. Omdat 

wervingg van personeel een arbeidsintensieve bezigheid is, waarmee mensen zijn 

belastt die doorgaans ook actief zijn in het productieproces, kan extra productie-

capaciteitt (en winst) worden 'gekocht' door een snellere selectieprocedure. 

Daarnaastt maakt snellere selectie het risico kleiner dat goede kandidaten, die 

reedss in de selectieprocedure zitten, alsnog door andere bedrijven worden 

gestrikt.. Als nu economische groei tot gevolg heeft dat de marginale waarde 

vann extra capaciteit en wervingsrisico's groter wordt, dan kan het voordelig zijn 

omm op kosten van meer 'mismatches' sneller te selecteren. Met andere woor-

den:: een verandering in de afruilverhouding tussen nauwkeurige selectie van 

personeell  en deelname aan het productieproces, kan ertoe leiden dat meer van 

dee aanwezige arbeidskracht wordt ingezet voor productie en minder voor 

personeelswerving.. Impliciet houdt deze gedragsverandering een verschuiving 

inn van de matchingfunctie weg van de oorsprong, analoog aan technologische 

vooruitgang. . 

Inn Hoofdstuk 5 wordt het startsalaris van afgestudeerden onderzocht. Een 

regressiee van het salaris werpt licht op: (a) het rendement van investeringen in 

menselijkk kapitaal gedurende het transitiepad van universiteit naar arbeids-

markt;; en (b) de effecten van baankenmerken, arbeidsmarktomstandigheden en 

persoonlijkee kenmerken. 

Gedurendee de transitie van universiteit naar arbeidsmarkt verkeert de acade-

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

werken;; en (c) 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-
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resultatenn wijzen uit dat het zoekrendement ongeveer 0 was in het vierde 

kwartaall  van 1994. Op het conjuncturele hoogtepunt medio 2000 werd werk-

looss zoeken beloond met een rendement van bijna 4 procent. 

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-

spanning-elasticiteitt van het startsalaris wordt geschat op 0,04. Dat wil zeggen 

datt een procent toename van de Vf [/-ratio gepaard gaat met een stijging van 

hett netto maandsalaris van 0,04 procent. 

Enkelee persoonskenmerken zijn vermeldenswaard. Zo is de ''gendergap''in een 

zoo vroeg stadium van de carrière van academici een opmerkelijk gegeven. 

Vrouwenn verdienen ceteris paribus 2 a 3 procent minder dan mannen. Voorts 

kunnenn (a) leeftijd bij aanvang van de studie; (b) studietempo; en (V) tentamen-

cijferss worden geïnterpreteerd in het licht van screening. Dat wil zeggen deze 

kenmerkenn geven een signaal van de (aangeboren) capaciteiten van de afgestu-

deerde.. Schattingen laten zien dat, zoals voorspeld door de human capital 

theorie,, een afwijkende leerweg en het studietempo geen goede indicatoren zijn 

vann productiviteit. Blijkens de duuranalyse van hoofdstuk 4 worden ze echter 

well  als zodanig gebruikt door werkgevers in selectieprocedures. Screening op 

basiss van tentamencijfers is verstandiger: ze correleren positief met het salaris 

enn dus waarschijnlijk ook met de productiviteit. 

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. Voor scholieren die voor hun studiekeuze staan is het 

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

I nn Hoofdstuk 6 wordt de intensiteit waarmee afgestudeerde academici in de 

eerstee jaren na afstuderen van baan wisselen onderzocht. Deze 'mobiliteit' 

wordtt bekeken in het licht van de theorie van het specifieke kapitaal. De 

theoriee voorspelt een aanvankelijk relatief hoge mobiliteit onder schoolverlaters 



Samenvatting Samenvatting 191 1 

omm de eenvoudige reden dat het specifieke kapitaal nog geen tijd heeft gehad 

omm tot volle wasdom te komen. Na verloop van tijd neemt de mobiliteit af. 

Dezee afname kan met behulp van de human capital theorie worden verklaard 

doorr een accentverschuiving in training-on-the-job van algemene naar steeds 

meerr specifieke vaardigheden, bijvoorbeeld als gevolg van de beroepskeuze. 

Dee mobiliteit wordt gemeten aan de hand van het aantal gerapporteerde baan-

wisselingenn in een zekere, per respondent verschillende periode. Beschrijvende 

statistiekenn geven aan dat iets meer dan de helft van de werkende afgestu-

deerdenn nul baanwisselingen aangeven gedurende een periode van gemiddeld 

177 maanden. Eén op de drie wisselde één keer van baan, 16 procent kende 2 of 

meerr baanwisselingen. Een onderzoek naar de motieven achter de baanwisse-

lingenn laat zien dat motieven lijken te veranderen naarmate de spanning op de 

arbeidsmarktt toeneemt. 

Schattingenn worden gemaakt met een Poisson countdata model met flexibele 

tijdas.tijdas. Dat wil zeggen dat baanwisselingen worden verondersteld Poisson 

gebeurtenissenn te zijn, die worden waargenomen in een tijdschaal die een 

monotonee transformatie is van de tijdschaal van het onderliggende Poisson-

proces.. Analoog aan het Weibull duurmodel staat dit model toe dat de inten-

siteit,, waarmee afgestudeerden van baan wisselen, monotoon stijgt of daalt in 

dee tijd. Een constante baanwissel-intensiteit - een gewoon Poisson-proces - is 

eenn speciaal geval van het model. 

Dee baanwissel-intensiteit van de gemiddelde afgestudeerde in de periode 1994— 

20000 daalde in de eerste twee jaar na aanvang van de eerste baan zeer snel van 

0,099 tot 0,035. Uit deze schatting kan worden afgeleid hoe lang de eerste baan 

naa afstuderen duurt. Gemiddeld duurt die eerste baan bijna drie jaar. De 25-, 

50-- en 75-procent kwartielen van de verdeling zijn achtereenvolgens: een half, 

anderhalff  en vier jaar. Na tien jaar is 5 procent nog werkzaam in zijn eerste 

baann na afstuderen. 

Dee mobiliteit van afgestudeerden is in de periode na afstuderen contracyclisch 

vann aard. Deze bevinding wijkt af van de algemene gedachte dat de mobiliteit 

mett de conjunctuur mee beweegt, maar kan met de theorie van het specifieke 

kapitaall  worden verklaard als aan twee voorwaarden wordt voldaan. Ten eerste 

moetenn de wervingskosten van de werkgever vergeleken met specifiek mense-
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lij kk kapitaal van de academicus een dominante factor zijn in het specifieke 

kapitaal.. Voor schoolverlaters is dat denkbaar, omdat investeringen in specifiek 

menselijkk kapitaal in de eerste arbeidsmarktjaren nog op gang moeten komen. 

Tenn tweede moeten de wervingskosten hoog zijn in een krappe arbeidsmarkt 

enn laag in ruime arbeidsmarkt. Als aan beide voorwaarden is voldaan, zal het 

specifiekee kapitaal in de banen van achtereenvolgende jaargangen van school-

verlaterss met de conjunctuur mee bewegen. Daar de omvang van het specifieke 

kapitaall  in theorie omgekeerd evenredig is aan de mobiliteit, volgt daaruit een 

contracyclischee mobiliteit. In termen van loon voorspelt de theorie dus dat 

schoolverlaterss in hoogconjunctuur boven op de marktwaarde van hun 

algemenee vaardigheden een hogere opslag krijgen dan in laagconjunctuur, 

omdatt het de werkgever dan iets extra's waard is dat ze niet snel weer ver-

trekken. . 

Voortss wordt betoogd dat verschillen in mobiliteit tussen alumni van diverse 

studierichtingenn mogelijk een indicatie geven van de mate waarin een opleiding 

dee beroepskeuze - indien die door de student nog moet worden gemaakt — na 

afstuderenn beperkt. Is een studie in dit opzicht zeer beperkend, dan mag 

wordenn verwacht dat afgestudeerden lage mobiliteit aan de dag leggen, omdat 

zijj  weinig redenen hebben om investeringen in beroepsspecifieke vaardigheden 

uitt te stellen. Omgekeerd zal hoge mobiliteit worden waargenomen bij 

afgestudeerdenn die kunnen kiezen uit een uitgebreid scala van beroepen. De 

mobiliteitsverschillenn tussen de studies zijn aanzienlijk. Die van de meest 

mobielee afgestudeerden is vier keer zo hoog als die van de minst mobiele. 

Hoofdstukk 7 is exploratief van aard. Onderzocht wordt of de waargenomen 

verschillenn tussen 59 studierichtingen met betrekking tot de zoekduur, het 

startsalariss en de mobiliteit kunnen worden aangewend om de 'arbeidsmarkt-

relevantie'' van die opleidingen vast te stellen. Ziet men zo'n opleiding als een 

zekeree verzameling van kennis en vaardigheden, dan weerspiegelt deze 

relevantie-indicatorr daarvan de relatieve marktwaarde. 

Eenn principale componenten analyse toont aan dat zo'n maatstaf kan worden 

gebaseerdd op de modeluitkomsten van zoekduur, startsalaris en mobiliteit. Het 

grootstee gewicht (0,42) wordt daarin toegekend aan verschillen in baanvind-

kans.. Hoe groter die kans, des te hoger de relevantiescore. Minder gewicht 



Samenvatting Samenvatting 193 3 

(0,36)) wordt toegekend aan salarisverschillen, waaruit kan worden afgeleid dat 

verhoudingenn op de markt van vaardigheden niet geheel in het loon tot 

uitdrukkingg komen. Mobiliteit heeft het kleinste gewicht (0,22) en 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. 

Dee studies met de hoogste arbeidsmarktrelevantie in de periode 1994-2000 zijn: 

 tandheelkunde 

 farmacie 

 geneeskunde 

 econometrie 

 technische informatica 

 fiscaal-juridische opleiding. 

Dee drie genoemde medische studies bieden verreweg het beste perspectief. 

Overr het algemeen kan worden geconcludeerd dat daarna met name de 

technische,, bètageoriënteerde studies maar ook de economische opleidingen 

hett goed deden op de arbeidsmarkt. 

Eenn relatief slechte arbeidsmarktpositie hadden afgestudeerden in: 

 geschiedenis 

oo Engelse taal- en letterkunde 

 overige talen (behalve Nederlands, Engels en Frans) 

 culturele antropologie. 

Inn grote lijnen blijken talenstudies, sociale en culturele wetenschappen, maar 

ookk opleidingen van de landbouwuniversiteit in de beschouwde periode een 

gemiddeldee tot lage arbeidsmarktrelevantie te hebben. 

Voorr overzicht van de arbeidsmarktrelevantie van alle beschouwde opleidingen 

wordtt verwezen naar Figuur 7.1 op pagina 181 en 182. 


