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VanVan bul naar baan beschouwt de 59 grootste universi-
tairee studierichtingen in Nederland. Centraal staat de 

.. vraag welk perspectief deze studies bieden op de huidi-
gee arbeidsmarkt. Of, in de terminologie van dit boek: hoe 
staatt het met hun 'arbeidsmarktrelevantie'? 

Mett de komst van de human capital theorie in de jaren 70 
zijnn economen het onderwijs met andere ogen gaan zien. 
Eenn universitaire studie is sindsdien een investering in de 
kenniss en vaardigheden van een individu. Op de arbeids-
marktt worden de vruchten van die investering geplukt. 
Elkee universitaire studie heeft er een zekere markt-
waarde.. In dit boek wordt die waarde verkend aan de 
handd van drie variabelen: (a) de zoekduur naar een 
eerstee baan; (b) het startsalaris en (c) de mobiliteit 
tussenn werkkringen. De gedachte daarachter is simpel. 
Stel,, men zou van een gewoon product willen weten hoe 
hett in de markt ligt. Dan kan men kijken naar de snelheid 
waarmeee het over de toonbank gaat, de prijs die er voor 
wordtt betaald, en hoe vaak het van eigenaar wisselt. En 
voorr een pakket van kennis en vaardigheden, zo blijkt, is 
datt niet anders. 

PeterPeter Berkhout is sinds 1991 werkzaam bij de Stichting 
voorr Economisch Onderzoek (SEO) der Universiteit van 
Amsterdam.. Daar houdt hij zich onder andere bezig met 
dee overgang van school naar werk. In samenwerking met 
hett CBS onderzoekt hij jaarlijks de werkloosheidsduur 
vann schoolverlaters van alle niveaus. Sinds 1997 is hij 
supervisorr van het door Elsevier geïnitieerde jaarlijkse 
onderzoekk 'Studie & Werk, waarin de arbeidsmarktposi-
tiee van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs 
enn het wetenschappelijk onderwijs centraal staat. 


