
Schoolverlaters tussen onderwijs 
en arbeidsmarkt 2004
ROA-R-2005/6

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt 
Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde 
Universiteit Maastricht 
 
Maastricht, september 2005



ISBN 90-5321-412-7



Inhoud

Voorwoord� I

Samenvatting� V

1� Bestemming�van�gediplomeerde�schoolverlaters�in�2004� 1
1.1 Bestemming van gediplomeerde schoolverlaters 1
1.2 Kwalificerende vervolgtrajecten 2
1.3 Intrede op de arbeidsmarkt 10

2� De�keuze�voor�een�opleiding�in�het�hoger�onderwijs�� 29
2.1 Inleiding 29
2.2 Het niveau van de opleiding in het hoger onderwijs 31
2.3 De richting van de opleiding in het hoger onderwijs 36
2.4 Determinanten van het gevolgde profiel in het voortgezet onderwijs  41
2.5 Gebruik en kwaliteit van informatiebronnen voor de studiekeuze 43
2.6 Conclusies 45

3� De�belangstelling�voor�techniek�na�invoering�van�de�studieprofielen�in�de��
tweede�fase�van�het�voortgezet�onderwijs� 47
3.1 Inleiding 47
3.2 Werkwijze 49
3.3 Resultaten 52
3.4 Conclusies 60

4� Schoolverlaters�in�de�kenniseconomie� 63
4.1 Participatie van schoolverlaters in de kenniseconomie 63
4.2 Kennis, vaardigheden en houdingsaspecten van middelbaar opgeleide 

kenniswerkers 69
4.3 Competenties van hoger opgeleide kenniswerkers 72
4.4 Leven lang leren 78
4.5 Internationalisering en ondernemerschap van hoger opgeleiden  81
4.6 Conclusies 87

Literatuur� 89

Enkele�centrale�begrippen� 91

Appendix�1� 95
Appendix�2� 101
Appendix�3� 105
Appendix�4� 109
Appendix�5� 115





�

Voorwoord

Wat gaan gediplomeerde schoolverlaters na hun opleiding doen? Hoe is de aansluiting met 
het vervolgonderwijs? Als ze naar de arbeidsmarkt gaan, hoe snel krijgen ze dan werk? En 
sluit dat werk dan ook aan op de gevolgde opleiding? In welke mate verschillen opleidingen 
in de positie die ze innemen op de arbeidsmarkt? Sinds 1991 voert het Researchcentrum voor 
Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht in samenwerking met DESAN 
Research Solutions1 enkele grootschalige onderzoeken uit onder recente schoolverlaters en pas 
afgestudeerden waarmee op dit soort vragen een antwoord kan worden verkregen. Het voor-
liggende rapport Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2004 gaat in op de bestem-
ming van gediplomeerde schoolverlaters en afgestudeerden van het school- of studiejaar 
2002/2003. De resultaten die worden gepresenteerd zijn gebaseerd op het onderzoek dat eind 
2003/begin 2004 over de volle breedte van het Nederlandse onderwijsstelsel is uitgevoerd 
en hebben betrekking op de situatie van schoolverlaters en afgestudeerden ongeveer ander-
half jaar na het voltooien van de opleiding. In totaal zijn circa 115.000 schoolverlaters en 
afgestudeerden benaderd afkomstig uit 135 onderwijsinstellingen. De totale respons bedroeg 
45%.2 De verzamelde gegevens vormen samen het door het ROA ontwikkelde Schoolverlaters- 
informatiesysteem (SIS). Dit informatiesysteem is gebaseerd op een viertal grootschalige 
enquêtes die volgens een geïntegreerd model worden uitgevoerd.

Allereerst betreft het de VO-Monitor. Deze enquête is gericht op schoolverlaters van het alge-
meen voortgezet onderwijs (HAVO, VWO) en het voorbereidend beroepsonderwijs (VMBO). 
Vervolgens de BVE-Monitor, een enquête onder schoolverlaters van de beroepsopleidende 
(BOL) en beroepsbegeleidende leerweg (BBL) van het secundair beroepsonderwijs. Tot slot 
de HBO-Monitor en WO-Monitor. Dit zijn volledig vergelijkbare enquêtes gericht op afgestu-
deerden van het hoger beroepsonderwijs (HBO) en het wetenschappelijk onderwijs (WO). Ze 
worden uitgevoerd onder auspiciën van respectievelijk de HBO-raad en de Vereniging van 
Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU).

De vier schoolverlatersonderzoeken hebben ieder een dubbele doelstelling. In de eerste plaats 
fungeren ze als instrument voor kwaliteitszorg voor onderwijsinstellingen. Deelnemende 
onderwijsinstellingen ontvangen daartoe een uniek en vertrouwelijk instellingsrapport met 
de resultaten van hun ‘eigen’ schoolverlaters of afgestudeerden. In de desbetreffende rapporten 
worden deze resultaten direct vergeleken met het landelijke beeld voor de onderscheiden oplei-
dingen. Deze instellingsrapporten worden gebruikt als instrument om de eigen opleiding te 
evalueren, bijvoorbeeld in het kader van een visitatie. Ook worden de gegevens gebruikt om 
(aankomende) studenten voor te lichten over de verwachte beroepsperspectieven. De tweede 
doelstelling van de vier schoolverlatersonderzoeken betreft het genereren van een statistisch 
betrouwbare, landelijk representatieve databron over de transitie van school naar werk of 
vervolgonderwijs. Door het grootschalige karakter van de onderzoeken en de goede onder-

1. Het ROA heeft de algehele projectleiding en is specifiek verantwoordelijk voor de instrumentontwikkeling en de 
wetenschappelijke analyse en rapportage. DESAN Research Solutions is verantwoordelijk voor de dataverzameling 
en -verwerking, alsmede voor de specifieke rapporten voor de deelnemende onderwijsinstellingen.

2. Over de dataverzameling en -verwerking zal later dit jaar nog een apart werkdocument bij het ROA verschijnen.
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linge afstemming, vormen de huidige schoolverlatersonderzoeken VO-Monitor, BVE-Monitor, 
HBO-Monitor en WO-Monitor de belangrijkste en meest gedetailleerde informatiebron over de 
bestemming van schoolverlaters in Nederland.3

Dit rapport richt zich vooral op degenen die zich in beleidsmatige zin bezighouden met 
de doorstroom van gediplomeerde schoolverlaters binnen het onderwijssysteem enerzijds 
en de arbeidsmarktpositie van gediplomeerde schoolverlaters anderzijds. Daarbij wordt met 
name gedacht aan de landelijke en regionale overheid, sociale partners, Centra voor Werk en 
Inkomen (CWI) en het (georganiseerde) onderwijsveld. De gegevens in dit rapport geven een 
beeld van de recente ontwikkelingen in het doorstroomgedrag en de arbeidsmarktpositie van 
gediplomeerde schoolverlaters.

In dit rapport wordt alleen ingegaan op gediplomeerde schoolverlaters en afgestudeerden. 
Bovendien gaat het om de uitstroom van voltijdopleidingen. De gegevens zijn veelal verbij-
zonderd naar onderwijssoort en opleidingssector.

Bij dit rapport verschijnt een Statistische Bijlage, waarin de belangrijkste resultaten in tabel-
vorm zijn samengebracht. Naast het rapport Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
2004 verschijnt nog een aantal afzonderlijke rapporten over de arbeidsmarktpositie van hoger 
opgeleiden. In de eerste plaats betreft dit de rapportage van de HBO-Monitor, De arbeids-
marktpositie van afgestudeerden van het hoger beroepsonderwijs 2004, die wordt uitgegeven 
door de HBO-raad. Hoewel de belangrijkste informatie van de afgestudeerden van het HBO 
ook in het voorliggende rapport is opgenomen, wordt voor meer gedetailleerde informatie 
verwezen naar dit afzonderlijke rapport. Hetzelfde geldt voor de tweejaarlijkse rapportage van 
de WO-Monitor, De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van de Nederlandse universiteiten, 
die volgend jaar door de VSNU zal worden uitgebracht. Hierin wordt verslag gedaan van de 
resultaten van meting 2004 en meting 2005. Verder verschijnt nog een afzonderlijk rapport 
over de afgestudeerden van de kunstvakopleidingen (Kunsten-Monitor). In het eerstvolgende 
rapport van de Kunsten-Monitor wordt verslag gedaan van de resultaten van meting 2003 en 
meting 2004.

Het voorliggende rapport is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 1 gaat in hoofdlijnen in op de 
bestemming van gediplomeerde schoolverlaters. Allereerst wordt de bestemming van school-
verlaters – verder leren of aanbieden op de arbeidsmarkt – beschreven. Vervolgens wordt 
ingegaan op degenen die na het verlaten van de opleiding zijn gaan verder leren. Daarna 
komt de arbeidsmarktintrede van gediplomeerde schoolverlaters uitgebreid aan bod. Niet 
alleen zal worden ingegaan op verschillende aspecten van werkgelegenheid en werkzekerheid 
(werkloosheid, flexibele aanstelling, e.d.), maar ook op meer kwalitatieve aspecten van het 
werk (beloning, de mate waarin de gevonden baan aansluit bij de gevolgde opleiding, e.d.). 
Dit resulteert in een typering van de arbeidsmarktpositie van de onderscheiden opleidings-
sectoren. De overige drie hoofdstukken zijn thematisch van aard.

De keuze voor een bepaalde opleiding in het hoger onderwijs hangt onder meer af van 
enerzijds sociale herkomst en sekse en anderzijds cognitieve vaardigheden (schoolprestaties 
en daaraan gerelateerd de vakkenpakketkeuze in het voortgezet onderwijs). In hoofdstuk 2 

3. Voor meer informatie over de schoolverlatersonderzoeken wordt verwezen naar de websites www.rubs.nl,  
wwwhbomonitor.nl en www.womonitor.nl. 
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wordt de gecombineerde invloed van bovengenoemde factoren op de opleidingskeuze in het 
hoger onderwijs nader geanalyseerd.

De vraag die in hoofdstuk 3 centraal staat is in hoeverre de belangstelling voor techniek is 
gewijzigd als gevolg van de invoering van studieprofielen in de tweede fase van het voortgezet 
onderwijs (HAVO, VWO). De belangstelling voor techniek wordt daarbij op twee manieren 
afgelezen. In de eerste plaats gaat het om de keuze voor een exact vakkenpakket (in de huidige 
context de keuze voor een studieprofiel natuur en techniek) in de tweede fase van het voort-
gezet onderwijs. In de tweede plaats betreft het de keuze voor een technische vervolgopleiding 
in het hoger onderwijs (HBO, WO). 

In hoofdstuk 4 wordt eerst, aan de hand van enkele internationaal aanvaarde definities, de 
omvang van de bijdrage van schoolverlaters/afgestudeerden aan de kenniseconomie geschetst. 
Een andere manier om inzicht te krijgen in hun bijdrage aan de kenniseconomie is door te 
kijken naar de competenties die zijn vereist in de kenniseconomie en de aandacht die het onder-
wijs aan deze competenties volgens schoolverlaters zou moeten besteden. Aansluitend wordt 
aandacht besteed aan het verder vergroten van competenties middels doorstroom naar vervolg-
onderwijs en deelname aan bijscholing. Tot slot wordt de aandacht gericht op twee specifieke 
aspecten van de kenniseconomie, namelijk internationalisering en ondernemerschap.

De projectleiding van Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2004 berust bij  
drs. G.W.M. Ramaekers, die tevens hoofdstuk 4 heeft geschreven. Hoofdstuk 1 is samenge-
steld door drs. T.G. Huijgen, hoofdstuk 2 door drs. M.R. de Vries en dr. M.H.J. Wolbers, en 
hoofdstuk 3 door T.H.M. Huijts en dr. M.H.J. Wolbers. De Statistische Bijlage is samengesteld 
door E.M.H.P. Soudant. De eindredactie is in handen van drs. G.W.M. Ramaekers. Secretariële 
ondersteuning is verleend door M.H.J. Beenkens. Voornoemde personen zijn allen werk-
zaam bij het ROA. Aan SIS, waarop dit rapport is gebaseerd, werken verder mee dr. J.P. Allen,  
P.J.E.G. van der Kolk en E.M.H.P. Soudant (allen werkzaam bij het ROA), alsmede  
drs. M.C.M.Th. van Alphen, W.S. Benjamins, M. Bodegom, drs. J.M.R. van Dongen en 
drs. B.M. Kinket (allen werkzaam bij DESAN Research Solutions). Bij het onderzoek onder 
schoolverlaters van de agrarische opleidingen wordt samengewerkt met STOAS Onderzoek te 
Wageningen. We bedanken drs. A.K. Jager, drs. M.A.M. van der Meys en drs. T.T. Sjenitzer van 
STOAS Onderzoek voor de plezierige samenwerking.

Een speciaal woord van dank wordt gericht aan de vertegenwoordigers van de financiers 
die in de klankbordgroep zitting hebben: drs. C.P. Bakker (Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap, directie BVE), drs. J.H. Donk (Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, directie Arbeidsmarkt), mr. J.A. Guerand (Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, directie Kennis), J.A. de Hoog (Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, directie VO), drs. A.K. Jager (STOAS Onderzoek),  
drs. M.A.M. van der Meijs (STOAS Onderzoek), drs. T.T. Sjenitzer (STOAS Onderzoek),  
dr. P.M. Veen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, directie HO) en  
dr. H.H. van der Velde (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, directie HO).

Maastricht, september 2005
Prof. dr. J.A.M. Heijke 
directeur
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Bestemming van gediplomeerde schoolverlaters

Gediplomeerde schoolverlaters van de lagere opleidingsniveaus gaan doorgaans verder met 
leren. Het merendeel van de schoolverlaters van de BBL en de hogere opleidingsniveaus 
betreedt de arbeidsmarkt.

Kwalificerende vervolgtrajecten

De meeste verder lerende schoolverlaters kiezen een vervolgopleiding in een verwante rich-
ting. De vervolgopleiding sluit over het algemeen goed aan bij de gevolgde opleiding.

Intrede op de arbeidsmarkt

Ten opzichte van meting 2003 is de werkloosheid onder schoolverlaters met 2%-punt toege-
nomen tot 8%. Schoolverlaters van het AVO en de lagere niveaus van de BOL zijn het vaakst 
werkloos. Van de betaald werkende schoolverlaters heeft 38% een flexibel dienstverband. 
Afgestudeerden van het WO hebben het minst vaak werkzekerheid. Van alle schoolverla-
ters hebben degenen die werken en leren combineren relatief de grootste kans op werk en 
werkzekerheid.

Ondanks de toegenomen werkloosheid sluit het werk van schoolverlaters onverminderd vaak 
aan bij hun opleiding. Bijna driekwart van de werkende schoolverlaters heeft een baan die 
qua niveau en/of richting aansluit bij de gevolgde opleiding. De toegenomen werkloosheid 
en stagnerende lonen ten spijt, zou het merendeel van de werkende schoolverlaters, achteraf 
bezien, opnieuw dezelfde opleiding kiezen.

Tabel S.1
Enkele kernindicatoren per onderwijssoort

Onderwijssoort Verder
leren

Werk-
loosheid

Flexibele 
aanstelling

Bruto
uurloon

Minimaal
eigen

niveau

Eigen/
verwante 
richting

Zelfde opleiding 
opnieuw 

kiezen
% % % € % % %

AVO 91 17 37 6,35 48 x x
VBO 88 6 44 4,55 87 64 x
BOL niveau 1/2 46 25 47 6,75 59 62 65
BOL niveau 3/4 51 11 39 8,45 72 69 79
BBL niveau 1/2 25 7 33 8,80 53 66 74
BBL niveau 3/4 16 4 12 11,35 73 82 82
HBO 32 6 41 11,70 75 78 80
WO 31 5 52 14,15 63 72 83

Totaal 60 8 38 9,85 71 72 79
x = vraag niet opgenomen; uurloon afgerond op 5 cent.
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Samenvattend zien we dat vooral de lagere niveau opleidingen van de BOL (met name die van 
de sector economie) er relatief slecht voorstaan wat de kans op werk, werkzekerheid en kwali-
teit van het werk betreft. Schoolverlaters van de BBL niveau 3 en 4 en het HBO staan er wat dit 
betreft het beste voor (met name opleidingen uit de sector gezondheidszorg).

De keuze voor een vervolgopleiding in het hoger onderwijs

In het eerste thematische hoofdstuk is onderzocht in hoeverre de keuze voor een vervolgop-
leiding door havisten en VWO’ers wordt bepaald door sekse, sociale herkomst en cognitieve 
vaardigheden. Hierbij is eerst gekeken naar de keuze van het niveau van de vervolgopleiding. 
Naar voren is gekomen dat vooral cognitieve vaardigheden en sociale herkomst bij deze keuze 
een rol spelen. Gebleken is dat schoolverlaters van het HAVO vaker kiezen voor het HBO dan 
het MBO, en dat schoolverlaters van het VWO vaker kiezen voor het WO dan het HBO als ze 
een hoger eindexamencijfer hebben behaald en als hun ouders een hoger opleidingsniveau 
hebben bereikt. Voor schoolverlaters van het VWO geldt bovendien dat leerlingen van ouders 
met de hoogste inkomens het vaakst kiezen voor een universitaire vervolgopleiding. Kortom, 
sociale herkomst speelt nog steeds een belangrijke rol bij de keuze van het niveau van het 
vervolgonderwijs. Dit ondanks het uitgangspunt dat het onderwijs in Nederland in gelijke 
mate toegankelijk moet zijn voor leerlingen uit verschillende sociale lagen.

Vervolgens is nagegaan welke factoren een rol spelen bij de keuze van de richting van de 
vervolgopleiding in het hoger onderwijs. Belangrijk hier zijn het geslacht, het gevolgde 
studieprofiel in het VO en de sociale herkomst. Mannen kiezen vaker voor opleidingen in 
de sectoren techniek en economie, en vrouwen voor opleidingen in de sectoren onderwijs, 
gezondheidszorg, gedrag en maatschappij, taal en cultuur en recht en openbare orde. Het 
gevolgde profiel is van invloed op de keuze voor een opleidingsrichting in het hoger onder-
wijs, mede omdat het profiel toegang geeft tot een selecte groep van vervolgopleidingen. 
Havisten met hoog opgeleide ouders kiezen relatief vaak voor een vervolgopleiding in de 
sector HBO taal en cultuur, en VWO’ers met hoog opgeleide ouders relatief vaak voor oplei-
dingen in de WO-sectoren gezondheidszorg, taal en cultuur en recht en openbare orde. De 
keuze van de opleidingsrichting hangt tot slot ook samen met het inkomen van de ouders.

Het geslacht en de sociale herkomst hebben daarnaast ook een indirect effect op de keuze van 
de richting van de vervolgopleiding in het hoger onderwijs. Het blijkt namelijk dat zowel het 
geslacht als het opleidingsniveau en huishoudinkomen van de ouders van invloed zijn op het 
gekozen studieprofiel van de schoolverlaters, dat op haar beurt een belangrijke rol speelt bij 
de keuze van de richting van de vervolgopleiding.

De belangstelling voor techniek na de herstructurering van de tweede fase van het VO

Terwijl voor havisten de belangstelling voor techniek niet is veranderd, heeft de herstructure-
ring van de tweede fase van het VO voor VWO-leerlingen geleid tot een afnemende belangstel-
ling voor een technisch vakkenpakket en daarmee tot een afnemende keuze voor technische 
vervolgstudies. Dit, samen met de bevinding dat de vakkenpakketkeuze met de herstruc-
turering van de tweede fase VO steeds meer invloed uitoefent op de studiekeuze, leidt tot 
de conclusie dat leerlingen vooral rondom de vakkenpakketkeuze ‘verloren’ gaan voor een 
vervolgstudie in de techniek. Er kan dan ook worden gesteld dat de overheid zich in haar 
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campagnes om meer mensen voor de technische sector te winnen op een andere doelgroep 
moet concentreren, namelijk niet op de bijna-schoolverlaters maar op de 14- en 15-jarigen die 
een studieprofiel moeten kiezen. We hebben immers gezien dat met de verbeterde aansluiting 
tussen voortgezet- en hoger onderwijs de invloed van de vakkenpakketkeuze op de studie-
keuze is toegenomen, en dat er van een verminderde belangstelling voor technische vervolg-
studies nauwelijks sprake zou zijn indien de interesse in technische vakkenpakketten niet was 
afgenomen.

Een uitzondering op deze aanbeveling vormen meisjes. Deze blijken zelfs met een technisch 
vakkenpakket minder vaak voor een technische vervolgstudie te kiezen dan jongens met een 
technisch vakkenpakket. Wat betreft meisjes zou de overheid dus zowel voor als na de vakken-
pakketkeuze actie moeten ondernemen om hen voor de techniek te winnen. Immers, in 
vergelijking met jongens zijn meisjes na de invoering van de studieprofielen en het studiehuis 
steeds minder voor technische vakkenpakketten én technische vervolgstudies gaan kiezen: 
een ongewenste ontwikkeling in een samenleving die staat te springen om hoogopgeleid, 
gekwalificeerd technisch personeel.

Schoolverlaters in de kenniseconomie

Van schoolverlaters wordt verwacht dat zij in belangrijke mate gaan bijdragen aan de kennis-
economie. Op grond van hun beroep behoren hoger opgeleide schoolverlaters veel vaker 
dan middelbaar opgeleide schoolverlaters tot de kern van het wetenschappelijk en technolo-
gisch arbeidspotentieel (kenniswerkers). De overgrote meerderheid (85%-90%) van de betaald 
werkende hoger opgeleiden en ruim een derde van de betaald werkende (K)MBO’ers is als 
kenniswerker werkzaam. Het aandeel van kenniswerkers onder betaald werkende (K)MBO’ers 
laat over de hele periode 1996-2003 gerekend een stijgend verloop zien (van 28% in 1996 naar 
37% in 2004). (K)MBO’ers worden dus relatief steeds belangrijker in onze kenniseconomie. 

Bij alle opleidingsniveaus verdienen kenniswerkers per uur beduidend meer dan niet-kennis-
werkers. Hieruit blijkt dat onze kenniseconomie aan kenniswerkers een hogere productieve 
waarde toekent dan aan niet-kenniswerkers. Overigens stijgt de waarde die aan kenniswerkers 
wordt toegekend met hun opleidingsniveau.

De overgrote meerderheid van de kenniswerkers vindt dat zij voldoende zijn toegerust voor 
de kenniseconomie. Van de middelbaar opgeleide kenniswerkers geeft ‘slechts’ 11% aan dat 
hun capaciteiten (in sterke mate) tekortschieten voor hun functie. De meerderheid van de 
hoger opgeleide kenniswerkers vindt dat hun opleiding een goede basis biedt om te starten 
op de arbeidsmarkt (56%) en voor het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden (75%), 
bijvoorbeeld door verder onderwijs scholing. 

Een kenmerk van kennisintensieve economieën is het verschijnsel van leven lang leren. 
Wat de verdere competentieontwikkeling betreft, blijkt dat (K)MBO’ers met 38% iets vaker 
deelnemen aan vervolgonderwijs dan HBO’ers (32%) en WO’ers (31%). Het vervolgonderwijs 
betreft doorgaans doorstroom naar een hoger niveau. Kijken we naar de deelname aan scho-
ling, dan komt naar voren dat in grote bedrijven vaker scholing plaatsvindt dan in het MKB, 
dat kenniswerkers vaker scholing volgen dan niet-kenniswerkers, dat hoger opgeleiden vaker 
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scholing volgen dan middelbaar opgeleiden, en dat de deelname van hoger opgeleiden aan 
scholing na 1999 fors is gedaald.

In het licht van de waarde die in onze kenniseconomie wordt toegekend aan internationale 
oriëntatie en ondernemerschapzin zien we dat universitaire studenten vaker buitenlander-
varing opdoen in hun opleiding dan studenten van hogescholen, dat universitaire afgestu-
deerden iets vaker dan anderen in het buitenland gaan werken, en dat ‘slechts’ zo’n 3% tot 
4% van de hoger opgeleiden voor zich zelf gaan werken (als zelfstandige of freelancer). Een 
nadere analyse van afgestudeerden van het HBO heeft laten zien dat HBO’ers doorgaans voor 
zich zelf beginnen om werkloosheid te voorkomen, en dat creativiteit, risicobereidheid en 
slagvaardigheid zeer belangrijke competenties zijn voor startende ondernemers. Voor hoger 
opgeleiden die als leidinggevenden een voortrekkersrol vervullen in de kenniseconomie, zijn 
stressbestendigheid en slagvaardigheid zeer belangrijke competenties.
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1 Bestemming van gediplomeerde 
schoolverlaters in 2004

1.1 Bestemming van gediplomeerde schoolverlaters

Na het succesvol afronden van hun opleiding staan schoolverlaters voor een belangrijke keuze. 
Ze kunnen kiezen voor een vervolgstudie of ze kunnen zich op de arbeidsmarkt richten en 
een baan proberen te vinden. Ze kunnen ook kiezen voor een combinatie van beiden en 
doorgaan met werken en leren in het duale onderwijs. Dit is mogelijk via de beroepsbege-
leidende leerwegen (BBL) en de duale opleidingen in het hoger onderwijs. In deze paragraaf 
wordt een beeld geschetst van de bestemming van gediplomeerde schoolverlaters. De bestem-
ming wordt vastgesteld door ongeveer anderhalf jaar na afstuderen aan de schoolverlaters te 
vragen wat hun belangrijkste bezigheid is. Figuur 1.1 laat de bestemming van schoolverlaters 
per onderwijssoort zien (zie ook tabel A1.3 van de Statistische Bijlage).

Het kwalificatieniveau van de behaalde opleiding is voor een groot deel van invloed op de 
keuze tussen vervolgonderwijs en arbeidsmarkt. Zo kiezen gediplomeerde schoolverlaters van 
het AVO en het VMBO in grote getale voor een vervolgstudie. Maar liefst 9 van de 10 gediplo-
meerde AVO schoolverlaters heeft anderhalf jaar na afstuderen als belangrijkste bezigheid het 
volgen van een studie. In het VMBO geldt dit voor 70% van de schoolverlaters. Daarnaast kiest 
nog eens 14% van de VMBO-ers een vervolgstudie in het duale onderwijs. De rest stroomt bijna 
in zijn geheel door naar de arbeidsmarkt. Deze doorstroom naar de arbeidsmarkt is het hoogst 
bij de schoolverlaters van de beroepsgerichte leerwegen. De gediplomeerde schoolverlaters 
van het VMBO bestaan voor ongeveer de helft uit uitstroom van de theoretische leerweg (het 
vroegere MAVO). De hoge doorstroom naar het vervolgonderwijs binnen het VMBO wordt met 
name veroorzaakt door deze uitstroom. Van hen ziet een overgrote meerderheid de verdere 
studie (al dan niet in combinatie met werken) als voornaamste activiteit.

Bij BOL niveau 1/2 gaat ongeveer de helft verder met een vervolgstudie (waarvan iets minder 
dan een derde in combinatie met werk) en kiezen 4 van de 10 afgestudeerden voor de arbeids-
markt. Bij BOL niveau 3/4 gaat eveneens ongeveer de helft verder studeren (al dan niet in 
combinatie met werken), de andere helft stroomt bijna in zijn geheel door naar de arbeids-
markt. Een nadere bestudering van de cijfers leert dat van alle BOL schoolverlaters degenen 
met een niveau 3 diploma op zak het vaakst hun betaald werk als belangrijkste activiteit zien 
(64%). Daarnaast is het opvallend dat degenen met het hoogste kwalificatieniveau (niveau 4) 
van de beroepsopleidende leerweg het vaakst (56%) aangeven hun verdere studie als belang-
rijkste bezigheid te zien. Bij BOL niveau 3 is dit nog geen derde van de gediplomeerden.
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Figuur 1.1
Bestemming van gediplomeerde schoolverlaters per onderwijssoort
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Schoolverlaters van de BBL en afgestudeerden uit het hoger onderwijs komen vooral op de 
arbeidsmarkt terecht. Van de BBL schoolverlaters van niveau 1/2 heeft bijna drie kwart de 
arbeidsmarkt betreden; bij BBL niveau 3/4 is dit 83%. Onder de schoolverlaters van niveau 1/2 
kiest 1 van de 5 voor een verdere studie in het duale onderwijs.

Afgestudeerden uit het HBO en het WO worden specifiek opgeleid voor een intrede op de 
arbeidsmarkt. Figuur 1.1 laat dan ook zien dat 4 van de 5 gediplomeerde HBO-ers actief zijn 
op de arbeidsmarkt. Onder de afgestudeerde WO-ers ligt dit aantal nog iets hoger. Bij het HBO 
ziet 17% van de afgestudeerden hun vervolgstudie nog als belangrijkste bezigheid, bij het WO 
is dit slechts een kleine groep. Daarbij dient te worden opgemerkt dat veel postdoctorale WO 
opleidingen – zoals AIO/OIO plaatsen – als betaald werk worden beschouwd.

1.2 Kwalificerende vervolgtrajecten

Zoals uit de vorige paragraaf gebleken is, gaat een aanzienlijk deel van de gediplomeerde 
schoolverlaters verder met een vervolgstudie. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op dit 
kwalificerend vervolgtraject. Allereerst wordt bekeken in welk soort onderwijs men verder 
gaat leren. Daarna worden enkele aspecten van de aansluiting tussen de gevolgde opleiding 
en de vervolgopleiding besproken. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de doorstroom 
naar verwante beroepsopleidingen, de voortijdige uitval uit de gekozen vervolgopleidingen 
en de tevredenheid van verder lerende schoolverlaters over de aansluiting tussen de afgesloten 
opleiding en de vervolgopleiding. Onder verder lerende schoolverlaters verstaan we zowel 
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degenen die de studie vervolgen in een volledige dagopleiding als degenen die werken en 
leren combineren. Aanvullende scholing in de vorm van cursussen en bedrijfsopleidingen en 
dergelijke blijft hier buiten beschouwing.

Keuze van de vervolgopleiding

Een overzicht van de kwalificerende vervolgtrajecten van gediplomeerde schoolverlaters staat weer-
gegeven in figuur 1.2. De figuur vermeldt per onderwijssoort het procentuele aandeel van gediplo-
meerde schoolverlaters dat sinds afstuderen naar een bepaald kwalificerend vervolgtraject is gegaan 
alsmede het percentage dat niet voor een kwalificerend vervolgtraject heeft gekozen. Vanwege de 
overzichtelijkheid zijn in figuur 1.2 alléén kwalificerende vervolgtrajecten met een aandeel van ten 
minste 5% opgenomen. Bij de BOL en de BBL zijn de niveaus 1/2 en 3/4 samengevoegd.

Figuur 1.2
Kwalificerende vervolgtrajecten na het verlaten van de opleiding*
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Uit de figuur blijkt dat verreweg het grootste deel van de afgestudeerde HAVO scholieren 
verder gaat met een studie op HBO niveau. Van de VWO afgestudeerden is dit slechts een vijfde 
deel. De meeste VWO schoolverlaters kiezen voor een vervolgstudie in het WO. In het VMBO 
gaan 6 van de 10 naar een BOL vervolgopleiding. 15% van de VMBO-ers kiest een verdere studie 
in de BBL. De VMBO schoolverlaters van de basisberoepsgerichte leerwegen gaan voornamelijk 
naar niveau 1 en 2 vervolgopleidingen. De verder lerende uitstroom van de andere leerwegen 
gaat met name naar niveau 3 en 4 vervolgopleidingen.
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Figuur 1.3
Doorstroom naar verwante beroepsopleidingen per opleidingssector in het beroepsonderwijs
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Van de gediplomeerde BOL schoolverlaters kiest ongeveer een derde voor een vervolgstudie 
in het HBO. De relatief kleine groep BBL schoolverlaters die verder studeert kiest hierbij met 
name wederom voor het duale onderwijs.

Van de HBO afgestudeerden gaat een vijfde verder met een studie op WO niveau, terwijl iets 
minder dan een tiende wederom voor een HBO-opleiding kiest. Van de WO-ers die verder 
studeren kiest het merendeel een postdoctorale WO opleiding (AIO/OIO plaats, postdoctorale 
beroepsopleiding, beurspromovendus en ontwerperopleiding).

Behalve het al dan niet voortzetten van het studietraject is het voor de onderwijssectoren van 
belang in hoeverre de verder lerende schoolverlaters kiezen voor een studie in dezelfde oplei-
dingsrichting. Door de richting van de verlaten opleiding te vergelijken met de richting van 
de gekozen vervolgopleiding is bepaald welk percentage van de verder lerende schoolverlaters 
voor dezelfde richting gekozen heeft. De resultaten hiervan staan in figuur 1.3. Voor het HAVO, het 
VWO, en de VMBO theoretische leerweg zijn vanwege het algemeen vormende karakter van deze 
opleidingen deze cijfers niet relevant. Voor het WO geldt dat het vervolgonderwijs dikwijls een 
niet regulier karakter heeft waardoor de onderwijsrichting vaak niet eenduidig vast te stellen is.
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Over de hele linie kiezen verder lerende schoolverlaters vaak voor een opleiding in een 
verwante richting. Dit geldt met name voor BBL schoolverlaters, met uitzondering van BBL 
niveau 3/4 schoolverlaters uit de sectoren gedrag en maatschappij en gezondheidszorg. Ook 
veel VMBO en BOL schoolverlaters kiezen voor een vervolgopleiding in een verwante richting. 
Met name VMBO-ers met een technische achtergrond kiezen hun vervolgopleiding wederom 
in de richting techniek (89%). Alleen in de VMBO landbouw sector kiest iets minder dan de 
helft van de verder lerende gediplomeerden een vervolgstudie in dezelfde richting. Opvallend 
is dat voor BOL niveau 1/2 juist geldt dat schoolverlaters uit de agrarische sector heel vaak 
voor een vervolg in het agrarische onderwijs kiezen (91%). Hier zijn het met name scholieren 
met een diploma uit de sector gezondheidszorg die relatief vaak voor een vervolgstudie in 
een andere richting kiezen. Behalve schoolverlaters met een afgeronde opleiding uit de sector 
gedrag en maatschappij kiezen verder lerende schoolverlaters van BOL niveau 3/4 meestal voor 
een vervolgstudie in dezelfde richting. Met name de doorstroom binnen de eigen richting is 
in de sectoren economie, landbouw en techniek redelijk hoog.

Voor verder studerende HBO afgestudeerden geldt dat degenen met een agrarische opleiding 
achter de rug het minst vaak een vervolgstudie in dezelfde richting gaan volgen (38%). Bij 
de sector taal en cultuur is de doorstroom naar een verwante studie het hoogst van alle HBO 
afgestudeerden namelijk 68%.

Aansluiting tussen de afgesloten opleiding en de vervolgopleiding

In de volgende drie figuren staat de aansluiting tussen de gevolgde opleiding en de vervolg-
opleiding centraal. Allereerst wordt nagegaan in hoeverre verder lerende schoolverlaters de 
afgesloten opleiding, achteraf bezien, opnieuw zouden hebben gekozen. Hierbij wordt alleen 
gekeken naar schoolverlaters van de BOL, de BBL, het HBO en het WO. Deze schoolverlaters 
hebben gekozen voor een vervolgstudie maar hadden, met hun al behaalde kwalificatie, ook 
naar de arbeidsmarkt kunnen gaan. Hun tevredenheid over de gevolgde opleiding geeft een 
indicatie voor de mate waarin de afgesloten opleiding voor deze schoolverlaters een goede 
keuze is geweest als vooropleiding. Daarna wordt bekeken wat de uitval in het vervolgonder-
wijs is. In de laatste van de drie figuren staan cijfers over hoe de verder lerende schoolverlaters 
de aansluiting hebben ervaren tussen hun afgesloten opleiding en hun vervolgopleiding.

In figuur 1.4 staat per opleidingssector vermeld in hoeverre de verder lerende schoolverlaters 
de afgesloten opleiding achteraf bezien opnieuw zouden volgen. In totaal zegt maar liefst 
81% van de verder lerende schoolverlaters dat zij de afgesloten opleiding opnieuw zouden 
hebben gekozen. Voor alle onderwijssoorten geldt dat verder lerende schoolverlaters uit de 
sector gezondheidszorg relatief vaak tevreden zijn over hun opleidingskeuze. De schoolverla-
ters van BOL niveau 1/2 waren iets minder tevreden over hun studiekeuze dan die van andere 
onderwijssoorten. Bij de sectoren op niveau 3/4 zijn de onderlinge verschillen minder groot. 
Wanneer we de afzonderlijke niveaus apart bekijken, blijkt er een redelijk groot verschil te 
zijn tussen de verder lerende schoolverlaters afkomstig uit de technische sector van niveau 
3 enerzijds en hun studiegenoten van niveau 4 anderzijds in mate van tevredenheid over de 
studiekeuze. De eerste groep is maar matig tevreden: nog niet de helft zou dezelfde studie-
keuze maken. De tweede groep is duidelijk positiever: hier zou 84% dezelfde opleiding gaan 
volgen.
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Figuur 1.4
Percentage verder lerende schoolverlaters dat de afgesloten opleiding achteraf bezien opnieuw zou volgen 
per opleidingssector
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De gediplomeerde schoolverlaters van de BBL zijn duidelijk meer tevreden over hun destijds 
gemaakte studiekeuze. Zowel op niveau 1/2 als niveau 3/4 zou een ruime meerderheid kiezen 
voor dezelfde opleiding. Op niveau 1/2 is dit zelfs bijna 90%. Waarschijnlijk wordt dit veroor-
zaakt doordat BBL studiekiezers een duidelijk beeld hebben van de opleiding die ze gaan 
volgen en het soort functies waar ze in terecht kunnen komen. Vaak is men al binnen het 
betreffende vakgebied werkzaam. Alleen de tevredenheid van de schoolverlaters uit de BBL 
niveau 3/4 sector economie blijft enigszins achter bij de andere BBL schoolverlaters.

Van de verder lerende afgestudeerden uit het HBO zou 83% achteraf dezelfde opleiding hebben 
gekozen. Afgestudeerden van opleidingen uit de sector gedrag en maatschappij waren het 
minst tevreden. Van alle HBO gediplomeerden waren de verder lerende afgestudeerden uit de 
sector onderwijs het meest tevreden over hun destijds gemaakte studiekeuze. In het WO zijn 
het de sectoren gezondheidszorg en recht en openbare orde waar de verder studerende acade-
mici het meest tevreden zijn. Voor alle sectoren samen geldt dat 8 van de 10 afgestudeerden in 
het WO die een verdere studie zijn gaan doen de opleiding opnieuw zouden volgen.
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Op het moment van ondervragen hebben de schoolverlaters zo’n anderhalf jaar daarvoor hun 
diploma behaald. Ze zijn vaak dan ook al enige tijd geleden, meestal langer dan een jaar, aan 
hun vervolgstudie begonnen. Aan hen is de vraag voorgelegd of ze deze vervolgstudie nog 
steeds volgen, deze inmiddels succesvol afgerond hebben of deze ongediplomeerd verlaten 
hebben. Dit voortijdig verlaten van de vervolgopleiding kan een indicatie zijn voor de mate 
waarin de afgesloten opleiding aansluit op de vervolgopleiding. Indien er relatief gezien een 
grote uitval is in bepaalde vervolgopleidingen kan dit er op duiden dat de aansluiting tussen 
de gevolgde en deze vervolgopleidingen te wensen overlaat. Dit kan aan het curriculum van 
een of beide opleidingen liggen maar kan ook duiden op een gebrekkige studievoorlichting. 
Daarnaast spelen ontwikkelingen buiten het onderwijsveld hier soms een rol; men kan ook 
tijdens de studie een aantrekkelijke baan vinden en in een andere vorm verder onderwijs gaan 
volgen of de vervolgstudie uitstellen. Het ongediplomeerd verlaten van de vervolgstudie wil 
niet altijd zeggen dat deze schoolverlaters het onderwijstraject definitief verlaten hebben. Het 
komt regelmatig voor dan men weliswaar de eerst gekozen vervolgstudie niet afmaakt, maar 
overstapt naar een andere studie. In figuur 1.5 is het aandeel verder lerende schoolverlaters die 
de vervolgopleiding voortijdig verlaten hebben weergegeven. In genoemde figuur is daarnaast 
ook aangegeven welk deel van deze voortijdig schoolverlaters van studie gewisseld is.

Over de gehele linie stopt bijna 11% van de verder lerende schoolverlaters met de gekozen 
vervolgstudie. Iets meer dan de helft hiervan bestaat uit studiewisselaars. De gemiddelde 
uitval is het hoogst bij hen die begonnen zijn aan een studie in het AVO. Bijna 14% van hen is 
gestopt met de opleiding, waarvan iets meer dan de helft van studie is gewisseld.

Bij schoolverlaters die een opleiding op BOL niveau 1/2 begonnen zijn stopt zo’n 10% met 
de studie. Vier vijfde deel van hen begint echter aan een andere opleiding. Met name in de 
sectoren techniek en gezondheidszorg bestaan bijna alle voortijdig schoolverlaters uit studie-
wisselaars. Een nadere analyse toont dat er een redelijk groot verschil is tussen niveau 1 en 
niveau 2 voorzover het opleidingen uit de sector economie betreft. Op niveau 1 is de uitval 
slechts 3,1 % terwijl dit op niveau 2 bijna vier keer zo hoog is. Voor beide groepen opleidingen 
geldt echter dat de uitval voor meer dan tweederde uit studiewisselaars bestaat.

Bij verder lerende schoolverlaters die naar BOL niveau 3/4 gaan ligt de uitval op iets boven de 
8%. Bijna tweederde hiervan bestaat uit studenten die van studie wisselen. De uitval is het 
laagst bij BOL niveau 3/4 gedrag en maatschappij: hier stopt slechts 6% met de opleiding. 
Ook hier bestaat tweederde van deze groep uit wisselaars. Bij alle andere sectoren op dit 
onderwijsniveau stopt 1 op de 10 in het eerste jaar met de opleiding. Bij de sector techniek is 
er een groot verschil tussen opleidingen van niveau 3 en opleidingen van niveau 4. Bij verder 
lerende schoolverlaters die op niveau 3 in deze sector aan een opleiding beginnen komt bijna 
17% terug op deze keuze; op niveau 4 is dit ongeveer de helft minder.

De totale uitval bij opleidingen van BBL niveau 1/2 is 11,2%. Het aandeel schoolverlaters dat 
niet aan een andere studie begonnen is bedraagt 6,4 procentpunten. Met name in de sector 
gezondheidszorg is het uitvalpercentage hoog te noemen: bijna 1 van de 5 verder lerende 
schoolverlaters geeft aan de opleiding niet meer te volgen. Slechts een klein deel hiervan 
bestaat uit studiewisselaars. Onder beginnende leerlingen van BBL opleidingen op niveau 3/4 
is minder uitval: hier geeft bijna 7% aan met de opleiding opgehouden te zijn. Deze groep 
bestaat met name uit voortijdige uitvallers die op dat moment niet meer verder zijn gegaan 
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met een andere studie. Tussen de opleidingsniveaus 3 en 4 zijn er redelijk grote verschillen 
tussen de opleidingen binnen de economische sector. Op niveau 3 is de totale uitval in deze 
sector relatief laag; voor opleidingen van niveau 4 is dit juist relatief hoog.

Figuur 1.5
Percentage van de verder lerende schoolverlaters dat de vervolgopleiding voortijdig heeft verlaten (uitval-
lers) en het aandeel van deze uitvallers dat een andere opleiding is gaan volgen (studiewisselaars) naar 
sector vervolgopleiding
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Van alle schoolverlaters die verder studeren in het HBO is zo’n 7% in de beginfase van hun 
vervolgstudie van studie gewisseld. Een iets kleinere groep is er helemaal mee gestopt. 
Tussen de HBO sectoren onderling zijn er geen heel grote verschillen. De totale uitval per 
sector varieert van 10% (gezondheidszorg) tot 15% (gedrag en maatschappij). In het WO zijn 
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deze sectorverschillen een stuk groter. Tegenover de lage uitval bij opleidingen uit de sector 
gezondheidszorg staat de hoge uitval in sectoren als techniek, taal en cultuur en economie. 
De sector techniek heeft daarentegen ook het hoogste aandeel studiewisselaars. Van alle in 
het WO verder studerende schoolverlaters verlaat 11,4% de gekozen studie, 7,3 procentpunten 
hiervan wordt veroorzaakt door studenten die van studie wisselen.

Figuur 1.6
Percentage van de verder lerende schoolverlaters dat de aansluiting tussen de gevolgde opleiding en de 
vervolgopleiding voldoende of goed vindt per opleidingssector
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In figuur 1.6 staan de percentages van de verder lerende schoolverlaters die de aanslui-
ting tussen de afgeronde en de vervolgopleiding goed of voldoende vinden. Hierbij is een 
onderscheid gemaakt tussen schoolverlaters die een volledige dagopleiding zijn gaan doen 
en schoolverlaters die werken en leren zijn gaan combineren via de BBL. Bij schoolverlaters 
van het AVO is 86% tevreden over de aansluiting tussen de reguliere vervolgopleiding en de 
gevolgde opleiding, waarbij vrijwel geen verschil is tussen schoolverlaters van de HAVO en het 
VWO. Onder de verder lerende scholieren met een VMBO theoretische leerweg als achtergrond 
is deze tevredenheid precies even groot. De aansluiting van het algemeen voortgezet onder-
wijs en de VMBO theoretische leerweg met opleidingen in het duale onderwijs wordt door 8 
van de 10 als goed of voldoende ervaren.

Bij de overige VMBO sectoren zijn ook 8 van de 10 gediplomeerde schoolverlaters tevreden 
over de aansluiting tussen hun VMBO opleiding en hun vervolgopleiding in het reguliere 
voltijd onderwijs. Hierbij zijn er weinig tot geen verschillen tussen de VMBO leerwegen onder-
ling. In de sector VMBO gezondheidszorg zijn zelfs bijna 9 van de 10 schoolverlaters tevreden 
over de aansluiting met de vervolgopleiding. Voor VMBO gediplomeerden uit de sectoren 
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landbouw, techniek en economie is de aansluiting met de vervolgopleiding zelfs nog iets beter 
indien ze doorgestroomd zijn naar de BBL. Dit geldt met name voor de gediplomeerden van 
de basisberoepsgerichte leerwegen.

Ook bij afgestudeerden van de beroepsopleidende leerweg is men in het algemeen iets meer te 
spreken over de aansluiting met het vervolgonderwijs indien men gekozen heeft voor de duale 
leerweg. Studenten in het reguliere onderwijs met een BOL niveau 1/2 achtergrond vinden in 84% 
van de gevallen de aansluiting goed of voldoende. In het duale vervolgtraject ligt dit percentage 
een fractie hoger. Voor het totale BOL niveau 3/4 is dit beeld hetzelfde, 73% voor verder lerende 
schoolverlaters in het reguliere onderwijs ten opzichte van 87% in het duale onderwijs.

1.3 Intrede op de arbeidsmarkt

In de vorige paragraaf hebben de verder lerende schoolverlaters centraal gestaan. Een groot 
deel van de gediplomeerden stroomt echter door naar de arbeidsmarkt. Deze arbeidsmarkt-
intrede zal in deze paragraaf nader geanalyseerd worden. Dit wordt gedaan voor de gediplo-
meerde schoolverlaters die op het moment van ondervraging tot de beroepsbevolking worden 
gerekend en die tevens aangeven dat hun maatschappelijke positie niet scholier of student is.

Allereerst wordt bekeken welk deel van de totale groep gediplomeerde schoolverlaters zich 
aanbiedt op de arbeidsmarkt en welk deel van deze aanbieders ook daadwerkelijk een baan 
vindt. Voor deze laatste groep wordt vervolgens de werkzekerheid en de kwaliteit van het 
werk nader bestudeerd. In paragraaf 1.2 is gekeken naar het oordeel van verder lerende school-
verlaters over de afgesloten opleiding. In deze paragraaf wordt naar het oordeel van werkende 
schoolverlaters over de afgeronde opleiding gekeken. Tot slot van deze paragraaf komt de 
arbeidsmarktpositie van opleidingen aan de orde.

Werkgelegenheid

In figuur 1.7 staat per opleidingssector aangegeven welk deel van de gediplomeerde school-
verlaters zich aanbiedt op de arbeidsmarkt. Tevens toont de figuur het percentage van deze 
aanbieders dat werkloos is op het moment van ondervragen. Zoals al in paragraaf 1.1 naar 
voren is gekomen, bieden slechts weinig schoolverlaters van de opleidingen met een algemeen 
vormend karakter, het AVO en de VMBO theoretische leerweg, zich aan op de arbeidsmarkt. 
Deze opleidingen zijn primair bedoeld als vooropleiding voor het verdere onderwijstraject en 
bieden een minder goede basis om te starten op de arbeidsmarkt dan meer beroepsgerichte 
opleidingen. Dit blijkt ook uit de hoge werkloosheidscijfers voor de schoolverlaters die wel 
de arbeidsmarkt betreden. Voor het AVO is dit 17% en voor de schoolverlaters met een VMBO 
theorie achtergrond 12%. Van de gediplomeerde VMBO schoolverlaters met een andere richting 
bieden zich er veel meer aan op de arbeidsmarkt. Evenals verleden meetjaar zijn het binnen 
het VMBO met name de schoolverlaters met een technische opleiding die doorstromen naar de 
arbeidsmarkt. Zij hebben op de arbeidsmarkt voldoende mogelijkheden voor het vinden van 
een baan. Het werkloosheidspercentage is voor deze technische VMBO-ers bijzonder laag. Het 
werkloosheidspercentage voor de andere VMBO sectoren ligt rond de 8%.
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Figuur 1.7
Percentage gediplomeerde schoolverlaters dat zich aanbiedt op de arbeidsmarkt en werkloosheidspercen-
tage onder gediplomeerde schoolverlaters per opleidingssector
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Bij de gediplomeerde uitstroom van BOL niveau 1/2 bieden 3 van de 5 schoolverlaters zich aan 
op de arbeidsmarkt. Schoolverlaters van de sector gezondheidszorg bieden zich het minst aan, 
bij de agrarische sector is dit percentage het hoogst. Wat opvalt is het hoge aantal werklozen 
onder de gediplomeerden van dit opleidingsniveau: het gemiddelde ligt op 25%. De werk-
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loosheid onder de gediplomeerden van BOL niveau 1 ligt daarbij met 31% hoger dan onder de 
schoolverlaters van BOL niveau 2 (23% werkloos).

Ongeveer de helft van de schoolverlaters met een BOL niveau 3/4 kwalificatie op zak biedt zich 
aan op de arbeidsmarkt. In de sector gezondheidszorg ligt dit percentage aanzienlijk boven 
het gemiddelde, hier bieden 7 van de 10 schoolverlaters zich aan. Onder de gediplomeerden 
van BOL niveau 3/4 is de gemiddelde werkloosheid 11%, een stijging van 7% ten opzichte van 
het vorige meetmoment. De sector gezondheidszorg doet het redelijk goed, zeker in vergelij-
king met de afgestudeerden uit de sector gedrag en maatschappij. Tussen de beide niveaus 3 
en 4 zijn er aanzienlijke verschillen. In de sector landbouw ligt op niveau 3 de werkloosheid 
8% hoger dan op niveau 4.

Ten opzichte van meting 2003 is het werkloosheidspercentage van schoolverlaters van de BOL 
fors toegenomen. Bij deze toename zijn de volgende kanttekeningen op zijn plaats. De afge-
lopen meting heeft het ROA initiatief genomen om via de lesgeldbestanden van de Informatie 
Beheergroep de BOL steekproef fors te verbeteren. Hierdoor is de landelijke dekkingsgraad 
thans beter gewaarborgd. Een consequentie daarvan is dat regio’s met hogere werkloosheids-
cijfers niet langer zijn ondervertegenwoordigd in het onderzoek. Dit heeft als gevolg dat de 
gemeten werkloosheid toegenomen is tot een meer realistisch niveau. Een indicatie dat het 
gemeten niveau thans meer realistisch is, kan worden gevonden bij cijfers van het CBS. Zo is 
volgens het CBS 13 tot 14 procent van de jeugdige beroepsbevolking, waarin alle opleidingsni-
veaus zijn vertegenwoordigd, werkloos. Het thans gemeten werkloosheidsniveau is overigens 
geheel in lijn met de ongunstige arbeidsmarktperspectieven voor lager opgeleiden die door 
het ROA voor de komende jaren worden geprognosticeerd (ROA, 2003).

Voor schoolverlaters met een kwalificatie van het duale onderwijs zijn de werkloosheidscijfers 
aanzienlijk lager dan voor hun studiegenoten van vergelijkbare opleidingen uit het reguliere 
onderwijs. De schoolverlaters met een BBL niveau 1/2 achtergrond kennen een werkloosheid 
van rond de 7%. De sectoren landbouw en techniek hebben minder last van de slechtere 
arbeidsmarktomstandigheden dan de sectoren economie en gezondheidszorg. In de eerst-
genoemde sectoren is de situatie niet veel veranderd ten opzichte van het vorige meetmo-
ment terwijl in de laatste sectoren de werkloosheid duidelijk is toegenomen. Voor de sector 
economie is er echter wel een groot verschil tussen opleidingen van niveau 1 waar bijna een 
kwart van de schoolverlaters werkloos is en niveau 2. Voor de BBL niveau 3/4 afgestudeerden is 
de situatie vergelijkbaar; landbouw en techniek doen het goed terwijl de sector economie het 
relatief slecht doet met 9% werklozen. Ook hier is er weer een groot verschil tussen de twee 
niveaus voorzover het economisch georiënteerde opleidingen betreft. Hier zijn het echter de 
schoolverlaters met het hogere kwalificatieniveau 4 die het slechter doen dan hun studiege-
noten van niveau 3. Het duale karakter van de BBL opleidingen blijkt uit het hoge percentage 
gediplomeerde schoolverlaters dat zich aanbiedt op de arbeidsmarkt; gemiddeld geldt voor 
alle niveaus dat iets meer dan 90% zich op de arbeidsmarkt richt. 

Ook afgestudeerden van het hoger onderwijs begeven zich na hun studie in grote getale op 
de arbeidsmarkt. Voor 8 van de 10 HBO afgestudeerden geldt dat ze betaald werk hebben of 
op zoek zijn naar betaald werk. Voor WO afgestudeerden geldt dit voor 9 van de 10 gediplo-
meerden. Ten opzichte van verleden meetjaar zijn de gemiddelde werkloosheidscijfers voor 
zowel het HBO (6%) als het WO (5%) stabiel gebleven. HBO gediplomeerden van de sector taal 
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en cultuur staan er evenals verleden jaar het minst gunstig voor in vergelijking met de andere 
HBO sectoren. In het WO is het eveneens de sector taal en cultuur die in vergelijking met de 
andere WO sectoren een hoge werkloosheid kent.

Op het moment van enquêteren heeft een groot deel van de schoolverlaters een betaalde 
baan. Waarschijnlijk hebben ze echter niet allemaal deze betaalde baan meteen na afstu-
deren gekregen of hebben ze wellicht meerdere banen gehad met tussenliggende perioden van 
werkloosheid. De intredewerkloosheid is, in tegenstelling tot het werkloosheidscijfer, geen 
momentopname maar geeft een indicatie van de arbeidsmarktsituatie van de schoolverlaters 
tijdens de gehele intredeperiode – de periode na het verlaten van de opleiding tot en met het 
moment van enquêteren. In figuur 1.8 staan enkele cijfers over de intredewerkloosheid van 
gediplomeerde schoolverlaters (zie ook tabel A3.1 van de Statistische Bijlage). Vermeld is het 
percentage gediplomeerde schoolverlaters dat vier maanden of langer werkloos is geweest en 
het percentage gediplomeerde schoolverlaters dat in zijn geheel niet werkloos is geweest. 

In totaal is 10% van de schoolverlaters langer dan 3 maanden werkloos geweest. Vier vijfde is 
in het geheel niet werkloos geweest. Deze percentages zijn vergelijkbaar met verleden meet-
jaar. In het VMBO zijn er redelijk grote verschillen tussen de schoolverlaters van de verschil-
lende sectoren. Zo zijn bijvoorbeeld in de sector VMBO landbouw 10% van de afgestudeerden 4 
maanden of langer werkloos geweest. In de sector economie is dit percentage te verwaarlozen.

De schoolverlaters van BOL niveau 1/2 opleidingen hebben wat meer problemen bij hun 
intrede op de arbeidsmarkt; 18% van hen is langer dan 3 maanden werkloos geweest. In 
verhouding tot de andere onderwijsniveaus kent deze groep ook lage percentages afgestu-
deerden die niet werkloos zijn geweest. De cijfers komen overeen met de werkloosheidscijfers 
uit figuur 1.7. Van de BOL schoolverlaters op niveau 3/4 is een van de acht schoolverlaters 
langer dan 3 maanden werkloos geweest. De sectoren gezondheidszorg en landbouw doen het 
iets beter dan het gemiddelde, techniek en economie iets slechter.

Onder BBL schoolverlaters van de niveaus 1 en 2 zijn er, evenals verleden meetjaar, maar 
weinigen die langer dan 3 maanden werkloos zijn geweest. Dit geldt ook voor degenen met 
een kwalificatie op niveau 3 of 4. Een groot deel van hen is zelfs niet werkloos geweest. 
Een nadere bestudering van de cijfers toont dat er tussen de niveaus 3 en 4 wel nogal wat 
verschillen zijn. In de sector economie is het percentage werkende schoolverlaters die langer 
dan 3 maanden werkloos is geweest drie keer zo groot op niveau 4 als op niveau 3. Binnen de 
BBL sector gedrag en maatschappij zijn het de hoger gekwalificeerden die het iets beter doen 
op de arbeidsmarkt dan hun studiegenoten met een niveau 3 kwalificatie op zak.

In het HBO zijn de intredewerkloosheidscijfers vergelijkbaar met verleden jaar. Drie van de 
vier afgestudeerde HBO-ers zijn niet werkloos geweest, terwijl 12% vier maanden of langer 
werkloos geweest is tijdens de intrede op de arbeidsmarkt. Van de WO afgestudeerden is twee 
derde niet werkloos geweest. Dit is een iets groter deel dan het vorige meetjaar.

Een vergelijking van figuren 1.7 en 1.8 leert dat een lange intredewerkloosheid niet altijd 
gepaard gaat met een geringe kans op werk. Zo blijkt de relatief lange intredewerkloosheid 
van veel WO afgestudeerden zich niet te vertalen in een bijzonder hoge werkloosheid onder 
academici op het enquêtemoment. Andersom vinden veel AVO schoolverlaters die de arbeids-
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markt betreden relatief snel werk, terwijl op het enquêtemoment een hoog percentage van 
deze schoolverlaters werkloos is. Dit verschil laat zien dat de intredewerkloosheid niet uitslui-
tend van marktomstandigheden afhangt. Vermoedelijk zijn hogere opgeleiden iets kritischer 
dan lager opgeleiden in het aanvaarden van werk na het afstuderen.

Figuur 1.8
�ntredewerkloosheid en percentage gediplomeerde schoolverlaters dat niet werkloos is geweest sinds het 
verlaten van de opleiding per opleidingssector
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Werkzekerheid

Om enig zicht te krijgen op de werkzekerheid van werkzame schoolverlaters staan in figuur 
1.9 enkele cijfers over het hebben van een flexibele aanstelling (zie ook tabel A3.3 van de 
Statistische Bijlage) en het hebben van een deeltijd aanstelling. Onder een flexibele aanstelling 
wordt verstaan een aanstelling als uitzendkracht, oproepkracht e.d. of een tijdelijke aanstel-
ling. Van een deeltijdaanstelling is sprake wanneer iemand een aanstelling van 32 uur of 
minder per week heeft.

In vergelijking met het vorige meetjaar zijn voor zowel het VMBO als BOL en BBL de totaalper-
centages iets gestegen voor zover het gaat om het hebben van een flexibele aanstelling. Onder 
de VMBO gediplomeerden is de werkzekerheid niet erg hoog: 44% heeft een flexibele aanstel-
ling. De verschillen tussen de sectoren zijn redelijk groot. Schoolverlaters van VMBO land-
bouw scoren hoog terwijl de schoolverlaters met een economische opleidingsrichting relatief 
weinig in flexibele aanstellingen werkzaam zijn. Meer dan de helft van de werkzame VMBO-ers 
heeft een deeltijdaanstelling. Met name onder de schoolverlaters uit de sector gezondheids-
zorg zijn maar weinigen (een derde) met een fulltime baan.

De BOL niveau 1/2 schoolverlaters hebben een vergelijkbare werkzekerheid als de VMBO school-
verlaters. 47% van hen heeft een flexibele aanstelling terwijl bijna de helft in deeltijd werkt. 
De verschillen met betrekking tot het hebben van een flexibele aanstelling tussen de sectoren 
zijn minimaal. Schoolverlaters met een BOL niveau 3/4 kwalificatie staan er iets beter voor; 
39% heeft een flexibele betrekking en een vergelijkbare groep een deeltijdaanstelling. Van de 
uitstroom uit de sector gedrag en maatschappij heeft bijna driekwart een functie in deeltijd 
verband. De werkzekerheid is hier het beste in termen van het hebben van een vaste aanstel-
ling voor schoolverlaters uit de onderwijssector gezondheidszorg. Tussen de niveaus 3 en 4 
is er een behoorlijk verschil bij afgestudeerden met een opleidingsrichting behorende bij de 
sector gezondheidszorg voorzover het gaat om het percentage deeltijdaanstellingen. 7 van de 
10 schoolverlaters met een BOL niveau 3 kwalificatie hebben een deeltijdaanstelling. Bij hun 
studiegenoten met een BOL niveau 4 kwalificatie zijn dit nog geen 4 van de 10 personen.

Met betrekking tot het hebben van flexibele aanstelling doen gediplomeerde schoolverlaters 
van de BBL het goed in vergelijking met de andere opleidingsniveaus. Bij de korte BBL oplei-
dingen op niveau 1/2 heeft een derde een flexibele aanstelling, bij de lange BBL opleidingen 
is dit zelfs maar 12%. Een verklaring hiervoor is het feit dat BBL-ers vaak al langer op de 
arbeidsmarkt actief zijn. Met name de BBL sectoren gezondheidszorg (niveau 1/2 en 3/4) en 
gedrag en maatschappij (niveau 3/4) hebben lage percentages schoolverlaters met een flexibele 
aanstelling. De sector economie scoort op alle niveaus redelijk hoog. Binnen BBL niveau 1/2 
zijn er grote verschillen met betrekking tot de arbeidsduur. De werkzame uitstroom van de 
technische opleidingsrichtingen werkt slechts voor 9% in een deeltijdaanstelling, terwijl dit in 
86% van de gevallen geldt voor schoolverlaters uit de sector gezondheidszorg. Eenzelfde beeld 
is te zien bij de gediplomeerden van BBL niveau 3/4. Bij afgestudeerden uit de economische 
sector maakt het niveau van de kwalificatie een verschil in termen van het hebben van een 
deeltijd aanstelling. Op BBL niveau 3 geldt dit voor 3 van de 5 werkenden, op niveau 4 voor 
nog geen 40% van de werkenden.



H O O F D S T U K  �

��

Figuur 1.9
Percentage werkzame schoolverlaters met een flexibele aanstelling en percentage werkzame schoolverla-
ters met een deeltijdaanstelling per opleidingssector
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Onder de afgestudeerden van het HBO hebben iets meer dan 2 van de 5 werkenden een flexi-
bele aanstelling. Onder de afgestudeerden uit de onderwijssector is dit het minst vaak het 
geval. Gemiddeld genomen heeft bijna een derde een deeltijdaanstelling. Gediplomeerde 
HBO-ers met een technische of agrarische studieachtergrond werken het vaakst in full time 
banen. In vergelijking met alle andere onderwijsniveaus werken WO afgestudeerden gemid-
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deld genomen het meest met een flexibele aanstelling (52%). Met name de sectoren land-
bouw, gezondheidszorg en natuurwetenschappen scoren hoog. De werkzekerheid van afge-
studeerden uit deze sectoren is dus niet erg gunstig. Gemiddeld hebben alle WO sectoren 
tezamen in vergelijking met andere onderwijsniveaus procentueel gezien wel het vaakst een 
functie voor meer dan 32 uur per week; nog geen kwart van alle werkenden met een WO 
kwalificatie heeft een deeltijdaanstelling.

Kwaliteit van het werk

Een succesvolle intrede op de arbeidsmarkt wordt niet alleen bepaald door de werkzekerheid. 
Het soort werk dat men heeft en de inhoud van de functie bepalen in hoeverre schoolverla-
ters de mogelijkheid hebben om hun kennis en vaardigheden te benutten. Daarnaast bepalen 
de inhoud en het niveau van het werk de financiële vergoeding die hier tegenover staat. Een 
succesvolle overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt wordt met andere woorden niet alleen 
bepaald door het hebben van werk, maar ook door de kwaliteit van dit werk. In de figuren 1.10 
en 1.11 staat de kwaliteit van het werk centraal. In de eerste figuur staan resultaten gepresenteerd 
over hoe goed de betaalde werkzaamheden van schoolverlaters aansluiten bij hun afgeronde 
opleiding voorzover het: (1) het opleidingsniveau betreft en (2) de opleidingsrichting betreft. 
De cijfers zijn gebaseerd op wat volgens de schoolverlaters voor hun huidige functie door de 
werkgever werd vereist met betrekking tot opleidingsniveau en opleidingsrichting (zie ook de 
tabellen A3.8 en A3.9 van de Statistische Bijlage). Figuur 1.11 laat zien wat de gemiddelde belo-
ning (bruto uurloon) per opleidingssector is voor de werkende schoolverlaters. 

De meeste studenten volgen, behalve voor hun persoonlijke ontwikkeling, een studie om later 
betere kwalificaties te hebben voor het vinden van passend werk. Alhoewel het in veel gevallen 
om startfuncties gaat mag men ervan uitgaan dat de kwaliteit van het werk toeneemt naarmate 
een functie beter aansluit op de gevolgde opleiding voor wat betreft richting en vooral niveau. 

Gemiddeld heeft 71% van alle schoolverlaters een functie op minimaal eigen niveau. Vanwege 
het relatief lage niveau van de opleiding werken schoolverlaters van het VMBO massaal in een 
functie op eigen niveau. AVO schoolverlaters doen dit aanzienlijk minder vaak. Van de school-
verlaters uit het beroepsonderwijs zitten de niveau 1/2 opleidingen, zowel BOL als BBL, vaker 
in een functie waarvan het vereiste opleidingsniveau lager is dan hun eigen niveau dan hun 
studiegenoten van niveau 3/4. Voor sommige sectoren is er ook een redelijk groot verschil 
tussen de individuele niveaus 1, 2, 3 en 4. Zowel bij de reguliere als de duale opleidingen stijgt 
het percentage werkende schoolverlaters dat op minimaal eigen niveau werkt naarmate het 
behaalde kwalificatieniveau hoger is. Op niveau 1 ligt dit percentage rond de 34%, op niveau 
4 werkt meer dan driekwart van de afgestudeerden op eigen niveau.

Driekwart van de werkende HBO afgestudeerden heeft een functie op eigen, of een hoger 
niveau. Dit is vergelijkbaar met het vorige meetmoment. Met name afgestudeerden uit de 
sector onderwijs werken in overgrote meerderheid in een passende functie met betrekking tot 
het vereiste opleidingsniveau. Dit is echter niet verwonderlijk aangezien deze sector mensen 
opleidt voor een heel specifiek beroep, namelijk dat van leraar. Afgestudeerden uit deze sector 
hebben vanwege hun sterk beroepsgerichte opleiding minder uitwijkmogelijkheden naar 
andere beroepen dan de gemiddelde HBO gediplomeerde. Afgestudeerden uit het WO werken 
iets minder vaak (63%) dan de HBO gediplomeerden in een op niveau aansluitende functie. Er 
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zijn grote verschillen tussen de onderscheiden sectoren. Gediplomeerden met een economi-
sche achtergrond dan wel een opleiding op het gebied van taal en cultuur of gedrag en maat-
schappij komen het minst vaak in een functie terecht die qua niveau goed aansluit. Door het 
sterk beroepsgerichte karakter van enkele opleidingen in de sector gezondheidszorg komen de 
alumni uit deze sector bijna altijd te werken in functies op minimaal eigen niveau.

De kwaliteit van het werk wordt mede bepaald door de mate waarin de functie in dezelfde 
richting als de afgesloten opleiding ligt. Dit is bepaald aan de hand van de opleidingsrichting 
die, volgens de schoolverlater, voor het vervullen van de functie door de werkgever vereist 
werd. Deze opleidingsrichting zegt iets over de mate waarin de gediplomeerde werkzaam-
heden heeft die binnen het beroependomein vallen waarvoor hij of zij is opgeleid. Van dit 
‘eigen’ beroependomein is sprake wanneer voor de functie de eigen opleidingsrichting of 
een daaraan verwante opleidingsrichting vereist werd. Werk vinden binnen het eigen beroe-
pendomein betekent voor de schoolverlater dat de tijdens de opleiding opgedane kennis en 
vaardigheden in de regel beter benut kunnen worden dan in een functie buiten het eigen 
beroependomein. Voor onderwijsinstellingen is het eveneens van belang dat afgestudeerden 
terecht komen in beroepen waarvoor men ze heeft opgeleid. Dit laatste zal zeker gelden voor 
de meer beroepsgerichte opleidingen in bijvoorbeeld de sector gezondheidszorg.

Het percentage van de werkende schoolverlaters dat in de eigen of verwante opleidingsrich-
ting werk heeft gevonden staat ook in figuur 1.10 weergegeven. In totaal geldt voor 72% van 
de schoolverlaters dat dit het geval is. De onderwijsniveaus VMBO, BOL (alle niveaus) en BBL 
niveau 1/2 liggen gemiddeld genomen onder dit percentage. Hierbij zijn het vooral school-
verlaters met een afgeronde opleiding in de economische richting die het minst vaak een 
passende baan hebben voorzover het richting betreft. Schoolverlaters met een opleidingsrich-
ting gezondheidszorg vinden meestal wel een baan in eigen of verwante richting.

Vanaf BBL niveau 3/4 heeft minstens 7 van de 10 afgestudeerden een baan in eigen of verwante 
richting. Op het niveau van BBL 3/4 vinden bijna alle gediplomeerden uit de sector gedrag en 
maatschappij een naar richting passende baan. In het HBO en het WO zijn het wederom de meer 
beroepsgerichte opleidingen uit de sector gezondheidszorg waar het overgrote deel van de gedi-
plomeerde uitstroom werk heeft in het eigen beroependomein. Dit geldt uiteraard ook voor de 
lerarenopleidingen in het HBO. Ten opzichte van het vorige meetjaar zijn er over de gehele linie 
weinig veranderingen voorzover het de aansluiting naar opleidingsrichting betreft.

Een derde indicator voor de kwaliteit van werk is de beloning. In figuur 1.11 staan per oplei-
dingssector de gemiddelde uurlonen vermeld. Het gemiddelde uurloon stijgt naarmate het 
behaalde opleidingsniveau hoger is. De schoolverlaters van het VMBO verdienen gemiddeld 
iets meer dan 4,50 euro per uur, hetgeen een lichte daling inhoudt ten opzichte van het vorige 
meetjaar. Tussen de VMBO sectoren onderling zijn de verschillen gering. Schoolverlaters van 
de korte BOL opleidingen verdienen bijna 6,80 euro per uur, waarbij de beloning voor school-
verlaters uit de sector gezondheidszorg duidelijk hoger ligt dan die in de andere sectoren van dit 
niveau. BOL niveau 3/4 gediplomeerden verdienen duidelijk meer dan hun studiegenoten van 
de lagere niveaus maar gemiddeld nog net iets minder dan de schoolverlaters van de korte oplei-
dingen uit het duale onderwijs. Met een gemiddeld uurloon van 11,40 euro verdienen de BBL-ers 
met een niveau 3 of 4 kwalificatie aanzienlijk meer dan alle andere BOL en BBL schoolverlaters. 
Zij verdienen zelfs bijna evenveel als de gemiddelde HBO afgestudeerde. Hier zit echter ook een 
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leeftijdseffect in; de afgestudeerden van BBL niveau 3/4 zijn gemiddeld zo’n vijf jaar ouder dan de 
afgestudeerde HBO-ers. Ondanks het nog steeds minder gunstig economisch klimaat zijn voor 
alle BOL en BBL niveaus de gemiddelde uurlonen vrijwel gelijk gebleven (BOL niveau 3/4) of in 
meer (BBL niveau 3/4) of mindere mate gestegen ten opzichte van verleden jaar.

Figuur 1.10
Percentage werkzame schoolverlaters met een baan op minimaal eigen niveau en percentage schoolver-
laters met een baan in eigen/verwante richting per opleidingssector
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Figuur 1.11
Gemiddeld bruto uurloon van werkzame schoolverlaters per opleidingssector (in euro’s)
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Dit geldt niet voor de HBO afgestudeerden als geheel. Ten opzichte van het vorige meetmo-
ment is er sprake van een lichte daling van het gemiddelde uurloon (11,70 euro in het huidige 
meetjaar). Zoals uit de figuur blijkt zijn er op HBO niveau nog redelijke verschillen tussen de 
sectoren onderling. Zo verdienen afgestudeerden met een agrarische achtergrond aanzienlijk 
minder per uur dan gediplomeerde HBO-ers uit de sector gezondheidszorg. Ook onder de WO 
afgestudeerden zijn er per sector aanzienlijke verschillen. Het gemiddelde bruto uurloon ligt 
rond de 14,10 euro. Met name de sectoren landbouw en natuurwetenschappen blijven hier bij 
achter terwijl afgestudeerden uit de sector gezondheidszorg aanzienlijk meer per uur verdienen. 
De lage verdiensten van de afgestudeerden uit de sector natuurwetenschappen is deels te wijten 
aan het hoge percentage onder hen dat een AIO of OIO dienstverband heeft (bijna een derde).
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Oordeel over de opleiding

Een directe indicatie over de waarde van een opleiding als voorbereiding op de arbeidsmarkt 
is de mate waarin de werkende gediplomeerden in staat zijn om hun opgedane kennis en vaar-
digheden in hun functie te benutten. Daarnaast is aan de schoolverlaters de vraag voorgelegd 
of hun kennis en vaardigheden tekort schieten bij de uitoefening van hun werkzaamheden. 
De cijfers in figuur 1.12 tonen dat de gediplomeerden van de BBL niveau 3/4 hun kennis en 
vaardigheden het meest kunnen benutten in hun functie (bij drie kwart van hen is dit het 
geval). Ter vergelijking, bij schoolverlaters van het VMBO is dit bij iets meer dan de helft. 

Op alle onderwijsniveaus (behalve bij het HBO) zijn het de schoolverlaters uit de gezondheids-
zorg sector die het vaakst aangeven dat ze hun kennis en vaardigheden voldoende kunnen 
benutten bij de uitoefening van hun werk. Op BBL niveau 3/4 en het WO is dit zelfs bij 
meer dan 80% van de respondenten het geval. Voor de meeste onderwijsniveaus geldt dat de 
schoolverlaters met een economische opleidingsrichting het minst vaak gebruik maken van 
hun kennis en vaardigheden.

Het tekort schieten van aanwezige kennis en vaardigheden neemt af naarmate het behaalde 
kwalificatieniveau stijgt. Zo heeft 14% van alle BOL niveau 1/2 schoolverlaters het gevoel dat 
hun kennis en vaardigheden niet altijd toereikend zijn in hun huidige baan. Bij de afgestu-
deerden van het WO is dit slechts 5%. Bij de BOL schoolverlaters (alle niveaus) beschikken met 
name de oud studenten van de agrarische opleidingen niet altijd over voldoende bagage. Op 
BOL niveau 3/4 valt verder op dat schoolverlaters met een opleiding uit de sector economie 
aangeven dat er weliswaar weinig gebruikt wordt gemaakt van hun kennis en vaardigheden, 
maar dat deze ook niet meer dan gemiddeld tekort schieten.

In het hoger onderwijs valt op dat er bijzonder kleine verschillen tussen de onderliggende 
sectoren zijn. De sector gezondheidszorg biedt haar studenten weliswaar opleidingen waarbij 
veel nuttige kennis en vaardigheden worden aangeleerd, de gediplomeerden geven ook rela-
tief vaak aan dat ze met betrekking tot deze kennis en vaardigheden nogal eens tekort schieten 
in hun huidige werk.

Figuur 1.12 maakt duidelijk dat tekorten en benutting niet slechts twee kanten van dezelfde 
medaille zijn. Met name veel afgestudeerden op WO niveau weten een tamelijk hoge mate van 
benutting te combineren met betrekkelijk weinig tekorten aan kennis en vaardigheden. 

Andersom zien we bij de VMBO en BOL sectoren landbouw, techniek en economie een relatief 
laag niveau van benutting in combinatie met relatief veel tekorten. Over de hele linie lijkt de 
aansluiting tussen de eigen kennis en vaardigheden en de kennis en vaardigheden die nodig 
zijn in het werk, licht positief met het opleidingsniveau samen te hangen.

De schoolverlaters is gevraagd aan te geven wat ze vonden van de aansluiting tussen de door 
hen gevolgde opleiding en hun functie. De resultaten hiervan staan in figuur 1.13. Het per 
opleidingssector gepresenteerde cijfer geeft aan welk deel van de werkzame gediplomeerde 
schoolverlaters deze aansluiting goed of voldoende vond. Van de totale uitstroom vindt 8 van 
de 10 respondenten de aansluiting tussen gevolgde opleiding en functie goed of voldoende. 
Voor de schoolverlaters van BOL niveau 1/2 en de afgestudeerden uit het hoger onderwijs zijn 
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dit er iets minder, voor de overige onderwijsniveaus iets meer. Voor het AVO en het VMBO zijn 
deze cijfers niet beschikbaar. Een verder uitsplitsing naar niveaus binnen BBL niveau 3/4 leert 
dat de afgestudeerden van de sector economie niveau 3 zeer tevreden zijn over de aansluiting 
terwijl sectorgenoten van niveau 4 juist zeer ontevreden zijn.

Figuur 1.12
Percentage werkzame schoolverlaters dat aangeeft dat in de huidige functie de opgedane kennis en vaar-
digheden worden benut en percentage werkende schoolverlaters dat aangeeft dat in de huidige baan de 
opgedane kennis en vaardigheden tekort schieten per opleidingssector
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Figuur 1.13
Percentage werkzame schoolverlaters dat de aansluiting tussen opleiding en werk als goed of voldoende 
beoordeelt per opleidingssector
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Evenals bij de aansluiting naar niveau en richting blijkt ook hier weer dat de sectoren waar 
de meer beroepsgerichte opleidingen onder vallen (zoals gezondheidszorg en HBO onderwijs) 
hoog scoren. De werkenden die het minst gunstig oordelen over de aansluiting tussen hun 
gevolgde opleiding en hun baan zijn afgestudeerden van de WO sector taal en cultuur. Dit 
is ook in overeenstemming met de cijfers uit tabel 1.10; zij werken relatief vaak onder hun 
niveau en buiten hun opleidingsrichting. De cijfers zoals in figuur 1.13 gepresenteerd komen 
overeen met de uitkomsten van het vorige meetjaar.

Aan de verder lerende schoolverlaters is gevraagd in hoeverre ze achteraf gezien opnieuw 
dezelfde opleiding zouden kiezen. Deze cijfers zijn in paragraaf 1.2 aan de orde gekomen en ze 
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gaven een indicatie van de waarde van de afgesloten opleiding als vooropleiding voor verdere 
studie. Dezelfde vraag is voorgelegd aan de schoolverlaters die de arbeidsmarkt betreden 
hebben. Hiermee wordt een indruk verkregen over de waarde van de gevolgde opleiding als 
voorbereiding op het beroepsleven.

Figuur 1.14
Percentage werkzame schoolverlaters dat achteraf bezien dezelfde opleiding zou volgen per opleidings-
sector
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Zoals uit figuur 1.14 blijkt zou een grote meerderheid (79%) van alle betaald werkende school-
verlaters de gevolgde opleiding opnieuw volgen. Het minst tevreden zijn de schoolverlaters 
van de beroepsopleidende leerweg niveau 1/2. Een derde van hen zou niet dezelfde opleiding 
zijn gaan volgen indien ze de studiekeuze van destijds over mochten doen. Daarna volgen de 
oud studenten van de BBL niveau 1/2: hier zou een kwart van de studenten liever een andere 
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(of geen) opleiding zijn gaan volgen. Onder de afgestudeerden van de overige onderwijsni-
veaus zou ongeveer 8 van de 10 gediplomeerden de opleiding opnieuw gaan volgen. De cijfers 
tonen aan dat men dus redelijk tot zeer tevreden is over de gevolgde studie als voorberei-
ding op het werkzame leven. Opvallend is verder dat de sector economie vaak tot de laagst 
scorende sectoren behoord.

Arbeidsmarktpositie van opleidingen

Tot slot van dit hoofdstuk wordt voor alle opleidingssectoren en opleidingsrichtingen samen-
gevat hoe de transitie van school naar de arbeidsmarkt verloopt. Dit gebeurt aan de hand 
van twee dimensies te weten ‘werkgelegenheid en werkzekerheid’ en ‘kwaliteit van het werk’. 
Iedere dimensie is gebaseerd op een aantal onderliggende indicatoren die allen eerder in dit 
hoofdstuk apart aan bod gekomen zijn. De indeling van de indicatoren naar de beide dimen-
sies is gebaseerd op een factoranalyse. De dimensie ‘werkgelegenheid en werkzekerheid’ is een 
afgeleide van de indicatoren ‘percentage werkzame beroepsbevolking’, ‘percentage schoolver-
laters dat korter dan vier maanden werkloos is geweest’ en ‘percentage vaste aanstellingen’. De 
dimensie ‘kwaliteit van het werk’ is gebaseerd op de indicatoren ‘percentage schoolverlaters 
met een baan op het eigen opleidingsniveau’, ‘percentage schoolverlaters met een baan in de 
eigen/verwante richting’ en ‘gemiddeld bruto uurloon’.4 Door samenvoeging van de verschil-
lende indicatoren zijn schalen samengesteld voor de twee dimensies.5 Op basis hiervan is 
bepaald hoe de opleidingssectoren ten opzichte van elkaar scoren.6

De werkgelegenheid en werkzekerheid voor HAVO en VWO schoolverlaters is gemiddeld. 
Gezien het algemeen vormend karakter van genoemde opleidingen is dit bepaald geen slechte 
score. Dat de kwaliteit van het werk te wensen overlaat is misschien te verwachten: hieruit 
blijkt dat deze diploma’s minder geschikt zijn om er de arbeidsmarkt mee te betreden dan 
meer beroepsgerichte opleidingen. De opleidingen zijn in eerste instantie bedoeld als voorbe-
reiding op een verder onderwijstraject. Opleidingen op VMBO niveau hebben een gemiddelde 
of hogere score voorzover het de werkgelegenheid en werkzekerheid betreft. Voor de theoreti-
sche leerweg van het VMBO, en in iets mindere mate voor de andere sectoren, geldt hetzelfde 
als voor het AVO; de opleiding heeft een belangrijkere functie als vooropleiding voor verdere 
studie dan als voorbereiding op een arbeidsmarktintrede. De kwaliteit van de banen van de 
werkende VMBO-ers is gemiddeld of minder dan gemiddeld. Dit wordt voornamelijk veroor-
zaakt door de relatief lage lonen en doordat men ten opzichte van andere onderwijsniveaus 
minder vaak in eigen of verwante richting werkt.

De opleidingen uit de sectoren van BOL niveau 1/2 staan er ongunstig voor voorzover het de 
situatie met betrekking tot werkgelegenheid en werkzekerheid betreft. Met name voor de 
technische niveau 1/2 schoolverlaters is het een moeizame intrede op de arbeidsmarkt. Op dit 
niveau kennen intredende schoolverlaters met een agrarische opleiding de minste moeilijk-
heden. Het deel van hen dat werk heeft gevonden beschikt, ten opzichte van de andere BOL 

4. Het bruto uurloon is gecorrigeerd voor verschillen in leeftijd tussen schoolverlaters.
5. Bij de dimensie ‘kwaliteit van het werk’ is voor het AVO de indicator ‘percentage schoolverlaters met een baan in 

de eigen/verwante richting’ niet meegenomen.
6. Uitgangspunt hiervoor vormen de scores op beide dimensies. Deze zijn bepaald als het gemiddelde van de tot 

normaalscores getransformeerde indicatoren en ze zijn getypeerd als relatief zeer slecht (Z<-1,5), relatief slecht 
(-1,5<Z<-0,5), gemiddeld (-0,5<Z<0,5), relatief goed (0,5<Z<1,5) en relatief zeer goed (Z>1,5). 
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niveau 1/2 sectoren, daarentegen wel over de kwalitatief laagste banen. Ook een BOL niveau 
3/4 kwalificatie is nog geen garantie voor een heel soepel verlopende arbeidsmarktintrede. 
Deze schoolverlaters doen het niet beter of slechter dan de uitstromers van de andere onder-
wijsniveaus. Zowel op de indicator werkgelegenheid en werkzekerheid als op de indicator 
kwaliteit van het werk is de totaalscore een gemiddelde. Over beide indicatoren samen scoort 
de sector niveau 3/4 gezondheidszorg het beste.

Zowel voor de schoolverlaters van BBL niveau 1/2 als voor de schoolverlaters van BBL niveau 
3/4 is in termen van werkgelegenheid en werkzekerheid de huidige situatie op de arbeids-
markt relatief goed te noemen. Voor de BBL niveau 3/4 sectoren techniek en gezondheidszorg 
is de typering zelfs ‘relatief zeer goed’. De kwaliteit van het werk kan helaas niet vergelijkbaar 
positief worden getypeerd. Deze wordt voor de BBL niveau 1/2 opleidingssectoren als relatief 
slecht beoordeeld. De opleidingsrichtingen van het duale onderwijs niveau 3/4 doen het wat 
dat betreft iets beter maar gemiddeld niet beter of slechter dan andere opleidingsniveaus. 
Voor wat betreft de indicator ‘kwaliteit van het werk’ zijn er wel overeenkomsten tussen de 
twee verschillende leerwegen. Blijkbaar is het lastig om met een kwalificatieniveau van 1 of 2 
(BOL of BBL) een goede, passende, baan te vinden. Met een niveau 3 of 4 kwalificatie (BOL of 
BBL) lijkt dit iets vaker te lukken. 

De werkgelegenheid en werkzekerheid voor de HBO afgestudeerden is gemiddeld. Met alle 
andere onderwijsniveaus vergeleken scoort het HBO onderwijs het beste (relatief goed) als het 
om de kwaliteit van het werk gaat. Met name de afgestudeerden uit de sector onderwijs en 
uit de sector gezondheidszorg doen het goed op beide indicatoren. Ten opzichte van verleden 
meetjaar is er op het gebied van de werkzekerheid en werkgelegenheid een lichte verbetering 
te constateren. Van alle HBO sectoren ondervinden de gediplomeerde afgestudeerden met een 
agrarische achtergrond de meeste moeilijkheden tijdens hun intrede op de arbeidsmarkt.

Evenals het vorige meetjaar kan de werkgelegenheid en werkzekerheid van WO afgestudeerden 
als relatief slecht getypeerd worden. Voor geen enkele WO sector kan voor deze indicator 
een beter dan gemiddelde kwalificatie gegeven worden. Met name afgestudeerden van de 
agrarische opleidingen verkeren in ongunstige werkgelegenheids- en werkzekerheidsom-
standigheden. Bij deze slechte typeringen kunnen echter enkele relativerende opmerkingen 
worden geplaatst. Bij de bespreking van figuur 1.8 werd al opgemerkt dat de relatief lange 
intredewerkloosheid van veel academici zich niet vertaalt in een lage kans op werk op het 
enquêtemoment, maar eerder een indicatie is van een kritischer houding van deze afgestu-
deerden in termen van welke banen ze willen aanvaarden. Daarnaast geldt dat relatief veel 
academici in tijdelijke opleidingsplaatsen werken, bijvoorbeeld als AIO of OIO. De functies 
van de werkende WO-ers hebben op de dimensie ‘kwaliteit van het werk’ een gemiddelde 
score. Tussen de WO sectoren varieert deze typering van relatief slecht (taal en cultuur) tot 
relatief zeer goed (gezondheidszorg). Over alle indicatoren samen komt, net zoals in het HBO, 
de sector gezondheidszorg het beste uit de bus.

Samenvattend kan worden gesteld dat de BOL (niveau 1/2 en 3/4) opleidingen in vergelijking 
met andere onderwijsniveaus er het slechtst voorstaan voorzover het werkgelegenheid, werk-
zekerheid en de kwaliteit van het werk betreft. Met name de schoolverlaters van de BOL sector 
economie kennen nogal wat moeilijkheden bij hun arbeidsmarktintrede. Schoolverlaters van 
de BBL (niveau 3/4) en de HBO afgestudeerden staan er het beste voor. Voor deze onderwijsni-
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veaus zijn het met name de opleidingen uit de sector gezondheidszorg die de schoolverlaters 
goede kansen op de arbeidsmarkt bieden.

Tabel 1.1
Relatieve typering van ‘werkgelegenheid en werkzekerheid’ en ‘kwaliteit van het werk’ per oplei- 
dingssector

Werkgelegenheid en werkzekerheid Kwaliteit van het werk
AVO gemiddeld relatief slecht
HAVO gemiddeld relatief slecht
VWO gemiddeld gemiddeld
VBO gemiddeld gemiddeld
VMBO theoretische leerweg gemiddeld gemiddeld
VMBO landbouw gemiddeld relatief slecht
VMBO techniek relatief goed gemiddeld
VMBO economie relatief goed relatief slecht
VMBO gezondheidszorg relatief goed gemiddeld
BOL niveau 1/2 relatief zeer slecht relatief slecht
BOL niveau 1/2 landbouw gemiddeld relatief zeer slecht
BOL niveau 1/2 techniek relatief zeer slecht gemiddeld
BOL niveau 1/2 economie relatief slecht relatief slecht
BOL niveau 1/2 gezondheidszorg relatief slecht gemiddeld
BOL niveau 3/4 gemiddeld gemiddeld
BOL niveau 3/4 landbouw gemiddeld relatief slecht
BOL niveau 3/4 techniek gemiddeld gemiddeld
BOL niveau 3/4 economie relatief slecht relatief slecht
BOL niveau 3/4 gezondheidszorg relatief goed gemiddeld
BOL niveau 3/4 gedrag en maatschappij gemiddeld gemiddeld
BBL niveau 1/2 relatief goed relatief slecht
BBL niveau 1/2 landbouw relatief goed relatief slecht
BBL niveau 1/2 techniek gemiddeld gemiddeld
BBL niveau 1/2 economie relatief goed relatief slecht
BBL niveau 1/2 gezondheidszorg relatief goed relatief goed
BBL niveau 3/4 relatief goed gemiddeld
BBL niveau 3/4 landbouw relatief goed relatief slecht
BBL niveau 3/4 techniek relatief zeer goed gemiddeld
BBL niveau 3/4 economie gemiddeld relatief slecht
BBL niveau 3/4 gezondheidszorg relatief zeer goed relatief goed
BBL niveau 3/4 gedrag en maatschappij relatief goed relatief goed
HBO gemiddeld relatief goed
HBO landbouw relatief slecht gemiddeld
HBO onderwijs relatief goed relatief goed
HBO techniek gemiddeld relatief goed
HBO economie gemiddeld gemiddeld
HBO gezondheidszorg relatief goed relatief goed
HBO gedrag en maatschappij gemiddeld gemiddeld
HBO taal en cultuur relatief slecht relatief goed
WO relatief slecht gemiddeld
WO landbouw relatief zeer slecht gemiddeld
WO techniek relatief slecht gemiddeld
WO economie gemiddeld gemiddeld
WO gezondheidszorg gemiddeld relatief zeer goed
WO gedrag en maatschappij relatief slecht gemiddeld
WO taal en cultuur relatief slecht relatief slecht
WO recht en openbare orde gemiddeld relatief goed
WO natuurwetenschappen relatief slecht relatief goed
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2 De keuze voor een opleiding 
in het hoger onderwijs 

2.1 Inleiding

Het HAVO en het VWO wordt in het Nederlandse onderwijssysteem niet beschouwd als eind-
onderwijs. Schoolverlaters van het HAVO en het VWO beschikken over te weinig beroepsspe-
cifieke vaardigheden om een goede positie te verwerven op de arbeidsmarkt. Het overgrote 
deel van de gediplomeerde schoolverlaters van het HAVO en VWO stroomt daarom door naar 
een vervolgopleiding, veelal in het hoger onderwijs. Binnen het hoger onderwijs kunnen 
schoolverlaters van het HAVO en VWO kiezen uit verschillende richtingen. De vraag die in dit 
hoofdstuk centraal staat is: wat bepaalt de keuze voor een bepaalde opleiding in het hoger 
onderwijs? 

Vanuit verschillende invalshoeken is onderzoek gedaan naar de keuze voor een opleiding in 
het hoger onderwijs. Vanuit de stratificatiesociologie wordt vooral gekeken naar de invloed 
van sociale herkomst. Hoewel een uitgangspunt is dat het onderwijs in Nederland toeganke-
lijk moet zijn voor leerlingen van verschillende afkomst, geldt nog steeds dat sociale herkomst 
een belangrijke rol speelt bij het opleidingsniveau dat leerlingen bereiken. Daarbij wordt 
verondersteld dat ouders uit hogere sociale lagen van de samenleving beter in staat zijn 
hun kinderen te voorzien van de benodigde culturele en financiële hulpbronnen. Hierdoor 
zouden zij succesvoller zijn in de onderwijsloopbaan dan kinderen van lagere sociale herkomst 
(Bourdieu, 1973). Enerzijds gaat het hier om het gedrag van de ouders in de omgang met 
hun kinderen. Kinderen van ouders van hogere sociale herkomst worden thuis meer gesti-
muleerd om te leren dan kinderen van ouders van lagere sociale herkomst. Anderzijds gaat 
het hier om de financiële ondersteuning van de kinderen. Er zitten bepaalde kosten aan het 
studeren, zoals het collegegeld, kosten voor boeken en de kosten van het op kamers wonen. 
Daarbij geldt dat opleidingen van een hoger niveau qua lengte langer en daarmee duurder 
zijn. Bovendien zijn er risico’s aan het volgen van een opleiding – zoals de kans op uitval – die 
groter zijn voor opleidingen van een hoger niveau dan voor opleidingen van een lager niveau. 
Kinderen van hogere sociale herkomst zouden daarom vaker voor een opleiding in het hoger 
onderwijs kiezen dan kinderen van lagere sociale herkomst, omdat ouders van kinderen van 
hogere sociale herkomst over meer financiële middelen beschikken. 

Daarnaast wordt het keuzeproces in belangrijke mate bepaald door de cognitieve vaardig-
heden van leerlingen, dat wil zeggen de schoolprestaties en daaraan gerelateerd de vakken-
pakketkeuze in het voortgezet onderwijs. De schoolprestaties van leerlingen in het voort-
gezet onderwijs is van invloed op het niveau van de vervolgopleiding. Leerlingen met hogere 
examencijfers in het voortgezet onderwijs zullen op een hoger opleidingsniveau verder gaan 
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studeren dan leerlingen met lagere examencijfers. Wat betreft de richting van de vervolgoplei-
ding speelt de combinatie van schoolprestaties en sekse een belangrijke rol. Jongens behalen 
gemiddeld betere cijfers voor de vakken wiskunde en natuurkunde, terwijl meisjes beter zijn 
in talen. Dit heeft consequenties voor de keuze van het vakkenpakket en profiel van jongens 
en meisjes in het voortgezet onderwijs. Zo kiezen meisjes veel vaker dan jongens voor het 
profiel Cultuur en Maatschappij, terwijl jongens veel vaker dan meisjes kiezen voor het profiel 
Natuur en Techniek (zie de tabellen 2.6 en 2.7 van dit hoofdstuk). Dit heeft op zijn beurt 
weer gevolgen voor de richting van de gevolgde opleiding in het hoger onderwijs, aangezien 
elk profiel toegang geeft tot een selecte groep van vervolgopleidingen in het hoger onderwijs. 
Uiteindelijk zullen jongens vaker terechtkomen in technische opleidingen en vrouwen in 
opleidingen in de sector gedrag en maatschappij of de sector taal en cultuur. 

In dit hoofdstuk zal de keuze voor een bepaalde opleiding in het hoger onderwijs worden 
onderzocht. Hiertoe wordt de gecombineerde invloed van bovengenoemde factoren op de 
keuze voor een opleiding in het hoger onderwijs geanalyseerd. We proberen een antwoord te 
krijgen op de volgende vraag: 

In hoeverre wordt de keuze van schoolverlaters van het HAVO en het VWO voor een opleiding in 
het hoger onderwijs bepaald door sociale herkomst, sekse en cognitieve vaardigheden?

Met behulp van de VO-Monitor (meting 2003 en 2004) is goed mogelijk om de gecombineerde 
invloed van sociale herkomst, sekse en cognitieve vaardigheden op de keuze van een opleiding 
in het hoger onderwijs adequaat vast te stellen. Uitgangspunt hierbij zijn de gediplomeerde 
HAVO/VWO leerlingen die aan het begin staan van een bepaalde opleiding in het hoger onder-
wijs. Van deze leerlingen is de sociale herkomst van de leerlingen bekend, gemeten aan de 
hand van het opleidingsniveau van beide ouders7 en het huishoudinkomen van het gezin van 
herkomst. Daarnaast is informatie aanwezig over het gevolgde profiel, het vakkenpakket en 
de bijbehorende behaalde examencijfers van deze leerlingen. 

Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. Eerst worden sociale herkomst, sekse en cognitieve 
vaardigheden in verband gebracht met het niveau van de vervolgopleiding waarin school-
verlaters van het HAVO en het VWO verder gaan studeren. Daarna wordt hetzelfde gedaan 
voor de richting van de vervolgopleiding. Voor deze analyse wordt een onderscheid gemaakt 
tussen gediplomeerden van het HAVO die doorstromen naar het HBO, gediplomeerden van 
het VWO die doorstromen naar het HBO en gediplomeerden van het VWO die doorstromen 
naar het WO. Wat betreft de richting van de vervolgopleiding maken we onderscheid tussen 
de volgende opleidingssectoren: landbouw, onderwijs, techniek, economie, gezondheidszorg, 
gedrag en maatschappij, taal en cultuur, recht en openbare orde en natuurwetenschappen. 
Vervolgens wordt de invloed van sociale herkomst, sekse en cognitieve vaardigheden op de 
keuze voor een bepaald profiel in het voortgezet onderwijs onderzocht. Dit wordt gedaan 
omdat – zoals eerder is aangegeven – de keuze voor een opleiding in het hoger onderwijs 

7.  Het opleidingsniveau van de ouders betreft het gemiddeld bereikte opleidingsniveau van beide ouders. Dit is 
gemeten aan de hand van het aantal benodigde jaren scholing om dit opleidingsniveau te bereiken. Uitgangspunt 
voor deze berekening is de leerweg die loopt via de beroepsopleidingen (Van der Velden & van Smoorenburg, 
1999). De volgende waarden zijn toegekend: 6 jaren (BO), 10 jaren (LBO), 11 jaren (MAVO of MULO), 13 jaren (HAVO 
of MMS), 14 jaren (MBO of leerlingwezen), 15 jaren (VWO, HBS of Gymnasium), 17 jaren (HBO) en 19 jaren (WO). 
Wanneer informatie over het opleidingsniveau van één van de ouders ontbreekt, is alléén het opleidingsniveau 
van de andere ouder meegenomen.
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deels wordt bepaald door het gevolgde profiel in het voortgezet onderwijs. Zodra leerlingen 
éénmaal hebben gekozen voor een bepaald profiel worden de keuzemogelijkheden voor hen 
kleiner, omdat het gekozen profiel toegang geeft tot een selecte groep van opleidingen in 
het hoger onderwijs. In de slotparagraaf wordt bovendien stilgestaan bij het gebruik en de 
kwaliteit van de informatie over de studiekeuze die schoolverlaters van het HAVO en het VWO 
hebben gehad. Daarnaast wordt bekeken welke informatiebronnen voor schoolverlaters het 
nuttigst zijn geweest.

2.2 Het niveau van de opleiding in het hoger onderwijs

In deze paragraaf wordt de keuze voor het niveau van de opleiding in het hoger onderwijs 
onderzocht. Eerst is dit gedaan voor schoolverlaters van het HAVO. Doorgaans kiezen havisten 
voor een vervolgopleiding in het HBO. Tabel 2.1 laat dit ook zien. Het overgrote deel van de 
schoolverlaters van het HAVO stroomt door naar het HBO. Een klein deel gaat verder leren in 
het MBO, het VWO of gaat niet verder studeren maar kiest voor de arbeidsmarkt. Daarnaast 
blijkt uit tabel 2.1 dat er tussen mannen en vrouwen niet of nauwelijks verschil bestaat in 
de keuze voor het niveau van de vervolgopleiding. De verwachting is ook dat mannen en 
vrouwen vooral verschillen wat betreft de richting van de gekozen opleiding in het hoger 
onderwijs, en niet wat betreft het niveau van de vervolgopleiding. 

Tabel 2.1
Niveau van de vervolgopleiding van schoolverlaters van het HA�O, naar sekse, gemiddeld examencijfer, 
gevolgde profiel, opleidingsniveau ouders en inkomen ouders

Geen 
vervolgopleiding

VWO MBO HBO

Totaal (%) 3 1 6 89

Geslacht (%)
  Man 4 1 6 89
  Vrouw 2 1 7 90

Examencijfer (gemiddeld) 6,4 6,6 6,4 6,6
Examencijfer (standaardafwijking) 0,5 0,4 0,5 0,5

Profiel (%)
  Cultuur en Maatschappij 3 0 9 88
  Economie en Maatschappij 4 1 6 90
  Natuur en Gezondheid 2 2 6 90
  Natuur en Techniek 2 1 4 92

Opleidingsniveau ouders (gemiddeld aantal opleidingsjaren) 12,9 15,1 12,8 13,6
Opleidingsniveau ouders (standaardafwijking) 2,6 2,7 2,5 2,8

Huishoudinkomen (%)
  < 15.000 euro 3 1 7 89
  15.000 – 30.000 euro 4 1 9 86
  30.000 – 45.000 euro 3 0 6 90
  45.000 – 60.000 euro 2 1 6 91
  > 60.000 euro 3 2 3 92

Verder komt uit tabel 2.1 naar voren dat schoolverlaters van het HAVO die doorstromen naar 
het HBO of VWO gemiddeld een hoger examencijfer hebben behaald dan schoolverlaters van 
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het HAVO die doorstromen naar het MBO. Dit geeft aan dat er een verband bestaat tussen 
cognitieve vaardigheden van leerlingen van het HAVO en de keuze voor het niveau van de 
vervolgopleiding. Ook het gemiddeld examencijfer van havisten die niet verder gaan studeren 
is lager dan dat van havisten die doorstromen naar het HBO. Het gekozen profiel van leer-
lingen van het HAVO heeft weinig invloed op het niveau van de vervolgopleiding. Ook hier 
geldt dat we vooral een invloed mogen verwachten van het gevolgde profiel op de richting 
van de vervolgopleiding. Wat betreft de sociale herkomst geldt voor havisten dat niet zozeer 
het huishoudinkomen maar vooral het opleidingsniveau van de ouders van invloed is op 
het niveau van de vervolgopleiding. De ouders van havisten die doorstromen naar het HBO 
hebben gemiddeld een hoger opleidingsniveau behaald dan de ouders van havisten die door-
stromen naar het MBO. Verder blijkt dat het opleidingsniveau van de ouders van havisten die 
doorstromen naar het VWO verreweg het hoogst is. 

In tabel 2.2 wordt de keuze voor het niveau van de vervolgopleiding van schoolverlaters 
van het VWO in verband gebracht met sekse, cognitieve vaardigheden en sociale herkomst. 
Allereerst laat deze tabel zien dat 77% van de schoolverlaters van het VWO doorstroomt naar 
het WO, 22% kiest voor een vervolgopleiding in het HBO en 1% gaat niet verder studeren, 
maar betreedt de arbeidsmarkt. Daarnaast geldt voor VWO’ers dat mannen vaker dan vrouwen 
kiezen voor een opleiding in het WO. Vrouwen kiezen daartegen vaker dan mannen voor het 
HBO. Dit betekent overigens niet dat mannen zijn oververtegenwoordigd in het WO. Het 
aandeel van mannen en vrouwen in het WO is ongeveer gelijk. Dit komt omdat vrouwen zijn 
oververtegenwoordigd in het VWO.

Tabel 2.2
Niveau van de vervolgopleiding van schoolverlaters van het �WO, naar sekse, gemiddeld examencijfer, 
gevolgde profiel, opleidingsniveau ouders en inkomen ouders

Geen vervolgopleiding HBO WO

Totaal (%) 1 22 77

Geslacht (%)
  Man 1 19 80
  Vrouw 1 26 73

Examencijfer (gemiddeld) 6,8 6,5 6,9
Examencijfer (standaardafwijking) 0,6 0,5 0,7

Profiel (%)
  Cultuur en Maatschappij 1 30 69
  Economie en Maatschappij 1 27 72
  Natuur en Gezondheid 1 19 80
  Natuur en Techniek 0 13 87

Opleidingsniveau ouders (gemiddeld aantal opleidingsjaren) 14,2 13,8 15,0
Opleidingsniveau ouders (standaardafwijking) 2,9 2,7 2,9

Huishoudinkomen (%)
  < 15.000 euro 1 25 73
  15.000 – 30.000 euro 2 32 67
  30.000 – 45.000 euro 1 23 76
  45.000 – 60.000 euro 1 20 78
  > 60.000 euro 0 14 86
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Zoals verwacht spelen de cognitieve vaardigheden van leerlingen een rol bij de keuze voor 
het niveau van de vervolgopleiding. Schoolverlaters met betere schoolprestaties in het VWO 
kiezen vaker voor het WO dan schoolverlaters die minder goed presteren. Daarnaast bepaalt 
het gevolgde studieprofiel mede de keuze voor het niveau van de vervolgopleiding. Het blijkt 
dat relatief veel VWO’ers die het profiel Cultuur en Maatschappij hebben gevolgd kiezen voor 
het HBO. Hierbij speelt dat kunstopleidingen – waarvoor het profiel Cultuur en Maatschappij 
wordt vereist – alléén kunnen worden gevolgd in het HBO, bijvoorbeeld de opleiding auto-
nome beeldende kunst of de opleiding dans. 

Bovendien is voor VWO’ers de sociale herkomst van invloed op de keuze van het niveau van 
de vervolgopleiding. Ten eerste is het opleidingsniveau van de ouders van VWO’ers die door-
stromen naar het WO hoger dan die van VWO’ers die doorstromen naar het HBO. Ten tweede 
blijkt dat VWO’ers over het algemeen genomen vaker kiezen voor een opleiding in het WO 
naarmate het huishoudinkomen van de ouders toeneemt. 

Door middel van een multivariate analyse gaan we nu de gecombineerde invloed van verschil-
lende kenmerken op de keuze voor een opleiding in het hoger onderwijs bepalen. Aan de 
hand hiervan kan de zelfstandige invloed van de bovengenoemde factoren tegelijkertijd in 
één analyse worden onderzocht. Voorwaarde is wel dat de kenmerken die worden opgenomen 
in de analyse onderling niet heel sterk met elkaar zijn gecorreleerd. Dit blijkt in onze analyse 
niet het geval te zijn; de correlaties tussen de verschillende kenmerken zijn betrekkelijk laag. 

In deze multivariate analyse worden de volgende kenmerken meegenomen; sekse, gemid-
deld examencijfer, het gevolgde profiel, opleidingsniveau van de ouders en huishoudinkomen 
van de ouders. Verder is in de analyse rekening gehouden met de leeftijd en etniciteit8 van 
HAVO/VWO schoolverlaters. Eerst is de kans geschat dat havisten doorstromen naar het VWO, 
doorstromen naar het HBO of niet verder studeren, relatief ten opzichte van de kans dat 
havisten doorstromen naar het MBO. Tabel 2.3 laat de resultaten zien van deze analyse. Deze 
tabel vermeldt of een bepaald kenmerk een significant effect heeft, en geeft de richting van 
het effect weer. In tabel 1 van Appendix 1 zijn de geschatte regressiecoëfficiënten weergegeven 
van deze analyse. 

Uit tabel 2.3 blijkt dat havisten die kiezen voor een opleiding in het HBO of VWO significant 
verschillen van havisten die kiezen voor een opleiding in het MBO. Allereerst heeft het geslacht 
een significante invloed. Het blijkt dat vrouwen significant vaker dan mannen kiezen voor 
een opleiding in het HBO of het VWO in plaats van het MBO. Bovendien geldt dat allochtonen 
vaker dan autochtonen kiezen voor het VWO of HBO in plaats van het MBO. Daarnaast hebben 
de cognitieve vaardigheden van schoolverlaters van het HAVO een significante invloed op de 
keuze voor het niveau van de vervolgopleiding. Leerlingen die hoge examencijfers behalen in 
het HAVO kiezen significant vaker voor een opleiding in het HBO of het VWO dan leerlingen 
van het HAVO die lagere examencijfers hebben behaald. Schoolverlaters van het HAVO met 

8. Om als allochtoon te worden aangemerkt, dient de afgestudeerde of tenminste een van zijn of haar ouders 
te zijn geboren in één van de landen die worden genoemd in de Wet SAMEN (Stimulering Arbeidsdeelname 
Minderheden). De wet is van toepassing op de volgende landen: Turkije, Marokko, Suriname, Nederlandse 
Antillen, Aruba, voormalig Joegoslavië, en de overige landen in Zuid- of Midden-Amerika, Afrika of Azië met 
uitzondering van Japan en voormalig Nederlands-Indië. Overigens is de Wet SAMEN per 31 december 2003 niet 
meer van toepassing.



H O O F D S T U K  �

��

relatief lage cijfers kiezen eerder voor een opleiding in het MBO. Verder komt naar voren dat 
havisten die het profiel Cultuur en Maatschappij hebben gevolgd significant vaker kiezen 
voor het MBO, en minder vaak kiezen voor het HBO of VWO dan havisten die het profiel 
Economie en Maatschappij hebben gevolgd.

Tabel 2.3
Resultaten van de multivariate analyse van het niveau van de vervolgopleiding van schoolverlaters van het 
HA�O1

Geen vervolgopleiding VWO HBO

Geslacht
  Man 0 - - -
  Vrouw referentie referentie referentie

Etniciteit
  Autochtoon referentie referentie referentie
  Allochtoon 0 ++ ++

Leeftijd 0 0 0

Examencijfer 0 + ++

Profiel 
  Cultuur en Maatschappij 0 - - -
  Economie en Maatschappij referentie referentie referentie
  Natuur en Gezondheid 0 0 0
  Natuur en Techniek 0 0 0

Opleidingsniveau ouders 0 + ++

Huishoudinkomen 
  < 15.000 euro 0 0 0
  15.000 – 30.000 euro 0 - -
  30.000 – 45.000 euro 0 - - 0
  45.000 – 60.000 euro 0 - 0
  > 60.000 euro referentie referentie referentie

1  Relatief ten opzichte van een vervolgopleiding in het MBO
++ positief significant op 1%-niveau - - negatief significant op 1%-niveau 0 geen significant effect
+ positief significant op 5%-niveau - negatief significant op 5%-niveau

Ook het opleidingsniveau van de ouders laat een significant effect zien op het niveau van 
de vervolgopleiding van havisten. Naarmate de ouders een hoger opleidingsniveau hebben 
bereikt wordt de kans groter dat havisten kiezen voor een opleiding in het HBO of VWO in 
plaats van het MBO. Het huishoudinkomen van de ouders is vooral van invloed op de kans 
dat schoolverlaters van het HAVO doorstromen naar het VWO. Havisten waarvan de ouders 
een huishoudinkomen hebben tussen de 15.000 en 60.000 euro kiezen minder vaak voor het 
VWO dan havisten waarvan de ouders meer dan 60.000 euro verdienen. Wellicht speelt hier 
mee dat schoolverlaters van het HAVO waarvan de ouders een relatief laag huishoudinkomen 
hebben minder risico’s durven te nemen die zijn verbonden aan het volgen van een vwo-
opleiding, zoals de kans op uitval. Aan het volgen van onderwijs zijn kosten verbonden, en 
ouders met de hoogste inkomens beschikken over meer financiële middelen om hun kinderen 
te ondersteunen dan ouders met een lager inkomen. 

Tabel 2.4 laat de resultaten zien van de kans dat schoolverlaters van het VWO doorstromen 
naar het WO of niet verder studeren, relatief ten opzichte van de kans dat schoolverlaters 
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van het VWO doorstromen naar het HBO. In tabel 2 van Appendix 1 zijn de geschatte regres-
siecoëfficiënten weergegeven van deze analyse. Hieruit blijkt eerst dat allochtonen vaker dan 
autochtonen kiezen voor een opleiding in het WO in plaats van het HBO. Daarnaast geldt 
ook voor VWO’ers dat hun leerprestaties van invloed zijn op het niveau van de vervolgoplei-
ding. Naarmate de examencijfers van VWO’ers hoger zijn, wordt de kans groter dat ze kiezen 
voor een opleiding in het WO in plaats van het HBO. Verder geldt dat schoolverlaters van 
het VWO die het profiel Natuur en Gezondheid of het profiel Natuur en Techniek hebben 
gevolgd significant vaker kiezen voor het WO dan schoolverlaters van het VWO die het profiel 
Economie en Maatschappij hebben gevolgd. Sociale herkomst speelt ook een belangrijke rol 
bij de keuze van VWO’ers voor een opleiding in het WO of het HBO. Het blijkt dat VWO’ers 
waarvan de ouders een hoger opleidingsniveau hebben bereikt vaker kiezen voor het WO 
dan VWO’ers waarvan de ouders een lager opleidingsniveau hebben bereikt. Bovendien is het 
huishoudinkomen van de ouders van invloed op de keuze van de vervolgopleiding. VWO’ers 
met ouders die meer dan 60.000 euro verdienen kiezen doorgaans significant vaker voor een 
opleiding in het WO dan VWO’ers waarvan de ouders minder verdienen. Ook hier geldt waar-
schijnlijk dat VWO’ers waarvan de ouders een relatief laag huishoudinkomen hebben minder 
risico’s durven te nemen omdat hun ouders over minder financiële middelen beschikken 
dan VWO’ers waarvan de ouders een hoog inkomen hebben. Geconcludeerd kan worden dat 
sociale herkomst nog steeds bepalend is voor het opleidingsniveau dat leerlingen behalen, 
waarbij leerlingen van hoge herkomst een hoger opleidingsniveau bereiken dan leerlingen 
van lage herkomst. 

Tabel 2.4
Resultaten van de multivariate analyse van het niveau van de vervolgopleiding van schoolverlaters van het �WO1

Geen vervolgopleiding WO

Geslacht
  Man 0 0
  Vrouw referentie referentie

Etniciteit
  Autochtoon referentie referentie
  Allochtoon x ++

Leeftijd 0 0

Examencijfer ++ ++

Profiel 
  Cultuur en Maatschappij 0 0
  Economie en Maatschappij referentie referentie
  Natuur en Gezondheid 0 ++
  Natuur en Techniek x ++

Opleidingsniveau ouders 0 ++

Huishoudinkomen 
  < 15.000 euro 0 -
  15.000 – 30.000 euro 0 - - 
  30.000 – 45.000 euro 0 0
  45.000 – 60.000 euro 0 -
  > 60.000 euro referentie referentie

1  Relatief ten opzichte van een vervolgopleiding in het HBO
++ positief significant op 1%-niveau - - negatief significant op 1%-niveau 0 geen significant effect
+ positief significant op 5%-niveau - negatief significant op 5%-niveau x komt niet voor
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2.3 De richting van de opleiding in het hoger onderwijs

In tabel 2.5 is voor havisten die doorstromen naar het HBO de sector van de vervolgopleiding 
vermeld. Onder schoolverlaters van het HAVO die doorstromen naar het HBO is de sector 
economie veruit het meest populair. Daarna volgen op redelijke afstand de sectoren onderwijs 
en techniek. De sectoren landbouw en taal en cultuur worden het minst vaak gekozen door 
havisten die verder studeren. Daarbij geldt dat mannen duidelijk vaker dan vrouwen kiezen 
voor een opleiding in de sectoren HBO economie en HBO techniek. Vrouwen zijn daartegen 
oververtegenwoordigd in opleidingen in de sectoren HBO onderwijs, HBO gezondheidszorg en 
HBO gedrag en maatschappij.

Tabel 2.5
Sector vervolgopleiding van schoolverlaters van het HA�O die doorstromen naar het HBO, naar sekse, 
gemiddeld examencijfer, gevolgde profiel, opleidingsniveau ouders en inkomen ouders

HAVO – HBO 1 2 3 4 5 6 7

Totaal (%) 2 18 16 38 13 11 3

Geslacht (%)
  Man 3 8 32 47 5 3 2
  Vrouw 1 25 3 31 18 18 3

Examencijfer (gemiddeld) 6,5 6,5 6,7 6,6 6,6 6,6 6,6
Examencijfer(standaardafwijking) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Profiel (%)
  Cultuur en Maatschappij 0 30 2 32 11 21 5
  Economie en Maatschappij 1 13 4 66 7 8 1
  Natuur en Gezondheid 6 14 23 9 38 9 2
  Natuur en Techniek 4 4 76 11 2 1 2

Opleidingsniveau ouders (gemiddeld aantal opleidingsjaren) 13,7 13,5 13,5 13,6 13,6 13,4 14,7
Opleidingsniveau ouders (standaardafwijking) 2,6 2,7 2,8 2,9 2,8 3,0 2,7

Huishoudinkomen (%)
  < 15.000 euro 2 14 16 33 13 18 3
  15.000 – 30.000 euro 1 20 17 35 13 12 2
  30.000 – 45.000 euro 2 18 15 36 14 11 3
  45.000 – 60.000 euro 2 19 16 40 11 9 3
  > 60.000 euro 2 11 16 50 8 9 3

1 = landbouw 2 = onderwijs 3 = techniek 7 = taal en cultuur 
4 = economie 5 = gezondheidszorg  6 = gedrag & maatschappij

Verder geldt dat het examencijfer van havisten die doorstromen naar een opleiding in de 
sector HBO techniek het hoogst is. Maar de verschillen zijn wat dit betreft relatief klein. Zoals 
eerder aangegeven, is het gevolgde profiel van invloed op de richting van de vervolgoplei-
ding in het hoger onderwijs. Voor havisten met het profiel Cultuur en Maatschappij geldt 
dat het merendeel kiest voor een opleiding in de sectoren HBO onderwijs, HBO economie of 
HBO gedrag en maatschappij. Havisten met het profiel Economie en Maatschappij kiezen 
vaak voor een opleiding in de sector HBO economie. Havisten die het profiel Natuur en 
Gezondheid hebben gevolgd, stromen vaak door naar een opleiding in de sector techniek 
of de sector gezondheidszorg. En veel van de havisten die het profiel Natuur en Techniek 
hebben gevolgd, kiezen voor een vervolgopleiding in de sector HBO techniek.
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Opvallend is verder het opleidingsniveau van de ouders van havisten die doorstromen naar 
een opleiding in de sector HBO taal en cultuur. Deze is hoger dan die van havisten die door-
stromen naar opleidingen in andere HBO-sectoren. Ook het huishoudinkomen van de ouders 
van havisten is van invloed op de keuze van de richting van een opleiding in het HBO. Tabel 
2.5 laat zien dat naarmate het huishoudinkomen van de ouders van havisten stijgt, havisten 
beduidend vaker kiezen voor een opleiding in de sector HBO economie, en minder vaak voor 
de sector gedrag en maatschappij.

Tabel 2.6
Sector vervolgopleiding van schoolverlaters van het �WO die doorstromen naar het HBO, naar sekse, gemid-
deld examencijfer, gevolgde profiel, opleidingsniveau ouders en inkomen ouders

VWO – HBO 1 2 3 4 5 6 7

Totaal (%) 2 13 15 37 18 9 7

Geslacht (%)
  Man 1 8 31 45 8 1 6
  Vrouw 2 16 5 32 24 14 7

Examencijfer (gemiddeld) 6,6 6,5 6,5 6,5 6,4 6,6 7,0
Examencijfer (standaardafwijking) 0,4 0,5 0,4 0,5 0,7 0,5 0,7

Profiel (%)
  Cultuur en Maatschappij 0 28 3 27 13 17 12
  Economie en Maatschappij 0 8 6 65 9 8 3
  Natuur en Gezondheid 5 9 21 12 41 5 7
  Natuur en Techniek 2 4 65 14 5 3 7

Opleidingsniveau ouders (gemiddeld aantal opleidingsjaren) 13,1 13,7 13,8 13,6 13,9 13,0 16,1
Opleidingsniveau ouders (standaardafwijking) 2,9 2,6 2,8 2,5 2,8 2,6 2,3

Huishoudinkomen (%)
  < 15.000 euro 11 13 30 24 10 7 6
  15.000 – 30.000 euro 0 12 14 43 20 9 2
  30.000 – 45.000 euro 2 17 13 32 20 11 6
  45.000 – 60.000 euro 3 10 12 36 19 11 10
  > 60.000 euro 0 12 14 46 13 6 8

1 = landbouw 2 = onderwijs 3 = techniek 7 = taal en cultuur 
4 = economie 5 = gezondheidszorg  6 = gedrag & maatschappij

Wat betreft de keuze van de richting van de vervolgopleiding lijken VWO’ers die doorstromen 
naar het HBO op havisten. Ook onder schoolverlaters van het VWO die kiezen voor een oplei-
ding in het HBO is de sector economie duidelijk het meest populair (zie tabel 2.6). Daarnaast 
geldt ook voor VWO’ers dat mannen zijn oververtegenwoordigd in de sectoren HBO tech-
niek en HBO economie, terwijl vrouwen vaker dan mannen terechtkomen in opleidingen 
van de sectoren HBO onderwijs, HBO gezondheidszorg en HBO gedrag en maatschappij. Een 
verschil tussen VWO’ers en havisten is echter dat VWO’ers vaker kiezen voor een opleiding in 
de sectoren HBO gezondheidszorg en HBO taal en cultuur. Het gemiddeld examencijfer lijkt 
voor VWO’ers weinig bepalend voor de keuze van de richting van de opleiding in het HBO. 
Enige uitzondering is hier de sector HBO taal en cultuur, waarbij geldt dat VWO’ers die door-
stromen naar opleidingen in deze sector gemiddeld het hoogste examencijfer hebben behaald. 
Hetzelfde geldt voor het opleidingsniveau van de ouders van VWO’ers die doorstromen naar 
opleidingen in de sector HBO taal en cultuur. Het opleidingsniveau van deze ouders is duide-
lijk veel hoger dan van de ouders van VWO’ers die kiezen voor een opleiding in een andere 
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sector van het HBO. Daarnaast geldt dat het gekozen profiel van VWO’ers op een vergelijkbare 
manier bepalend is voor de richting van de vervolgopleiding als bij havisten. Opvallend is dat 
VWO’ers relatief vaak kiezen voor opleidingen in de sectoren HBO techniek en HBO landbouw 
wanneer de ouders een huisinkomen hebben van minder dan 15.000 euro per jaar.

Tabel 2.7
Sector vervolgopleiding van schoolverlaters van het �WO die doorstromen naar het WO, naar sekse, gemid-
deld examencijfer, gevolgde profiel, opleidingsniveau ouders en inkomen ouders

VWO – WO 1 2 3 4 5 6 7 8

Totaal (%) 3 15 17 17 20 11 10 8

Geslacht (%)
  Man 3 27 23 11 10 6 8 11
  Vrouw 3 4 10 22 29 15 12 5

Examencijfer (gemiddeld) 6,8 7,1 6,8 7,1 6,7 7,0 6,8 7,0
Examencijfer (standaardafwijking) 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,8

Profiel (%)
  Cultuur en Maatschappij 0 0 2 1 43 36 17 0
  Economie en Maatschappij 0 2 41 2 26 9 18 1
  Natuur en Gezondheid 8 10 6 46 13 4 3 11
  Natuur en Techniek 3 54 8 9 3 2 1 21

Opleidingsniveau ouders (jaren) 14,9 15,0 14,7 15,5 14,5 15,1 15,2 15,6
Opleidingsniveau ouders (standaardafwijking) 3,0 2,7 3,0 2,9 3,0 2,8 2,9 2,9

Huishoudinkomen (%)
  < 15.000 euro 4 19 14 18 20 13 6 6
  15.000 – 30.000 euro 4 12 17 16 22 9 10 9
  30.000 – 45.000 euro 3 15 15 16 24 11 8 9
  45.000 – 60.000 euro 2 15 16 17 22 10 9 8
  > 60.000 euro 2 15 21 18 14 10 11 8

1 = landbouw   2 = techniek   3 = economie
4 = gezondheidszorg   5 = gedrag & maatschappij  6 = taal en cultuur
7 = recht & openbare orde  8 = natuurwetenschappen

In tabel 2.7 is voor schoolverlaters van het VWO die doorstromen naar het WO de richting 
van de vervolgopleiding weergegeven. Het blijkt dat VWO’ers die doorstromen naar het WO 
meer gelijk zijn verdeeld over de verschillende sectoren dan havisten en VWO’ers die door-
stromen naar het HBO. Verder geldt ook hier dat mannen vaker dan vrouwen kiezen voor de 
sectoren WO techniek en WO economie, terwijl vrouwen relatief vaak doorstromen naar oplei-
dingen in de sectoren WO gezondheidszorg, WO gedrag en maatschappij en WO taal en cultuur. 
Daarnaast blijkt dat cognitieve vaardigheden een rol spelen bij de keuze van de richting van 
een opleiding in het WO. Het eindexamencijfer van VWO’ers die doorstromen naar de sector 
techniek en gezondheidszorg is gemiddeld het hoogst. Bovendien speelt ook hier het gevolgde 
studieprofiel een belangrijke rol. VWO’ers met het profiel Cultuur en Maatschappij stromen 
vaak door naar opleidingen in de sectoren WO gedrag en maatschappij, WO taal en cultuur en 
WO recht en openbare orde. VWO’ers met het profiel Economie en Maatschappij kiezen in veel 
gevallen voor een opleiding in de sectoren WO economie, WO gedrag en maatschappij en WO 
recht en openbare orde. Bijna de helft van de VWO’ers die het profiel Natuur en Gezondheid 
heeft gevolgd, komt terecht in opleidingen van de sector WO gezondheidszorg. En veel van 
de VWO’ers met het profiel Natuur en Techniek stromen door naar opleidingen in de sectoren 
WO techniek en WO natuurwetenschappen. Wat betreft de sociale herkomst lijkt vooral het 
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opleidingsniveau en niet het huishoudinkomen van de ouders van invloed op de keuze van 
de richting van een opleiding in het WO. Vooral schoolverlaters van het VWO die doorstromen 
naar opleidingen in de sectoren WO gezondheidszorg en WO natuurwetenschappen hebben 
relatief hoog opgeleide ouders.

Ook hier is met behulp van multivariate analyse de gecombineerde invloed van verschillende 
kenmerken op de keuze van de richting van de vervolgopleiding geanalyseerd. De multi-
variate analyse is uitgevoerd voor gediplomeerden van het HAVO die doorstromen naar het 
HBO en voor gediplomeerden van het VWO die doorstromen naar het WO. In onze data is het 
aantal VWO’ers dat verder gaat studeren in het HBO te klein om deze analyse uit te voeren voor 
gediplomeerden van het VWO die doorstromen naar het HBO. Tabel 2.8 vermeldt de resultaten 
van de multivariate analyse van de richting van de vervolgopleiding voor schoolverlaters van 
het HAVO die verder gaan in het HBO. De tabel laat voor havisten de kans voor een bepaalde 
opleiding zien, relatief ten opzichte van de kans dat havisten kiezen voor een opleiding in de 
sector economie. Tabel 3 van Appendix 1 vermeldt de geschatte regressiecoëfficiënten van de 
analyse.

Wanneer we de gecombineerde invloed van verschillende kenmerken op de richting van de 
vervolgopleiding in het HBO van schoolverlaters van het HAVO analyseren, blijkt dat sekse 
nog steeds een belangrijke rol speelt. Tabel 2.8 laat zien dat mannen significant vaker dan 
vrouwen kiezen voor techniek in plaats van economie. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd 
in opleidingen van de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, gedrag en maatschappij en taal en 
cultuur. Bovendien blijkt dat etniciteit hier van invloed is. Allochtonen kiezen minder vaak 
dan autochtonen voor opleidingen in de sectoren onderwijs en gezondheidszorg. Daarnaast is 
het gevolgde studieprofiel van belang bij de keuze van een opleiding in het hoger onderwijs. 
Havisten met het profiel Cultuur en Maatschappij kiezen significant vaker dan havisten met 
het profiel Economie en Maatschappij voor een opleiding in de sectoren onderwijs, gedrag 
en maatschappij of taal en cultuur. En havisten die Natuur en Gezondheid hebben gevolgd 
kiezen eerder voor een opleiding buiten de sector economie dan havisten die Economie en 
Maatschappij hebben gevolgd. Degenen met Natuur en Techniek kiezen relatief vaak voor 
opleidingen in de sectoren landbouw, techniek en taal en cultuur. Het bovenstaande laat zien 
dat het gevolgde studieprofiel van havisten een belangrijke factor is voor de keuze van een 
bepaalde opleiding in het HBO. Daarom wordt in de volgende paragraaf dieper ingegaan op 
de vraag welke factoren de keuze van het gevolgde profiel bepalen. 

Verder wordt duidelijk uit tabel 2.8 dat het opleidingsniveau van de ouders voor school-
verlaters van het HAVO nauwelijks invloed heeft op de keuze van een opleiding in het HBO. 
Alléén het opleidingsniveau van ouders van schoolverlaters die kiezen voor een opleiding in 
de sector taal en cultuur is significant hoger dan dat van schoolverlaters die kiezen voor een 
opleiding in de sector economie. Het huishoudinkomen van de ouders van havisten speelt 
daarentegen wel een belangrijke rol bij de keuze van een bepaalde opleiding in het hoger 
onderwijs. Havisten met ouders met een lager huishoudinkomen dan 60.000 euro kiezen 
significant vaker dan havisten met ouders met een hoger huishoudinkomen dan 60.000 euro 
voor opleidingen in de sectoren onderwijs of gezondheidszorg in plaats van opleidingen in 
de sector economie. Daarnaast kiezen schoolverlaters van het HAVO met ouders met laagste 
huishoudinkomen significant vaker voor een opleiding in de sector gedrag en maatschappij 
dan schoolverlaters van het HAVO met ouders met het hoogste huishoudinkomen. Ook blijkt 
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dat havisten relatief vaak kiezen voor een opleiding in de sector techniek wanneer de ouders 
een huishoudinkomen hebben tussen de 15.000 en 30.000 euro.

Tabel 2.8
Resultaten multivariate analyse van de richting van de vervolgopleiding van schoolverlaters van het HA�O 
die doorstromen naar het HBO1

HAVO – HBO Landbouw Onderwijs Techniek Gezondheidszorg
Gedrag & 

maatschappij
Taal & cultuur

Geslacht
  Man 0 - - ++ - - - - -
  Vrouw referentie referentie referentie referentie referentie referentie

Etniciteit
  Autochtoon referentie referentie referentie referentie referentie referentie
  Allochtoon 0 - - 0 - - 0 0

Leeftijd 0 0 0 0 0 0

Examencijfer 0 0 0 0 0 0

Profiel 
  Cultuur en Maatschappij 0 ++ 0 0 ++ ++
  Economie en Maatschappij referentie referentie referentie referentie referentie referentie
  
  Natuur en Gezondheid ++ ++ ++ ++ ++ ++
  Natuur en Techniek ++ 0 ++ 0 0 ++

Opleidingsniveau ouders 0 0 0 0 0 +

Huishoudinkomen ouders
  < 15.000 euro 0 ++ 0 ++ ++ 0
  15.000 – 30.000 euro 0 ++ + ++ 0 0
  30.000 – 45.000 euro 0 ++ 0 ++ 0 0
  45.000 – 60.000 euro 0 ++ 0 + 0 0
  > 60.000 euro referentie referentie referentie referentie referentie referentie

1  relatief ten opzichte van een vervolgopleiding in de sector economie 
++ positief significant op 1%-niveau - - negatief significant op 1%-niveau 0 geen significant effect
+ positief significant op 5%-niveau - negatief significant op 5%-niveau

In tabel 2.9 zijn de resultaten van de multivariate analyse van de richting van de vervolg-
opleiding van VWO’ers die doorstromen naar het WO weergegeven. Tabel 4 van Appendix 1 
vermeldt de volledige resultaten van deze analyse. Het blijkt dat vrouwen significant vaker 
dan mannen kiezen voor opleidingen in de WO-sectoren landbouw, gezondheidszorg, gedrag 
en maatschappij, taal en cultuur en recht en openbare orde. Bovendien kiezen mannen vaker 
dan vrouwen voor een opleiding in de sector WO techniek. Verder blijkt dat VWO’ers die 
kiezen voor een vervolgopleiding in de sector WO gedrag en maatschappij relatief gezien 
een laag eindexamencijfer hebben behaald. Daarnaast kiezen VWO’ers met het studieprofiel 
Cultuur en Maatschappij vaker dan VWO’ers met het studieprofiel Economie en Maatschappij 
voor opleidingen in de WO-sectoren landbouw, gezondheidszorg, gedrag en maatschappij,  
taal en cultuur en recht en openbare orde. Ook VWO’ers met het studieprofiel Natuur en 
Gezondheid kiezen relatief vaak voor een opleiding in de sectoren WO gezondheidszorg en WO 
gedrag en maatschappij. Verder worden opleidingen in de sectoren WO landbouw, WO tech-
niek en WO natuurwetenschappen met name gekozen door VWO’ers die het profiel Natuur en 
Gezondheid of Natuur en Techniek hebben gevolgd. En schoolverlaters van het VWO die het 
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profiel Natuur en Techniek hebben gevolgd kiezen significant minder vaak voor opleidingen 
in de sector WO recht en openbare orde dan schoolverlaters van het VWO die het profiel 
Economie en Maatschappij hebben gevolgd.

Tabel 2.9
Resultaten multivariate analyse van de richting van de vervolgopleiding van schoolverlaters van het �WO 
die doorstromen naar het WO1

VWO-WO Landbouw Techniek
Gezond- 

heidszorg
Gedrag & 

maatschappij
Taal & cultuur

Recht & 
openbare orde

Natuurweten-
schappen

Geslacht
  Man - + - - - - - - - - 0
Vrouw referentie referentie referentie referentie referentie referentie referentie

Etniciteit
  Autochtoon referentie referentie referentie referentie referentie referentie referentie
  Allochtoon 0 0 0 0 0 0 0

Leeftijd 0 0 0 0 0 0 0

Examencijfer 0 0 0 - - 0 0 0

Profiel 
  Cultuur en Maatschappij + 0 + ++ ++ ++ 0
  Economie en Maatschappij referentie referentie referentie referentie referentie referentie referentie
  Natuur en Gezondheid ++ ++ ++ ++ 0 0 ++
  Natuur en Techniek ++ ++ ++ 0 0 - ++

Opleidingsniveau ouders 0 0 ++ 0 ++ ++ 0

Huishoudinkomen ouders
  < 15.000 euro 0 + 0 0 0 0 0
  15.000 – 30.000 euro 0 0 0 0 0 0 +
  30.000 – 45.000 euro + + ++ + 0 0 +
  45.000 – 60.000 euro 0 0 0 + 0 0 0
  > 60.000 euro referentie referentie referentie referentie referentie referentie referentie

1  relatief ten opzichte van een vervolgopleiding in de sector economie 
++ positief significant op 1%-niveau - - negatief significant op 1%-niveau 0 geen significant effect
+ positief significant op 5%-niveau - negatief significant op 5%-niveau

Ook sociale herkomst is van belang voor VWO’ers bij de keuze voor de richting van de vervolg-
opleiding in het WO. VWO’ers waarvan de ouders een hoog opleidingsniveau hebben bereikt, 
kiezen eerder voor een opleiding in de WO-sectoren gezondheidszorg, taal en cultuur en recht 
en openbare orde dan VWO’ers met minder hoog opgeleide ouders. Het huisinkomen van 
de ouders is van invloed op de keuze voor een opleiding in de sectoren landbouw, techniek, 
gezondheidszorg, gedrag en maatschappij en natuurwetenschappen. Zo blijkt bijvoorbeeld 
dat VWO’ers vaker kiezen voor opleidingen in de sectoren WO landbouw en WO gezondheids-
zorg wanneer de ouders een inkomen hebben dat ligt tussen de 30.000 en 45.000 euro.

2.4 Determinanten van het gevolgde profiel in het voortgezet onderwijs 

In deze paragraaf wordt de keuze voor een bepaald profiel in het voortgezet onderwijs onder-
zocht. Zoals we hebben gezien is het gevolgde profiel in het voortgezet onderwijs van grote 
invloed op de keuze voor een opleiding in het hoger onderwijs. Deels komt dit omdat de keuze-
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mogelijkheden voor een vervolgopleiding worden beperkt zodra leerlingen éénmaal een bepaald 
profiel hebben gekozen. Het gekozen profiel geeft namelijk toegang tot een selecte groep van 
opleidingen in het hoger onderwijs. Wanneer nu blijkt dat sekse of sociale herkomst van invloed 
zijn op de keuze van een studieprofiel, dan hebben sekse of sociale herkomst indirect – via het 
gekozen profiel – invloed op de keuze voor een opleiding in het hoger onderwijs. 

Tabel 2.10 laat de verdeling van het gevolgde profiel van schoolverlaters van het HAVO zien, 
uitgesplitst naar geslacht en sociale herkomst. Deze tabel laat zien dat het merendeel van de 
havisten het profiel Cultuur en Maatschappij en Economie en Maatschappij volgt. Daarbij 
kiezen vrouwen duidelijk vaker dan mannen voor Cultuur en Maatschappij, terwijl mannen 
veel vaker dan vrouwen kiezen voor Economie en Maatschappij en Natuur en Techniek. Verder 
kiezen mannen bijna even vaak als vrouwen voor het profiel Natuur en Gezondheidszorg. 
Wat betreft de sociale herkomst van havisten geldt dat vooral het huishoudinkomen een rol 
speelt bij de keuze voor een bepaald profiel. Met het huishoudinkomen van de ouders stijgt 
de belangstelling voor het profiel Economie en Maatschappij. 

Tabel 2.10
Gevolgde studieprofiel schoolverlaters van het HA�O, naar sekse, opleidingsniveau ouders en inkomen 
ouders

Cultuur en 
Maatschappij

Economie en 
Maatschappij

Natuur en 
Gezondheid

Natuur en 
Techniek

Totaal (%) 33 38 16 13

Geslacht (%)
  Man 10 51 14 25
  Vrouw 52 28 18 2

Opleidingsniveau ouders (gemiddeld aantal opleidingsjaren) 13,5 13,5 13,7 13,6
Opleidingsniveau ouders (standaardafwijking) 2,8 2,8 3,0 2,7

Huishoudinkomen (%)
  < 15.000 euro 39 31 19 11
  15.000 - 30.000 euro 36 36 16 12
  30.000 - 45.000 euro 30 39 18 13
  45.000 - 60.000 euro 33 41 14 12
  > 60.000 euro 25 47 15 13

Door leerlingen van het VWO worden de profielen Economie en Maatschappij en Natuur en 
Gezondheid het vaakst gekozen. Ook hier zien we duidelijke verschillen tussen mannen en 
vrouwen. Mannen kiezen vaker dan vrouwen voor Economie en Maatschappij en Natuur en 
Techniek. Vrouwen vinden we daartegen vaker dan mannen terug in de profielen Cultuur en 
Maatschappij en Natuur en Gezondheid. Wat betreft de sociale herkomst geldt voor het VWO 
dat vooral het opleidingsniveau van de ouders van belang is bij het gekozen profiel. Het blijkt 
dat leerlingen van het VWO met hoog opgeleide ouders vaker kiezen voor Natuur en Gezondheid 
en Natuur en Techniek dan voor Cultuur en Maatschappij of Economie en Maatschappij.

De keuze van schoolverlaters van het HAVO en VWO voor een bepaald profiel hebben we 
ook multivariaat geanalyseerd. In deze analyse zijn naast bovengenoemde kenmerken (sekse, 
opleidingsniveau ouders en huishoudinkomen ouders) de leeftijd en etniciteit van de school-
verlaters meegenomen. De resultaten van deze analyse komen grotendeels overeen met die 
van tabel 2.10 en tabel 2.11. Daarom hebben we de resultaten hier niet gepresenteerd. De 
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resultaten staan wel vermeld in de tabel 5 en 6 van Appendix 1. Belangrijk verschil met de 
bivariate analyse is dat uit de multivariate analyse naar voren is gekomen dat voor havisten 
sociale herkomst wel degelijk een rol speelt bij de keuze voor een bepaald studieprofiel. 
Tabel 5 van Appendix 1 laat zien dat havisten vaker kiezen voor Natuur en Gezondheid dan 
voor Economie en Maatschappij als de ouders een hoger opleidingsniveau hebben bereikt. 
Leerlingen waarvan de ouders behoren tot de laagste inkomensgroepen kiezen vaker voor 
het studieprofiel Natuur en Techniek. Geconcludeerd kan worden dat het geslacht en sociale 
herkomst van de HAVO- en VWO-schoolverlaters van invloed zijn op de keuze voor een bepaald 
profiel. Aangezien het gevolgde profiel een belangrijke rol speelt bij de latere keuze van een 
opleiding in het hoger onderwijs, hebben geslacht en sociale herkomst naast een directe 
invloed, ook een indirecte invloed op de keuze van een bepaalde opleiding in het hoger 
onderwijs via het gekozen profiel.

Tabel 2.11
Gevolgde studieprofiel schoolverlaters van het �WO, naar sekse, opleidingsniveau ouders en inkomen 
ouders

Cultuur en 
Maatschappij

Economie en 
Maatschappij

Natuur en 
Gezondheid

Natuur en 
Techniek

Totaal (%) 20 33 28 19

Geslacht (%)
  Man 6 38 21 34
  Vrouw 32 29 34 5

Opleidingsniveau ouders (gemiddeld aantal opleidingsjaren) 14,5 14,4 15,3 15,1
Opleidingsniveau ouders (standaardafwijking) 2,9 2,9 2,9 2,9

Huishoudinkomen (%)
  < 15.000 euro 22 30 27 20
  15.000 - 30.000 euro 22 34 28 16
  30.000 - 45.000 euro 23 33 26 18
  45.000 - 60.000 euro 20 33 29 18
  > 60.000 euro 14 34 31 21

2.5 Gebruik en kwaliteit van informatiebronnen voor de studiekeuze

In de slotparagraaf van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de informatiebronnen die school-
verlaters van het HAVO en het VWO hebben gebruikt bij de studiekeuze. Informatie over 
vervolgopleidingen, bijvoorbeeld informatie over de beroepen die je met een bepaalde oplei-
ding kunt uitoefenen, kan voor schoolverlaters belangrijk zijn bij de studiekeuze aangezien 
het hen helpt een beeld te vormen van de vervolgopleiding. Aan de schoolverlaters is eerst 
gevraagd aan te geven of ze over een aantal onderwerpen met betrekking tot studiekeuze 
informatie hebben gehad. In tabel 2.12 zijn zes van deze onderwerpen weergegeven. Vermeld 
is het aandeel schoolverlaters dat over deze onderwerpen informatie heeft gekregen. Uit deze 
tabel blijkt dat bijna alle schoolverlaters van het HAVO en het VWO zeggen dat ze informatie 
hebben gehad over de mogelijkheden van verschillende vakkenpakketten en informatie over 
vervolgopleidingen. Bovendien heeft bijna iedereen informatie over hulp bij het kiezen van 
vervolgopleidingen gekregen. Verder heeft 90% van de schoolverlaters informatie gekregen 
over de beroepen die je met de vervolgopleiding kan uitoefenen. Schoolverlaters van het HAVO 
en het VWO hebben iets minder vaak, maar nog altijd in overgrote meerderheid, informatie 
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ontvangen over de moeilijkheidsgraad van de vervolgopleiding en de kans op werk met de 
vervolgopleiding. Overigens blijkt dat er wat betreft de informatie over de studiekeuze weinig 
verschil bestaat tussen HAVO- en VWO-schoolverlaters. 

Tabel 2.12
Aandeel van schoolverlaters van het HA�O en het �WO die informatie hebben gehad over de studiekeuze (%)

HAVO - HBO VWO - HBO VWO - WO Totaal

Informatie over de mogelijkheden van verschillende vakkenpakketten 98 98 99 98
Informatie over vervolgopleidingen 98 99 99 98
Informatie over hulp bij kiezen van vervolgopleidingen 95 98 96 96
Informatie over moeilijkheidsgraad van de vervolgopleiding 82 81 84 83
Informatie over beroepen die je met een vervolgopleiding kan uitoefenen 90 90 90 90
Informatie over de kans op werk met vervolgopleiding 81 80 84 82

Tabel 2.13
Aandeel van schoolverlaters van het HA�O en het �WO die de kwaliteit van de informatie over de studie-
keuze redelijk tot goed vinden (%)

HAVO - HBO VWO - HBO VWO - WO Totaal

Informatie over de mogelijkheden van verschillende vakkenpakketten 77 81 82 79
Informatie over vervolgopleidingen 59 66 68 63
Informatie over hulp bij kiezen van vervolgopleidingen 54 57 59 56
Informatie over moeilijkheidsgraad van de vervolgopleiding 44 52 48 46
Informatie over beroepen die je met een vervolgopleiding kan uitoefenen 63 66 61 62
Informatie over de kans op werk met vervolgopleiding 59 59 59 59

Vervolgens is aan schoolverlaters die informatie hebben ontvangen over de studiekeuze 
gevraagd wat ze van de kwaliteit van de informatie vinden. Hierbij konden ze kiezen uit 
goed, redelijk, matig of slecht. In tabel 2.13 is het aandeel schoolverlaters weergegeven dat de 
informatie redelijk tot goed vindt. Uit de tabel blijkt dat bijna 80% van de HAVO- en VWO-
schoolverlaters de kwaliteit van de informatie over de mogelijkheden van de vakkenpakketten 
redelijk tot goed vindt. Over de kwaliteit van de informatie over vervolgopleidingen, hulp bij 
het kiezen van vervolgopleidingen, beroepen die je met de vervolgopleiding kunt uitoefenen 
en de kans op werk met de vervolgopleiding zijn de schoolverlaters wat minder tevreden. 
Om en nabij 60% van de schoolverlaters geeft aan dat de kwaliteit van de informatie hierover 
redelijk tot goed is geweest. Het minst tevreden zijn schoolverlaters van het HAVO en VWO 
over de informatie over de moeilijkheidsgraad van vervolgopleidingen. Hier zegt slechts 46% 
van de schoolverlaters dat de kwaliteit van de informatie redelijk tot goed is.

Daarnaast is aan de schoolverlaters gevraagd aan te geven welke informatiebronnen zijn 
gebruikt bij de studiekeuze, en welke informatiebron het nuttigst is geweest. Tabel 2.14 en 
tabel 2.15 zijn een weergave hiervan. 

Tabel 2.14 laat zien dat opendagen bij de vervolgopleiding het meest zijn gebruikt door school-
verlaters van het HAVO en VWO als informatiebron voor de studiekeuze. Maar liefst 89% van de 
schoolverlaters geeft aan naar opendagen te zijn geweest. Uit tabel 2.15 blijkt dat deze bron van 
informatie door schoolverlaters ook vaak het nuttigst wordt gevonden. Daarnaast wordt door 
schoolverlaters relatief veel gebruik gemaakt van folders (73%) en computers/internet (69%). 
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Deze worden door schoolverlaters echter niet bijzonder vaak nuttig gevonden. Hetzelfde 
geldt voor de begeleiding op school door leraren, mentoren of decanen. Opvallend in dit 
verband zijn de meeloopdagen bij een vervolgopleiding. Deze worden door schoolverlaters 
vrij weinig gebruikt als informatiebron, maar meeloopdagen worden relatief vaak genoemd 
als de meest nuttige informatiebron bij de studiekeuze.

Tabel 2.14
�nformatiebronnen die zijn gebruikt door schoolverlaters van het HA�O en het �WO bij de studiekeuze (%)

HAVO - HBO VWO - HBO VWO - WO Totaal

Begeleiding school (leraar, mentor, decaan) 49 51 53 51
Opendagen bij vervolgopleiding 88 89 90 89
Meeloopdagen bij vervolgopleiding 32 34 43 36
Folders 67 73 81 73
Computers/internet 65 68 74 69
Anders 18 21 15 17

Meerdere antwoorden mogelijk

Tabel 2.15
�nformatiebronnen die het nuttigst wordt gevonden door schoolverlaters van het HA�O en het �WO bij de 
studiekeuze (%)

HAVO-HBO VWO-HBO VWO-WO Totaal

Begeleiding school (leraar, mentor, decaan) 6 4 4 5
Opendagen bij vervolgopleiding 50 47 46 48
Meeloopdagen bij vervolgopleiding 18 19 24 20
Folders 8 10 11 9
Computers/internet 11 10 9 10
Anders 7 10 6 7

Eén antwoord mogelijk

2.6 Conclusies

In dit hoofdstuk is de keuze van een opleiding in het hoger onderwijs onderzocht. We hebben 
bekeken in hoeverre de keuze voor een bepaalde opleiding in het hoger onderwijs wordt 
bepaald door sekse, sociale herkomst en cognitieve vaardigheden. Uitgangspunt hierbij waren 
de schoolverlaters van het HAVO en VWO die doorstromen naar opleidingen in het HBO en 
WO. Eerst is gekeken naar het niveau van de vervolgopleiding. Hoewel het HAVO in principe 
voorbereidt op een opleiding in het HBO zijn er schoolverlaters van het HAVO die verder 
studeren in het MBO, het VWO of helemaal niet verder gaan studeren. Uit onze analyse is naar 
voren gekomen dat vooral cognitieve vaardigheden en sociale herkomst hierbij een rol spelen. 
Het blijkt dat schoolverlaters van het HAVO vaker kiezen voor het HBO dan het MBO als ze 
een hoger eindexamencijfer hebben behaald, en als hun ouders een hoger opleidingsniveau 
hebben bereikt. Ook voor VWO’ers geldt dat het eindexamencijfer en het opleidingsniveau 
van de ouders van invloed zijn op de keuze van het niveau van de opleiding in het hoger 
onderwijs. Bovendien geldt voor schoolverlaters van het VWO dat leerlingen van ouders met 
de hoogste inkomens het vaakst kiezen voor een opleiding in het WO. Het bovenstaande laat 
zien dat sociale herkomst nog steeds een belangrijke rol speelt bij de keuze van het opleidings-
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niveau in het hoger onderwijs. Dit ondanks het uitgangspunt dat het onderwijs in Nederland 
in gelijke mate toegankelijk moet zijn voor leerlingen van verschillende sociale lagen.

Vervolgens hebben we de keuze van de opleidingsrichting in het hoger onderwijs onderzocht. 
Belangrijk hier zijn het geslacht, het gevolgde studieprofiel en de sociale herkomst van de 
HAVO- en VWO-schoolverlaters. Mannen kiezen vaker voor opleidingen in de sector techniek 
en economie, en vrouwen kiezen vaker voor opleidingen in de sectoren onderwijs, gezond-
heidszorg, gedrag en maatschappij, taal en cultuur en recht en openbare orde.

Het gevolgde profiel is van invloed op de keuze voor een opleiding in het hoger onderwijs, 
mede omdat dit toegang geeft tot een selecte groep van opleidingen in het hoger onderwijs. 
De keuzemogelijkheden voor een vervolgopleiding worden beperkt zodra leerlingen éénmaal 
een bepaald profiel hebben gekozen. Zo vinden we bijvoorbeeld schoolverlaters die het profiel 
Economie en Maatschappij hebben gevolgd vaak terug in vervolgopleidingen van de sector 
economie, en schoolverlaters met het profiel Cultuur en Maatschappij in vervolgopleidingen 
van de sector taal en cultuur.

Bovendien is sociale herkomst van belang bij de keuze van de richting van de opleiding in 
het hoger onderwijs. Havisten waarvan de ouders een hoog opleidingsniveau hebben bereikt, 
kiezen vaker voor een opleiding in de sector HBO taal en cultuur. VWO’ers met hoog opge-
leide ouders kiezen relatief vaak voor opleidingen in de WO-sectoren gezondheidszorg, taal en 
cultuur en recht en openbare orde. Daarnaast geldt dat havisten met ouders met de hoogste 
inkomens eerder kiezen voor opleidingen in de sector HBO economie in plaats van oplei-
dingen in de HBO-sectoren onderwijs en gezondheidszorg. Ook voor VWO’ers die verder gaan 
studeren in het WO geldt dat het inkomen van de ouders een belangrijke rol speelt bij de keuze 
van de opleidingsrichting. 

De sociale herkomst heeft daarnaast een indirect effect op de keuze van de opleidingsrichting 
in het hoger onderwijs, en wel via het gekozen profiel. Het blijkt namelijk dat zowel het 
opleidingsniveau van de ouders als het huishoudinkomen van de ouders van invloed is op 
het profiel dat schoolverlaters hebben gevolgd. Zo blijkt dat havisten vaker kiezen voor het 
studieprofiel Natuur en Gezondheid wanneer de ouders een hoog opleidingsniveau hebben 
bereikt. Daarnaast geldt dat havisten vaker kiezen voor het profiel Economie en Maatschappij 
naarmate de ouders een hoger inkomen hebben, terwijl havisten met ouders met de laagste 
inkomens relatief vaak voor het profiel Natuur en Techniek kiezen. Voor VWO’ers is in dit 
verband vooral het opleidingsniveau van de ouders van invloed. VWO’ers met hoog opgeleide 
ouders kiezen vaker voor het studieprofiel Natuur en Gezondheid en Natuur en Techniek.

Tot slot is gebleken dat ook de sekse bepalend is voor het gekozen profiel van HAVO- en 
VWO-schoolverlaters. Jongens kiezen vaker voor de profielen Economie en Maatschappij en 
Natuur en Techniek, en meisjes voor de profielen Cultuur en Maatschappij en Natuur en 
Gezondheid.
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3 De belangstelling voor techniek na invoering 
van de studieprofielen in de tweede fase van het 

voortgezet onderwijs

3.1 Inleiding

Enkele jaren geleden heeft de Nederlandse overheid besloten tot een herstructurering van 
de tweede fase van het voortgezet onderwijs in het HAVO en VWO. De voornaamste aanlei-
ding voor deze maatregel werd gevormd door de problemen die waargenomen werden bij 
de aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs (Van der Velden 
& Wolbers, 1999). Veel studenten beëindigden hun vervolgopleiding voortijdig. Andere 
studenten merkten tijdens hun vervolgstudie dat zij onvoldoende studievaardigheden hadden 
opgedaan in het voortgezet onderwijs. Instellingen voor hoger onderwijs klaagden over het 
gebrek aan kennis maar vooral ook zelfstandigheid onder de studenten. Deze problemen 
waren voor het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap reden om de tweede fase van het 
voortgezet onderwijs met ingang van het schooljaar 1998-1999 ingrijpend te veranderen.

Allereerst gingen de oude vakkenpakketten op de schop. Waar leerlingen voorheen in 6 (in 
het HAVO) dan wel 7 (in het VWO) vakken eindexamen moesten doen, staan er tegenwoordig 
soms wel 15 cijfers op het diploma. Hierbij dient wel te worden vermeld dat het aantal vakken 
waarin Centraal Examen afgelegd wordt vrijwel ongewijzigd is. De overige vakken worden 
afgesloten door zogeheten schoolexamens, waarvan de inhoud door de scholen zelf bepaald 
wordt. Voorts bestaat het vakkenpakket nu uit drie delen: een verplicht deel dat voor iedereen 
hetzelfde is, een vrij deel en een profieldeel. Dit laatste gedeelte is het belangrijkst, en is 
toegespitst op één bepaalde richting (of wel profiel). Er zijn vier studieprofielen: Natuur en 
Techniek, Natuur en Gezondheid, Economie en Maatschappij en Cultuur en Maatschappij. 
Alvorens te beginnen aan de vierde klas dient er gekozen te worden uit één van deze profielen. 
Door al in een dergelijk vroeg stadium duidelijke differentiatie aan te brengen beoogde de 
overheid te bereiken dat leerlingen niet alleen vaker zullen kiezen voor een vervolgstudie die 
aansluit bij hun vakkenpakket, maar ook dat zij binnen deze vervolgstudie met voldoende 
kennis en vaardigheden zijn uitgerust om niet voortijdig af te haken en, zonder al te veel 
vertraging, in het bezit van een diploma de hogeschool of universiteit te verlaten. 

Ten slotte zijn er naast de profielen ook wijzigingen opgetreden in het onderwijsproces. Om 
de zelfstandigheid en vaardigheden te ontwikkelen die door de instellingen voor hoger onder-
wijs noodzakelijk worden geacht om goede resultaten te kunnen behalen in het HBO en WO 
is het ‘studiehuis’ geïntroduceerd. In dit studiehuis genieten leerlingen zowel een grote zelf-
standigheid als een grote verantwoordelijkheid. Ze worden bij het zich eigen maken van de 
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leerstof en het maken van werkstukken en opdrachten niet meer door de docent bij de hand 
genomen, maar dienen er zelf zorg voor te dragen dat de stof op tijd bestudeerd is. Docenten 
spelen in dit systeem vooral een begeleidende rol: de orerende, dicterende onderwijzer voor 
de druk meeschrijvende klas is voor de tweede fase van het voortgezet onderwijs verleden tijd 
na de invoering van het studiehuis. Verder krijgen (multi-)media een prominente plaats in 
het studiehuis: leerlingen moeten voor het maken van opdrachten en werkstukken veelvuldig 
gebruik maken van de bibliotheek en het Internet.

Met de hervorming van de tweede fase van het voortgezet onderwijs hoopte de overheid vooral 
te bereiken dat leerlingen een vervolgstudie kiezen die goed aansluit bij hun vakkenpakket 
en dat ze deze studie met goed resultaat af kunnen sluiten. Ook de instellingen voor hoger 
onderwijs verwachtten hier baat bij te hebben. Indien de herstructureringen het beoogde 
effect hebben, zullen zij immers minder te maken krijgen met incapabele en voortijdig afha-
kende studenten. Het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap ging er dan ook van uit dat 
de herstructurering van de tweede fase van het voortgezet onderwijs zou zorgen voor een 
‘win-win’-situatie: de leerlingen, de universiteiten en hogescholen, en daarmee uiteindelijk de 
gehele samenleving zouden baat hebben bij de genomen maatregelen.

Behalve naar een betere aansluiting tussen voortgezet en hoger onderwijs streeft de over-
heid er echter ook naar om meer studenten voor technische vervolgstudies te winnen. In de 
huidige, competitieve wereldeconomie is het van groot belang dat er technologische inno-
vaties plaats kunnen vinden, en dus dat er voldoende mensen zijn die technisch georiën-
teerde opleidingen volgen (De Grip & Willems, 2003). Aangezien er relatief gezien tekorten 
zijn aan goedgeschoold technisch personeel heeft de Nederlandse overheid, evenals andere 
Europese regeringen, grote campagnes opgezet om meer leerlingen te interesseren voor tech-
nische vervolgstudies (bijvoorbeeld ‘Kies exact’). Ook worden er pogingen in het werk gesteld 
om de technische sector van haar imagoprobleem af te helpen: jongeren denken vaak (ten 
onrechte) dat ze in technische beroepen minder inkomsten (en aanzien) zullen verwerven 
dan in, bijvoorbeeld commerciële functies (De Grip & Willems, 2003). Met name vanwege 
het economische belang tracht de overheid dan ook meer leerlingen warm te maken voor een 
technische vervolgstudie.

De vraag is nu of de herstructurering van de tweede fase van het voortgezet onderwijs ener-
zijds en het werven van leerlingen voor technische vervolgstudies anderzijds niet met elkaar 
conflicteren. Immers, wanneer wordt gekeken naar de veranderingen omtrent de vakken-
keuze kan men beredeneren dat de herstructurering van de tweede fase een afnemende 
belangstelling voor techniek tot gevolg heeft gehad. De keuze voor een vakkenpakket zal 
meer dan vroeger bepaald worden door de beoogde vervolgstudie in het hoger onderwijs. 
Waar, bijvoorbeeld, een scholier die van plan is een economische vervolgstudie te gaan volgen 
vóór de komst van de studieprofielen meer opties open had gehouden door exacte vakken 
op te nemen in zijn pakket, wordt een dergelijke scholier nu waarschijnlijk geadviseerd om 
het profiel Economie en Maatschappij te kiezen. Hiermee is de kans dat deze scholier later 
alsnog voor een technische vervolgstudie kiest verkleind. Hij beschikt immers niet langer over 
een vakkenpakket waarmee hij toegang tot een dergelijke studie kan verkrijgen. Het is met 
andere woorden aannemelijk dat de invoering van de studieprofielen ertoe heeft geleid dat 
een aantal leerlingen is afgehouden van exacte vakken, met als gevolg dat minder leerlingen 
voor technisch georiënteerde vervolgopleidingen hebben kunnen kiezen.
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Op grond van deze redenering rijst dus het probleem dat de herstructurering van de tweede 
fase van het voortgezet onderwijs, en de invoering van studieprofielen in het bijzonder, moge-
lijk op gespannen voet staan met het streven van de overheid om meer leerlingen voor tech-
nische vervolgstudies te werven (Van der Velden & Wolbers, 1999). In dit hoofdstuk wordt 
nagegaan of dit inderdaad het geval is. Er zal getracht worden een antwoord te vinden op 
de volgende probleemstelling: In hoeverre is de belangstelling voor techniek verminderd als 
gevolg van de invoering van studieprofielen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs? 
De belangstelling voor techniek zal hierbij op twee manieren gemeten worden. Allereerst 
wordt gekeken naar de vakkenpakketkeuze en de belangstelling voor technisch georiënteerde 
vakkenpakketten. Daarnaast gaat het om de keuze voor een vervolgstudie in het hoger onder-
wijs en de belangstelling voor technische vervolgstudies.

3.2 Werkwijze

De data die in dit hoofdstuk gebruikt worden zijn afkomstig uit de VO-Monitor. We maken 
gebruik van gegevens uit twee meetjaren, namelijk data die zijn verzameld in 1998 en 2003. 
Aangezien de data anderhalf jaar na het verlaten van de opleiding verzameld worden gaat 
het hier dus om gegevens van leerlingen die in de schooljaren 1996/1997 en 2001/2002 eind-
examen hebben gedaan. Op deze wijze beschikken we over informatie van één cohort dat 
vóór de komst van de studieprofielen eindexamen heeft gedaan, en één cohort dat eind-
examen heeft gedaan na de herstructurering van de tweede fase van het voortgezet onderwijs. 
We beperken ons daarbij tot HAVO- en VWO-leerlingen; zij vormen immers de groep die te 
maken heeft gehad met de invoering van de studieprofielen in de tweede fase. Verder kijken 
we slechts naar leerlingen die hun opleiding voltijds gevolgd hebben, en die de opleiding 
met een diploma hebben afgesloten. In de analyses worden tot slot ook slechts leerlingen 
meegenomen die na het behalen van hun diploma een opleiding zijn gaan volgen in het HBO 
of WO én die in te delen waren in één van de vier studieprofielen. Dit alles heeft tot gevolg 
dat de gegevens van 2.868 HAVO-leerlingen en 3.106 VWO-leerlingen beschikbaar zijn voor de 
analyses. 

De manier waarop enkele van de variabelen tot stand gekomen zijn behoeft enige toelichting. 
De vakkenpakketkeuze van de scholier wordt op twee manieren opgenomen in de analyse. 
Allereerst wordt het gebruikt als afhankelijke variabele. Hierbij wordt een onderscheid 
gemaakt tussen de keuze voor een niet-technisch vakkenpakket en de keuze voor een technisch 
vakkenpakket. We spreken van een technisch vakkenpakket indien de respondent gekozen 
heeft voor het studieprofiel Natuur en Techniek, en van een niet-technisch vakkenpakket 
wanneer de respondent één van de overige profielen (Natuur en Gezondheid, Economie 
en Maatschappij of Cultuur en Maatschappij) volgde. Voorts gebruiken we de vakkenpak-
ketkeuze als predictor voor de studiekeuze. Hier worden alle vier studieprofielen afzonderlijk 
onderscheiden. Verder dient vermeld te worden dat de indeling in studieprofielen tot stand 
is gekomen op basis van een eigengemaakte vakkenpakketindeling. Dit was noodzakelijk, 
aangezien er in de data uit 1998 geen werkelijke profielkeuzes gemeten werden (er waren 
destijds immers nog geen schoolverlaters die een studieprofiel gevolgd hadden). Om de resul-
taten uit 1998 en 2003 toch vergelijkbaar te houden was het noodzakelijk om eigenhandig een 
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vakkenpakketindeling te construeren.9 De door ons geconstrueerde vakkenpakketindeling 
blijkt de werkelijke profielkeuze sterk te benaderen. Dit wordt in onderstaande kruistabel 
geïllustreerd. Hierin worden, voor de data van 2003, de werkelijke profielindeling en onze 
vakkenpakketindeling tegen elkaar afgezet.

Tabel 3.1
Vergelijking van de geschatte met de werkelijke profielindeling

Werkelijke profielindeling
C & M E & M N & G N & T

Geschatte indeling volgens 
onze profielen

 N & T 2 17 17 402 438
 N & G 3 12 774 147 936
 E & M 79 950 0 0 1.029
 C & M 837 40 6 3 886

921 1.019 797 552 3.289

N&T: Natuur en Techniek; N&G: Natuur en Gezondheid; E&M: Economie en Maatschappij; C&M: Cultuur en Maatschappij.

In tabel 3.1 staan 2963 van de 3289 respondenten die ingedeeld kunnen worden op basis van hun 
vakkenpakket op de diagonaal. Dit houdt in dat we met onze vakkenpakketindeling 90,1% van 
de respondenten indelen in het profiel dat ze daadwerkelijk gekozen hebben. Slechts 43 respon-
denten worden geheel verkeerd ingedeeld (1,3%). Het betreft scholieren die in werkelijkheid 
Cultuur en Maatschappij of Economie en Maatschappij volgden, maar door ons tot Natuur en 
Gezondheid of Natuur en Techniek gerekend worden, of vice versa. De resterende groep van 
283 respondenten (8,6%) wordt in een profiel geschat dat het dichtst bij het werkelijk gevolgde 
profiel ligt. Zo worden 147 scholieren Natuur en Techniek op grond van de door ons gecon-
strueerde vakkenpakketindeling ten onrechte in het profiel Natuur en Gezondheid geplaatst, 
en 79 scholieren die Economie en Maatschappij gevolgd hebben worden op grond van onze 
indeling tot het profiel Cultuur en Maatschappij gerekend. Deze vertekening wordt grotendeels 
veroorzaakt doordat er in de vragenlijsten geen deelvakken onderscheiden zijn. Respondenten 
konden bijvoorbeeld niet aangeven of ze ‘biologie 1’ of ‘biologie 1,2’ gevolgd hadden, maar 
slechts ‘biologie’. Hierdoor is het bij scholieren die wiskunde, natuurkunde, scheikunde en 
biologie in hun vakkenpakket hadden moeilijk om aan te geven waar nu de nadruk lag binnen 
het profiel: bij biologie (hetgeen zou betekenen dat ze bij Natuur en Gezondheid gerekend 
zouden worden) of bij natuurkunde of scheikunde (wat meer aansluit bij het profiel Natuur en 
Techniek). Het feit dat ruim 90% van de scholieren op grond van onze indeling goed ingedeeld 
wordt leidt niettemin tot de conclusie dat onze vakkenpakketindeling een adequate weerspiege-
ling vormt van de werkelijke profielindeling. 

Dit kan onderschreven worden door de verdeling van de scholieren in de werkelijke profielen 
naast de verdeling op basis van onze indeling te leggen. Dit gebeurt in tabel 3.2a en 3.2b. In 
deze tabellen zijn voor respectievelijk HAVO- en VWO-leerlingen de verdelingen van de leer-
lingen over de verschillende studieprofielen weergegeven zoals die tot stand zijn gekomen op 
basis van onze eigen vakkenpakketindeling. Daarnaast laten de tabellen de werkelijke verde-
ling over de studieprofielen zien: allereerst zoals deze gemeten zijn in de VO-Monitor en verder 
zoals vastgesteld is door de Inspectie voor het Onderwijs. 

9. In Appendix 2 is de precieze vakkenpakketindeling te vinden zoals die gebruikt is als fundament voor de vorming 
van onze studieprofielen.
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Tabel 3.2a
�erdeling in studieprofielen voor HA�O-leerlingen (%)

Profiel
Meting 1998; 
vakkenpakket

Meting 2003; 
vakkenpakket

Meting 2003; 
profielkeuze

2002; 
Inspectie

Natuur & Techniek 14,5 13,8 13,5 12,4
Natuur & Gezondheid 22,1 20,5 15,7 15,4
Economie & Maatschappij 33,7 33,0 35,9 39,2
Cultuur & Maatschappij 29,7 32,7 34,9 33,0
N 1.233 1.635 2.044  (niet genoemd)

Bron: ROA, VO-Monitor (1998 en 2003); Inspectie van het Onderwijs (2003).

Tabel 3.2b
�erdeling in studieprofielen voor �WO-leerlingen (%)

Profiel
Meting 1998; 
vakkenpakket

Meting 2003; 
vakkenpakket

Meting 2003; 
profielkeuze

2002; 
Inspectie

Natuur & Techniek 21,2 12,6 16,6 15,5
Natuur & Gezondheid 29,8 36,2 28,6 27,8
Economie & Maatschappij 18,5 29,5 33,4 36,1
Cultuur & Maatschappij 30,5 21,7 21,4 20,6
N 1.348 1.758 1.880  (niet genoemd)

Bron: ROA, VO-Monitor (1998 en 2003); Inspectie van het Onderwijs (2003).

Uit de tabellen blijkt dat de verdeling over de studieprofielen op basis van onze eigen vakken-
pakketindeling in grote lijnen overeenkomt met de werkelijke verdeling. Bij HAVO-leerlingen 
leidt de eigen vakkenpakketindeling tot een overschatting van het aandeel van Natuur & 
Gezondheid. Bij VWO-leerlingen leidt de eigen vakkenpakketindeling tot een overschatting 
van eveneens het aandeel van Natuur & Gezondheid, en een lichte onderschatting van het 
aandeel van Natuur & Techniek en van Economie & Maatschappij. Chi-kwadraattoetsen 
wijzen overigens uit dat de verdeling van de leerlingen over de verschillende profielen op 
basis van deze vakkenpakketindeling voor 2003 niet significant afwijkt van de verdeling over 
de profielen op basis van de werkelijke profielkeuze. Dit geldt voor zowel HAVO- als VWO-
leerlingen.

De afhankelijke variabele ‘studiekeuze’ is gemeten door de keuze voor niet-technische vervolg-
studies en de keuze voor technische vervolgstudies in het HBO en WO te onderscheiden. 
Appendix 3 bevat een overzicht van de opleidingen in het HBO en WO die worden gerekend 
tot de sector techniek.

Daarnaast maken we in onze analyses gebruik van een aantal achtergrondkenmerken. Nagaan 
is of de invloed van de achtergrondkenmerken geslacht, etniciteit, opleiding van de ouders en 
cognitieve vaardigheden op de belangstelling voor technische vakkenpakketten en technische 
vervolgstudies gewijzigd is na de invoering van de studieprofielen en het studiehuis. Het is 
van belang om dergelijke kenmerken in het onderzoek te betrekken omdat verschillen tussen 
sociale groepen in de mate waarin ze voor een technisch vakkenpakket of technische vervolg-
studie kiezen, voor zover ze niet berusten op intellectuele capaciteiten, het meritocratische 
karakter van het voortgezet onderwijs in het geding brengen (Van Langen et al., 2004). Dit 
is om twee redenen onwenselijk: allereerst op maatschappelijk gebied, omdat een verschil in 
vakkenpakket- of studiekeuze sociale achterstanden tot gevolg kan hebben, en ten tweede uit 
economisch oogpunt, omdat er tekorten zijn aan technologisch geschoold personeel en de 
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capaciteiten van groepen onvoldoende benut zullen worden (er is sprake van onbenut poten-
tieel). Het opleidingsniveau van de ouders is hierbij bepaald door het gemiddelde te bere-
kenen van het opleidingsniveau van de vader en het opleidingsniveau van de moeder. Om de 
cognitieve vaardigheden van de respondent te meten zijn de examencijfers gebruikt voor de 
vakken Nederlands en wiskunde. Voor wiskunde zijn hier zowel de cijfers van wiskunde A 
als de cijfers van wiskunde B opgenomen. Voor leerlingen die in beide varianten eindexamen 
gedaan hebben is een gemiddelde berekend. Voor respondenten die geen wiskundecijfer 
opgaven, is substitutie toegepast: op basis van hun scores op de overige achtergrondvaria-
belen (te weten vakkenpakket, geslacht, etniciteit, opleiding van de ouders en leeftijd) en het 
jaar waarin ze eindexamen deden (1996/1997 of 2001/2002) is er voor hen een cijfer geschat. 
Door zowel het eindexamencijfer voor Nederlands als het cijfer voor wiskunde op te nemen 
kan een onderscheid gemaakt worden in twee vormen van cognitieve vaardigheden: lingu-
istische vaardigheden en mathematische, exacte vaardigheden. Een dergelijk onderscheid is 
interessant omdat beide vormen van cognitieve vaardigheid een verschillende invloed zouden 
kunnen uitoefenen op de studiekeuze. Met andere woorden: door verschillende indicatoren 
te hanteren voor cognitieve vaardigheden is het mogelijk om verschillen waar te nemen tussen 
de invloed van diverse vormen van cognitieve vaardigheid op het kiezen van een vervolgop-
leiding. Dat een hoog eindexamencijfer bij beide indicatoren verwijst naar relatief veel cogni-
tieve vaardigheden spreekt voor zich. Hoewel de eindexamens in de tijd pas plaatsvinden na 
de vakkenpakketkeuze (en in veel gevallen wellicht ook pas na de studiekeuze) zullen we de 
eindexamencijfers hanteren als predictoren voor de keuze voor een technisch vakkenpakket. 
Aangezien cognitieve vaardigheden vrij stabiel zijn zullen de vaardigheden ten tijde van het 
eindexamen niet veel verschillen van de vaardigheden op het moment van de vakkenpak-
ketkeuze. Het feit dat deze meting van cognitieve vaardigheden chronologisch voorafgaat 
aan de vakkenpakketkeuze wil dan ook niet zeggen dat er met behulp van deze meting geen 
uitspraken over een causale relatie gedaan kunnen worden: we hebben immers te maken met 
een stabiel kenmerk van de scholier.

Daarnaast bekijken we of de invloed van de keuze voor een technisch vakkenpakket op 
de keuze voor een technische vervolgstudie sterker geworden is na de invoering van de 
studieprofielen in de tweede fase. Dit is immers wat de overheid beoogde te bereiken met 
de herstructurering van de tweede fase: een betere doorstroom van het voortgezet onderwijs 
naar het hoger onderwijs door in de tweede fase van het voortgezet onderwijs een adequate en 
doelgerichte voorbereiding op het vervolgonderwijs te bieden. Dit zou zich moeten uiten in 
een vermindering van het ‘weglekeffect’: leerlingen die een technisch vakkenpakket gekozen 
hebben zetten in de huidige situatie hun scholing vaker voort in een technische vervolgop-
leiding dan voorheen.

3.3 Resultaten

Na de gebruikte gegevens en variabelen besproken te hebben kan er nu een blik geworpen 
worden op de resultaten van onze analyses. We behandelen hierbij eerst de ontwikkeling in 
de keuze voor een technisch vakkenpakket en vervolgens de belangstelling voor technische 
vervolgstudies. Hierbij wordt telkens eerst bekeken in hoeverre het relatieve aantal leerlingen 
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dat voor techniek kiest veranderd is. Vervolgens zullen we bespreken in hoeverre eventuele 
veranderingen statistisch significant zijn na rekening gehouden te hebben met de onder-
linge samenhangen tussen de opgenomen achtergrondkenmerken. In tabel 1 t/m tabel 5 van 
Appendix 4 zijn de resultaten terug te vinden van de logistische regressieanalyses waaruit 
afgeleid kan worden of er sprake is van significante veranderingen. 

De keuze voor een technisch vakkenpakket

Allereerst zullen we bekijken welke invloed de invoering van de studieprofielen en het studie-
huis heeft gehad op de belangstelling voor technische vakkenpakketten. In tabel 3.3 is voor 
HAVO-leerlingen te zien hoe het relatieve aantal leerlingen dat voor een technisch vakken-
pakket kiest zich ontwikkeld heeft na de invoering van studiehuis en studieprofielen. Hierbij 
wordt niet alleen de totale ontwikkeling weergeven, maar tevens onderscheiden hoe de keuze 
voor een technisch vakkenpakket zich ontwikkeld heeft voor verschillende groepen.

Tabel 3.3 leert ons dat het percentage HAVO-leerlingen dat voor een technisch vakkenpakket 
kiest nauwelijks gedaald is na de invoering van de studieprofielen en het studiehuis: waar in 
1998 14,5% van de leerlingen voor dit pakket koos was dit in 2003 13,8%. Voor HAVO-leer-
lingen heeft de herstructurering van de tweede fase blijkbaar nauwelijks negatieve gevolgen 
voor de belangstelling voor technische vakkenpakketten. Verder wordt duidelijk dat mannen 
relatief vaker voor een technisch vakkenpakket kiezen dan vrouwen. Dit sekse-effect is na de 
herstructurering van de tweede fase VO vrijwel gelijk gebleven. De etniciteit en de opleiding 
van de ouders blijken, zowel vóór als na de invoering van het studiehuis en de studieprofielen, 
geen wezenlijke invloed te hebben op de keuze voor een technisch vakkenpakket: tussen 
de verschillende groepen zijn er slechts kleine verschillen in het relatieve aantal leerlingen 
dat kiest voor een technisch vakkenpakket. Voorts blijkt de kans om voor een technisch 
vakkenpakket te kiezen kleiner te zijn naarmate de scholier betere resultaten voor Nederlands 
haalt. Deze relatie houdt ook na de invoering van het studiehuis en de studieprofielen stand. 
Opvallend is dat na de invoering van de studieprofielen en het studiehuis een sterke mate van 
wiskundige vaardigheid gepaard gaat met een grotere kans om voor een technisch vakken-
pakket te kiezen, terwijl er vóór de herstructurering van de tweede fase nauwelijks sprake was 
van een verband tussen de resultaten voor wiskunde en de belangstelling voor een technisch 
vakkenpakket. De invoering van de studieprofielen en het studiehuis heeft er blijkbaar toe 
bijgedragen dat de cijfers voor wiskunde bepalender zijn geworden bij de keuze voor een 
technisch vakkenpakket. 

De invloed van de vaardigheden op wiskundig gebied blijkt de enige invloed te zijn die voor 
HAVO-leerlingen wezenlijk sterker geworden is na de invoering van de studieprofielen en het 
studiehuis (zie tabel 1b in Appendix 4). De effecten van geslacht, etniciteit, opleiding van 
ouders en het cijfer voor Nederlands zijn niet significant veranderd na de herstructurering 
van de tweede fase VO. Wanneer het gaat om de belangstelling voor een technisch vakken-
pakket heeft de herstructurering van de tweede fase voor HAVO-leerlingen dan ook nauwelijks 
invloed gehad. Slechts de resultaten voor wiskunde zijn belangrijker geworden bij de keuze 
voor een technisch vakkenpakket.
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Tabel 3.3
Percentage HA�O-leerlingen dat voor een technisch vakkenpakket kiest, naar geslacht, etniciteit, opleiding 
van de ouders en cognitieve vaardigheid

1998 2003

Totaal 14,5 13,8

Geslacht
   Man 29,0 28,9
   Vrouw 5,0 3,1

Etniciteit
   Autochtoon 14,5 14,1
   Allochtoon 16,7 11,6

Opleiding ouders
   LO / MAVO 15,9 12,6
   HAVO / VWO / MBO 13,2 14,3
   HBO / WO 14,4 13,6

Examencijfer Nederlands
   4 – 5,4 22,0 15,5
   5,5 – 7,4 14,5 14,6
   7,5 – 10 10,4 5,6

Examencijfer wiskunde*
   4 – 5,4 18,8 10,3
   5,5 – 7,4 13,1 12,9
   7,5 – 10 17,3 22,2

* Invloed is significant veranderd na de invoering van het studiehuis en de studieprofielen.

Vervolgens kijken we naar de resultaten voor VWO-leerlingen. In tabel 3.4 is te zien hoe het 
relatieve aantal leerlingen dat kiest voor een technisch vakkenpakket zich voor deze leer-
lingen ontwikkeld heeft. Ten eerste blijkt het relatieve aantal VWO-leerlingen dat voor een 
technisch vakkenpakket kiest na de invoering van de studieprofielen en het studiehuis bijna 
gehalveerd te zijn, van 21,2% in 1998 tot 12,6% in 2003. De belangstelling voor een tech-
nisch vakkenpakket is voor VWO’ers dan ook aanzienlijk verminderd na de herstructurering 
van de tweede fase. Meisjes blijken relatief minder vaak voor een technisch vakkenpakket te 
kiezen dan jongens. Dit verschil is na de invoering van de tweede fase nog groter geworden: 
waar het relatieve aantal meisjes dat voor een technisch vakkenpakket kiest na de invoering 
van studiehuis en studieprofielen ruim drie keer zo klein geworden is, is het relatieve aantal 
jongens niet eens gehalveerd. Relatief gezien is de invloed van het geslacht van de scholier dan 
ook toegenomen. Etniciteit en de opleiding van de ouders hebben geen invloed op de keuze 
voor een technisch vakkenpakket: net als voor HAVO-leerlingen zijn er tussen de verschil-
lende groepen slechts kleine verschillen in het relatieve aantal leerlingen dat kiest voor een 
technisch vakkenpakket. Dit is zowel vóór als na de herstructurering van de tweede fase VO 
het geval. Een hoog cijfer voor Nederlands blijkt opnieuw samen te gaan met een kleinere 
kans om voor een technisch vakkenpakket te kiezen, terwijl bij VWO’ers een hoog cijfer voor 
wiskunde nou net een sterkere belangstelling voor techniek tot gevolg heeft. Beide verbanden 
zijn na de invoering van het studiehuis en de studieprofielen minder sterk geworden: de 
verschillen tussen de diverse groepen zijn immers kleiner.
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Tabel 3.4
Percentage �WO-leerlingen dat voor een technisch vakkenpakket kiest, naar geslacht, etniciteit, opleiding 
van de ouders en cognitieve vaardigheid

1998 2003

Totaal* 21,2 12,6

Geslacht*
   Man 35,5 25,8
   Vrouw 10,3 3,3

Etniciteit
   Autochtoon 21,2 12,3
   Allochtoon 22,2 13,5

Opleiding ouders
   LO / MAVO 19,4 10,3
   HAVO / VWO / MBO 19,1 12,8
   HBO / WO 24,2 13,0

Examencijfer Nederlands
   4 – 5,4 38,2 14,3
   5,5 – 7,4 21,3 13,0
   7,5 – 10 18,1 10,8

Examencijfer wiskunde
   4 – 5,4 11,6 9,6
   5,5 – 7,4 19,1 11,7
   7,5 – 10 35,8 16,7

* Invloed is significant veranderd na de invoering van het studiehuis en de studieprofielen.

Wanneer we echter statistisch rekening houden met de mogelijke relaties tussen de verschil-
lende achtergrondkenmerken vinden we dat de invloed van beide vormen van cognitieve 
vaardigheid niet significant veranderd is na de invoering van het studiehuis en de studiepro-
fielen; slechts de invloed van geslacht is wezenlijk sterker geworden (zie tabel 2b in Appendix 
4). Blijkbaar is er een relatie tussen het geslacht en de cognitieve vaardigheden van de leer-
lingen: meisjes zijn relatief beter in Nederlands, terwijl jongens betere cijfers halen voor 
wiskunde. Over het algemeen blijkt er onder VWO-leerlingen sprake te zijn van een dalende 
belangstelling voor een technisch vakkenpakket. Ook na rekening te houden met de verschil-
lende achtergrondkenmerken is er sprake van een vermindering in de keuze voor een tech-
nisch vakkenpakket. In tegenstelling tot de HAVO-leerlingen heeft de herstructurering van de 
tweede fase voor VWO’ers dan ook negatieve gevolgen gehad voor de belangstelling voor een 
technisch vakkenpakket. Voor meisjes geldt dit in sterkere mate dan voor jongens.

De keuze voor een technische vervolgstudie

Nadat de resultaten met betrekking tot de keuze voor een technisch vakkenpakket besproken 
zijn, kunnen we ons nu richten op de uitkomsten van onze analyses met de keuze voor een 
technische vervolgstudie als afhankelijke variabele. Allereerst kijken we hierbij naar de keuze 
van technische HBO-opleidingen door HAVO-leerlingen die doorstromen naar het HBO. In 
tabel 3.5 zijn voor de havisten die doorstromen naar het HBO de relatieve aantallen havisten 
weergegeven die voor een technische HBO-opleiding kozen.



H O O F D S T U K  �

��

Tabel 3.5
Naar het HBO doorstromende HA�O-leerlingen die voor een technische HBO-opleiding kiezen, naar 
geslacht, etniciteit, opleiding van de ouders, cognitieve vaardigheid en studieprofiel (%)

1998 2003

Totaal 18,6 17,8

Geslacht*
   Man 32,7 37,2
   Vrouw 9,1 4,0

Etniciteit
   Autochtoon 18,6 18,2
   Allochtoon 21,4 15,6

Opleiding ouders
   LO / MAVO 17,2 19,0
   HAVO / VWO / MBO 19,8 17,9
   HBO / WO 18,0 16,2

Examencijfer Nederlands
   4 – 5,4 50,0 19,2
   5,5 – 7,4 17,8 18,6
   7,5 – 10 12,1 11,5

Examencijfer wiskunde
   4 – 5,4 21,2 13,8
   5,5 – 7,4 16,8 16,1
   7,5 – 10 22,7 29,5

Studieprofiel
   Natuur en Techniek 63,0 70,4
   Natuur en Gezondheid 24,6 30,2
   Economie en Maatschappij** 6,2 2,8
   Cultuur en Maatschappij 3,0 1,7

* Invloed is significant veranderd na de invoering van het studiehuis en de studieprofielen.
** Afwijking in invloed ten opzichte van Natuur en Techniek is significant veranderd na de invoering van het studiehuis.

Uit tabel 3.5 blijkt dat het percentage HAVO-leerlingen dat doorstroomt naar een technische 
HBO-opleiding vrijwel niet veranderd is na de invoering van studiehuis en studieprofielen. 
Voorts wordt ook hier duidelijk dat er grote verschillen zijn tussen jongens en meisjes: 
meisjes kiezen beduidend minder vaak voor een technische HBO-opleiding dan jongens. Na 
de invoering van het studiehuis en de studieprofielen is dit verschil nog groter geworden. 
Waar het relatieve aantal jongens dat kiest voor een technische HBO-opleiding is toegenomen, 
is het relatieve aantal meisjes dat voor dergelijke opleidingen kiest gedaald na de herstruc-
turering van de tweede fase. De etniciteit en de opleiding van de ouders blijken opnieuw 
niet van invloed te zijn op de belangstelling voor techniek. Evenals bij de vakkenpakket-
keuze blijken hoge cijfers voor Nederlands samen te gaan met een kleinere kans om voor een 
technische vervolgstudie te kiezen. Het cijfer voor wiskunde blijkt slechts na de invoering 
van de studieprofielen en het studiehuis een verband te vertonen met de kans om voor een 
technische HBO-opleiding te kiezen. In 2003 blijkt de belangstelling voor technische HBO-
opleidingen toe te nemen naarmate het cijfer voor wiskunde hoger is. Na rekening te houden 
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met eventuele verbanden tussen de verschillende achtergrondkenmerken blijkt dat slechts de 
invloed van het geslacht significant veranderd is (zie tabel 3b in Appendix 4).

Wanneer we vervolgens kijken naar de invloed van het gevolgde studieprofiel op de keuze 
voor een technische HBO-opleiding, blijkt allereerst dat leerlingen met het profiel Natuur en 
Techniek veel vaker voor dergelijke opleidingen kiezen dan leerlingen die één van de andere 
profielen volgden. Hoewel slechts de afwijking tussen leerlingen met Natuur en Techniek en 
leerlingen met Economie en Maatschappij significant toegenomen is na de invoering van de 
studieprofielen en het studiehuis kunnen we concluderen dat de invloed van het studieprofiel 
op de keuze voor een technische studie toegenomen is voor HAVO-leerlingen. Kijkend naar de 
twee laatste kolommen van tabel 3a in Appendix 4 wordt dit nog eens ondersteund: ongeacht 
de sociale groep waartoe men behoort of de mate van cognitieve vaardigheid die men bezit 
is de kans om voor een technische HBO-opleiding te kiezen beduidend groter voor leerlingen 
die het studieprofiel Natuur en Techniek gevolgd hebben. Wat hierbij vooral opvalt is dat de 
verschillen tussen jongens en meisjes ongeacht het gekozen studieprofiel blijven bestaan. Zelfs 
wanneer ze een technisch vakkenpakket hebben gekozen zullen meisjes minder vaak voor een 
technische vervolgopleiding in het HBO kiezen dan jongens met hetzelfde vakkenpakket. 

In het kort kunnen we stellen dat voor HAVO-leerlingen de invoering van de studieprofielen 
en het studiehuis niet geleid heeft tot een wezenlijke vermindering van de belangstelling voor 
technische HBO-opleidingen. Wel kiezen meisjes in vergelijking met jongens nog minder voor 
techniek dan voorheen. Ook is de invloed van het gevolgde studieprofiel op de keuze voor 
een technische vervolgstudie toegenomen.

Vervolgens bekijken we de resultaten voor VWO-leerlingen die verder studeren in het HBO. In 
tabel 3.6 is voor VWO’ers die doorstromen naar het HBO te zien in hoeverre het relatieve aantal 
VWO-leerlingen dat voor een technische HBO-opleiding kiest gedaald is na de invoering van 
het studiehuis en de studieprofielen.

Uit tabel 3.6 blijkt dat het percentage VWO-leerlingen dat kiest voor een technische HBO-
opleiding redelijk sterk verminderd is na de herstructurering van de tweede fase. Verder blijkt 
hier opnieuw dat er grote verschillen zijn tussen jongens en meisjes, waarbij meisjes duidelijk 
minder vaak voor een technische HBO-opleiding kiezen dan jongens. Dit verschil lijkt echter 
niet veel groter te zijn geworden na de invoering van studiehuis en studieprofielen: zowel voor 
jongens als voor meisjes is de belangstelling voor technische vervolgstudies in het HBO sterk 
gedaald. Het opleidingsniveau van de ouders blijkt opnieuw niet van invloed op de belang-
stelling voor techniek. Voor VWO’ers blijkt er opmerkelijk genoeg slechts vóór de invoering 
van de studieprofielen en het studiehuis sprake te zijn van een verband tussen de cognitieve 
vaardigheden en de keuze voor een technische HBO-opleiding. Hierbij geldt opnieuw dat 
een hoog cijfer voor Nederlands gerelateerd is aan een kleinere kans om voor een technische 
opleiding te kiezen, terwijl een goed resultaat voor wiskunde samengaat met een grotere 
belangstelling voor techniek. Blijkbaar zijn de cognitieve vaardigheden voor VWO’ers na de 
invoering van het studiehuis en de studieprofielen minder van belang voor de keuze voor een 
technische HBO-opleiding dan voorheen. Statistische controle levert echter op dat de invloed 
van geen van de achtergrondkenmerken significant veranderd is na de herstructurering van 
de tweede fase (zie tabel 4b in Appendix 4).
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Tabel 3.6
Naar het HBO doorstromende �WO-leerlingen die voor een technische HBO-opleiding kiezen, naar geslacht, 
etniciteit, opleiding van de ouders, cognitieve vaardigheid en studieprofiel (%)

1998 2003

Totaal 19,3 13,1

Geslacht
   Man 42,0 29,9
   Vrouw 7,5 4,7

Etniciteit
   Autochtoon 19,5 12,1
   Allochtoon - -

Opleiding ouders
   LO / MAVO 19,8 7,4
   HAVO / VWO / MBO 18,1 17,6
   HBO / WO 20,2 10,8

Examencijfer Nederlands
   4 – 5,4 46,2 7,7
   5,5 – 7,4 19,3 14,1
   7,5 – 10 11,5 5,0

Examencijfer wiskunde
   4 – 5,4 11,3 13,6
   5,5 – 7,4 18,3 13,3
   7,5 – 10 35,8 11,4

Studieprofiel
   Natuur en Techniek 51,4 53,8
   Natuur en Gezondheid 34,4 20,6
   Economie en Maatschappij 4,3 4,5
   Cultuur en Maatschappij 4,0 4,3

- Onvoldoende waarnemingen.
* Invloed is significant veranderd na de invoering van het studiehuis.
** Afwijking in invloed ten opzichte van Natuur en Techniek is significant veranderd na de invoering van het studiehuis en de studieprofielen.

Kijken we vervolgens naar de invloed van het gevolgde studieprofiel op de keuze voor een 
technische HBO-opleiding, dan blijkt ten eerste dat leerlingen met het profiel Natuur en 
Techniek veel vaker voor dergelijke opleidingen kiezen dan leerlingen die één van de andere 
profielen volgden (al is het verschil met leerlingen die het profiel Natuur en Gezondheid 
gevolgd hebben minder groot). Deze verschillen blijken echter niet significant te veranderen 
na de herstructurering van de tweede fase VO. Door rekening te houden met het gevolgde 
studieprofiel blijkt wél dat de daling in de belangstelling voor technische HBO-opleidingen 
niet significant is. Met andere woorden: het feit dat VWO-leerlingen sinds de invoering van 
studiehuis en studieprofielen minder voor technische HBO-opleidingen kiezen komt doordat 
er minder leerlingen zijn die voor een technisch vakkenpakket kiezen. De cijfers in tabel 3.6 
illustreren dit. Het percentage VWO-leerlingen met een technisch vakkenpakket dat voor een 
technische HBO-opleiding kiest blijkt zelfs licht gestegen te zijn na de herstructurering van 
de tweede fase. Verder blijkt ook hier dat de kans om voor een technische HBO-opleiding te 
kiezen duidelijk groter is voor leerlingen die het studieprofiel Natuur en Techniek gevolgd 
hebben, ongeacht de sociale groep waartoe men behoort of de mate van cognitieve vaardig-
heid die men bezit (zie tabel 4a in Appendix 4). Hierbij valt opnieuw op dat de verschillen 
tussen jongens en meisjes ongeacht het gekozen studieprofiel blijven bestaan. Zelfs wanneer 



��

De belangstelling voor techniek na invoering van de studieprofielen

ze een technisch vakkenpakket gekozen hebben zullen meisjes minder vaak voor een techni-
sche vervolgopleiding in het HBO kiezen dan jongens met hetzelfde vakkenpakket. 

Kort gezegd is de belangstelling voor technische HBO-opleidingen afgenomen onder VWO-
leerlingen doordat deze leerlingen minder vaak voor een technisch vakkenpakket kiezen. 
De invloed van de verschillende achtergrondkenmerken en het gevolgde studieprofiel op 
de keuze voor een technische vervolgstudie is niet veranderd na de herstructurering van de 
tweede fase (zie tabel 4b in Appendix 4).

Tot slot werpen we een blik op de resultaten met betrekking op de doorstroming van VWO-
leerlingen naar het WO. Tabel 3.7 toont voor de VWO-leerlingen die doorstromen naar het WO de 
ontwikkeling van het relatieve aantal VWO-leerlingen dat voor een technische WO-studie kiest. 

Tabel 3.7
Naar het WO doorstromende �WO-leerlingen die voor een technische WO-studie kiezen, naar geslacht, etni-
citeit, opleiding van de ouders, cognitieve vaardigheid en studieprofiel (%)

1998 2003

Totaal 17,1 14,7

Geslacht*
   Man 25,9 28,4
   Vrouw 9,1 4,1

Etniciteit
   Autochtoon 17,1 14,9
   Allochtoon 15,4 12,9

Opleiding ouders
   LO / MAVO 14,8 12,6
   HAVO / VWO / MBO 16,1 16,2
   HBO / WO 18,4 14,3

Examencijfer Nederlands
   4 – 5,4 16,7 14,5
   5,5 – 7,4 18,0 15,1
   7,5 – 10 12,8 12,9

Examencijfer wiskunde
   4 – 5,4 10,0 7,1
   5,5 – 7,4 14,5 13,2
   7,5 – 10 27,7 21,2

Studieprofiel
   Natuur en Techniek 38,2 57,1
   Natuur en Gezondheid** 23,3 15,9
   Economie en Maatschappij 0,9 1,1
   Cultuur en Maatschappij 0,0 0,9

* Invloed is significant veranderd na de invoering van het studiehuis.
** Afwijking in invloed ten opzichte van Natuur en Techniek is significant veranderd na de invoering van het studiehuis en de studieprofielen.

Tabel 3.7 laat zien dat het relatieve aantal VWO’ers dat voor een technische vervolgstudie in het 
WO kiest gedaald is na de invoering van het studiehuis en de studieprofielen. De herstructu-
rering van de tweede fase heeft dan ook tot gevolg gehad dat de populariteit van technische 
universitaire opleidingen afgenomen is. Verder blijkt dat jongens ook hier veel vaker voor 
een technische opleiding kiezen dan meisjes. Dit verschil is na de invoering van studiehuis 
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en studieprofielen nog groter geworden. Het relatieve aantal jongens dat voor een techni-
sche studie kiest is gestegen, en het relatieve aantal meisjes dat deze keuze maakt is gedaald. 
Allochtonen en autochtonen verschillen nauwelijks van elkaar in de kans om voor een tech-
nische WO-studie te kiezen. Ook de opleiding van de ouders blijkt de kans om voor een 
technische opleiding te kiezen vrijwel niet te beïnvloeden. Het examencijfer voor Nederlands 
speelt eveneens nauwelijks een rol: er is geen duidelijke relatie te ontdekken tussen de taal-
kundige vaardigheden en de kans om voor een technische WO-studie te kiezen. Het cijfer 
voor wiskunde blijkt wél invloed te hebben op deze kans: de belangstelling voor technische 
vervolgstudies is sterker naarmate de resultaten voor wiskunde beter zijn. Deze invloed is ook 
na de invoering van het studiehuis en de studieprofielen aanwezig. Na rekening te houden 
met eventuele verbanden tussen de verschillende achtergrondkenmerken blijkt dat slechts de 
invloed van het geslacht significant veranderd is na de herstructurering van de tweede fase 
(zie tabel 5b in Appendix 4).

Wanneer we naar het gevolgde studieprofiel kijken zien we vervolgens dat leerlingen die het 
profiel Natuur en Techniek gevolgd hebben vaker voor een technische vervolgstudie kiezen 
dan leerlingen die één van de andere studieprofielen volgden. Dit verschil blijkt na de invoe-
ring van het studiehuis en de studieprofielen nog groter te zijn geworden. Tabel 5b in Appendix 
4 laat zien dat de afwijking van de invloed van het profiel Natuur en Gezondheid ten opzichte 
van het profiel Natuur en Techniek significant groter is geworden na de herstructurering van 
de tweede fase. We kunnen dus stellen dat de invloed van het gevolgde studieprofiel op de 
keuze voor een technische WO-studie toegenomen is na de invoering van het studiehuis en de 
studieprofielen. Wanneer we statistisch rekening houden met dit studieprofiel blijkt vervol-
gens dat de afname van het relatieve aantal leerlingen dat voor een technische vervolgoplei-
ding kiest niet significant is (zie tabel 5a in Appendix 4). Met andere woorden: de afnemende 
belangstelling van VWO-leerlingen voor technische WO-studies is te wijten aan de dalende 
populariteit van technische vakkenpakketten. Dit wordt ondersteund door de cijfers in tabel 
3.7: het relatieve aantal VWO-leerlingen met een technisch vakkenpakket dat voor een techni-
sche WO-studie kiest blijkt fors gestegen te zijn na de herstructurering van de tweede fase VO. 
Verder wordt duidelijk dat de kans om voor een technische WO-studie te kiezen beduidend 
groter is voor leerlingen die het studieprofiel Natuur en Techniek gevolgd hebben, ongeacht 
de sociale groep waartoe men behoort of de mate van cognitieve vaardigheid die men bezit 
is (zie tabel 5a in Appendix 4). Opnieuw valt op dat de verschillen tussen jongens en meisjes 
ongeacht het gekozen studieprofiel blijven bestaan: zelfs wanneer ze een technisch vakken-
pakket gekozen hebben kiezen meisjes minder vaak voor een technische vervolgopleiding in 
het WO dan jongens met hetzelfde vakkenpakket. 

Samenvattend kunnen we stellen dat er sprake is van een verminderde belangstelling voor techni-
sche vervolgstudies in het WO. Deze daling kan toegewezen worden aan de verminderde belang-
stelling voor technische vakkenpakketten. Meisjes zijn in vergelijking met jongens nog minder 
voor technische WO-studies gaan kiezen na de invoering van de studieprofielen en het studiehuis.

3.4 Conclusies

Nu de resultaten besproken zijn, kunnen we overgaan tot de belangrijkste conclusies die we 
kunnen trekken uit dit onderzoek. Dit zullen we doen aan de hand van de probleemstelling. 
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Deze probleemstelling luidde als volgt: In hoeverre is de belangstelling voor techniek vermin-
derd als gevolg van de invoering van studieprofielen in de tweede fase van het voortgezet 
onderwijs? Bij de beantwoording van deze vraag ontkomen we niet aan een onderscheid 
tussen HAVO- en VWO-leerlingen. Voor HAVO-leerlingen is de belangstelling voor techniek 
niet veranderd als gevolg van de invoering van de studieprofielen in de tweede fase van het 
voortgezet onderwijs, terwijl de invoering van de studieprofielen voor VWO-leerlingen geleid 
heeft tot een afname in de belangstelling voor techniek.

Deze afnemende belangstelling is zowel waarneembaar in de vakkenpakketkeuze als in de 
keuze voor een vervolgopleiding: VWO-leerlingen zijn na de invoering van de studieprofielen 
minder voor technische vakkenpakketten én technische vervolgopleidingen gaan kiezen. De 
verminderde keuze voor technische vervolgopleidingen is hierbij een gevolg van de afnemende 
belangstelling voor een technisch vakkenpakket. Wanneer we hierbij de bevinding betrekken 
dat de vakkenpakketkeuze met de invoering van de studieprofielen en het studiehuis steeds 
meer invloed uitoefent op de studiekeuze kunnen we concluderen dat leerlingen met name 
rondom de vakkenpakketkeuze ‘verloren’ gaan voor de techniek. Met andere woorden: de 
wens van overheid en instellingen voor hoger onderwijs om een betere aansluiting tussen het 
voortgezet- en hoger onderwijs te bewerkstelligen lijkt uit te komen door de invoering van 
studiehuis en studieprofielen (althans voor wat betreft de keuze voor techniek), maar heeft 
als ongewenst bijeffect dat leerlingen in toenemende mate reeds bij de vakkenpakketkeuze 
afhaken voor een toekomst in de techniek. In zoverre staat de herstructurering van de tweede 
fase VO, voor VWO-leerlingen althans, dan ook op gespannen voet met het streven van de 
overheid om meer leerlingen te werven voor de technische sector. Leerlingen met een tech-
nisch vakkenpakket mogen, vergeleken met de overige leerlingen, dan wel steeds meer voor 
technische studies kiezen na de invoering van het studiehuis en de studieprofielen, het rela-
tieve aantal leerlingen dat voor een technisch vakkenpakket kiest is onder VWO’ers dusdanig 
afgenomen dat er in totaal minder voor technische vervolgstudies gekozen wordt. We kunnen 
dan ook stellen dat de overheid zich in haar campagnes om meer mensen voor de technische 
sector te winnen op een andere doelgroep moet concentreren, namelijk niet op de bijna-
schoolverlaters maar op de 14- en 15-jarigen die een studieprofiel moeten kiezen. Immers: we 
hebben gezien dat de vakkenpakketkeuze een uiterst sterke invloed heeft op de studiekeuze, 
en dat er van een verminderde belangstelling voor technische vervolgstudies zelfs nauwe-
lijks sprake zou zijn indien de interesse in technische vakkenpakketten niet afgenomen was. 
Met andere woorden: de overheid moet leerlingen reeds in een vroeg stadium warm maken 
voor de techniek, namelijk voordat ze een studieprofiel moeten kiezen. Door de verbeterde 
aansluiting tussen het voortgezet- en hoger onderwijs houdt een keuze voor een technisch 
vakkenpakket immers een significant hogere kans om voor een technische vervolgstudie te 
kiezen in. De overheid zou er dan ook goed aan doen om zich te richten op de leerlingen uit 
de lagere leerjaren. Immers, wanneer eenmaal een vakkenpakket gekozen is, zijn de moge-
lijkheden om ten gunste van de techniek van gedachte te veranderen klein. Uitzondering op 
deze aanbeveling vormen de meisjes: deze blijken immers zelfs na de vakkenpakketkeuze in 
vergelijking met jongens weinig voor techniek te kiezen (zo kiezen meisjes met een technisch 
vakkenpakket minder vaak voor een technische vervolgstudie dan jongens met een technisch 
vakkenpakket). Wat betreft meisjes zou de overheid dus zowel voor als na de vakkenpak-
ketkeuze actie moeten ondernemen om hen voor de techniek te winnen. Dat dit nodig is 
blijkt wel uit onze resultaten: in vergelijking met jongens zijn meisjes na de invoering van de 
studieprofielen en het studiehuis steeds minder voor technische vakkenpakketten én techni-
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sche vervolgstudies gaan kiezen. Hiermee gaan potentiële arbeidskrachten verloren voor de 
technische sector, hetgeen in een samenleving die staat te springen om hoogopgeleid, gekwa-
lificeerd technisch personeel ongewenst is.

Kortom: de afnemende belangstelling voor techniek onder VWO-leerlingen, en de afnemende 
belangstelling voor techniek onder meisjes in het algemeen, zijn voor ons aanleiding om te 
concluderen dat de herstructurering van de tweede fase VO niet geheel samengaat met het 
streven van de overheid om meer leerlingen voor de technische sector te werven, en dat het 
aanbeveling verdient om in campagnes ter bevordering van de belangstelling voor techniek 
de aandacht ook te richten op de lagere leerjaren én meisjes blijvend te motiveren voor een 
toekomst in de techniek. Indien dit niet gebeurt zullen verdere tekorten aan technisch perso-
neel het gevolg zijn.
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4 Schoolverlaters in 
de kenniseconomie

4.1 Participatie van schoolverlaters in de kenniseconomie

Kenmerkend voor de kenniseconomie is het continue proces van technologische en organi-
satorische vernieuwing en verandering. Dit proces leidt tot een toenemende complexiteit van 
uit te voeren taken, en is daarmee meer complementair met hoog- dan met laaggeschoolden. 
In dit verband wordt wel gesproken van ‘skill-biased technological change’. In het proces 
van technologische en organisatorische vernieuwing is het stijgend opleidingsniveau van 
de beroepsbevolking zowel een voorwaarde als een gevolg. Van hoger opgeleiden wordt een 
belangrijke bijdrage verwacht aan de ontwikkeling, introductie, verspreiding en toepassing 
van technologische innovaties alsmede het bewerkstelligen van hiervoor noodzakelijke orga-
nisatorische veranderingen. Voor schoolverlaters van het (K)MBO betekent de kenniseconomie 
ondermeer dat “aan de ‘nieuwe’ werknemer andere en veelzijdiger eisen worden gesteld. Het 
is niet meer voldoende om een vak geleerd te hebben en daar bekwaam in te zijn. Van vaklui 
wordt verwacht dat ze denken vanuit de vraag van de klant en in staat zijn om die vraag te 
vertalen naar het product of de dienst die geleverd moet worden. Daarbij kan het zijn dat zij 
zelf aan die vraag kunnen voldoen. Vaker zal het echter zo zijn dat ze moeten samenwerken 
met de collega’s uit andere disciplines” (Leijnse, Vos & Geelhoed, 2004, pp.4-5). Volgens het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap speelt de BVE-sector een cruciale rol in 
de transitie van Nederland naar een kenniseconomie (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, 2000).

In dit hoofdstuk wordt eerst, aan de hand van enkele internationaal aanvaarde definities, de 
omvang van de bijdrage van middelbaar en hoger opgeleide schoolverlaters aan de kennis-
economie geschetst. Een andere manier om inzicht te krijgen in hun bijdrage aan de kennis-
economie is door te kijken naar de competenties die zijn vereist in de kenniseconomie en 
de aandacht die het onderwijs aan deze competenties volgens schoolverlaters zou moeten 
besteden. Aansluitend wordt aandacht besteed aan het verder vergroten van competenties 
middels doorstroom naar vervolgonderwijs en deelname aan scholing. Tot slot wordt de 
aandacht gericht op twee specifieke aspecten van de kenniseconomie, namelijk internationa-
lisering en ondernemerschap.

In deze statistisch gerichte paragraaf wordt de omvang van de bijdrage van schoolverlaters aan 
de kenniseconomie geschetst aan de hand van enkele internationaal aanvaarde definities.
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Wetenschappelijk en technologisch arbeidspotentieel

Van bijzonder belang voor innovatieve processen binnen organisaties zijn de werknemers 
die gerekend kunnen worden tot het zogeheten wetenschappelijk en technologisch arbeids-
potentieel. Hiertoe behoren volgens de Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) leidinggevend personeel en specialisten op het gebied van de natuur-
kunde, gezondheidszorg, rechten, economie, automatisering, journalistiek en vele andere 
terreinen, alsmede uit assistenten die op hoog niveau op deze gebieden werkzaam zijn.10 Deze 
definitie van het wetenschappelijk en technologisch arbeidspotentieel (Human Resources 
devoted to Science & Technology; in het vervolg van dit hoofdstuk kenniswerkers genoemd) 
is in OECD-verband vastgesteld (OECD, 1995). Gezien de OECD-definitie is het niet verwonder-
lijk dat afgestudeerden van het HO veel vaker dan schoolverlaters van het (K)MBO als kennis-
werkers werkzaam zijn (figuur 4.1). Dit laat onverlet dat ongeveer een derde van de betaald 
werkende schoolverlaters van het (K)MBO tot de kenniswerkers van Nederland kan worden 
gerekend.

Figuur 4.1
Ontwikkeling van het aandeel van kenniswerkers, 1996-2004 (%)
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Voor het WO zijn geen cijfers beschikbaar vóór 1998.

Schoolverlaters van niveau 3 en 4 van de BBL en BOL behoren vaker tot de kenniswerkers dan 
schoolverlaters van niveau 1 en 2. Het aandeel van schoolverlaters die tot de kenniswerkers 
kunnen worden gerekend bedraagt ‘slechts’ 10% bij schoolverlaters van de BBL niveau 1/2 en 
13% bij schoolverlaters van de BOL niveau 1/2, tegen 43% bij schoolverlaters van de BBL niveau 

10. Subgroepen 122, 123 en 131 van hoofdgroep 1 (Managers), hoofdgroep 2 (Specialisten) en hoofdgroep 3 (Technici 
en assistenten) van de International Standard Classification of Occupations: zie Appendix 5.
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3/4 en 45% bij schoolverlaters van de BOL niveau 3/4. Het aandeel van schoolverlaters van de 
BBL en BOL die behoren tot de kenniswerkers is niet alleen ongelijk verdeeld over de oplei-
dingsniveaus, maar ook over de opleidingssectoren. Het aandeel bedraagt 23% bij de BBL/BOL 
landbouw, 19% bij BBL/BOL techniek, 23% bij BBL/BOL economie, 58% bij BBL/BOL gezond-
heidszorg en 71% bij BBL/BOL gedrag en maatschappij. Deze cijfers betreffen het gemiddelde 
over de jaren 1996 t/m 2004.

Kijken we naar de ontwikkeling in de tijd, dan zien we dat het aandeel van kenniswerkers 
onder betaald werkende universitaire afgestudeerden tussen 1998 en 2004 licht is gedaald, en 
wel van 93% naar 89%. Onder betaald werkende HBO’ers stijgt het aandeel van kenniswerkers 
eerst licht (van 84% in 1996 tot 88% in 2000/2001, om vervolgens iets te dalen tot 85% in 
2004. Ondanks fluctuaties vertoont het aandeel van kenniswerkers onder betaald werkende 
(K)MBO’ers over de hele periode 1996-2003 gerekend een stijgend verloop (van 28% in 1996 
naar 37% in 2004). Deze cijfers laten zien dat (K)MBO’ers relatief gezien steeds belangrijker 
worden voor onze kenniseconomie.

In figuur 4.1 is de ontwikkeling van het aandeel van kenniswerkers in de periode 1996-2004 
geschetst. Tabel 4.1 laat zien om welke beroepen het hierbij gaat.11 Duidelijk komt naar 
voren dat (K)MBO’ers die tot de kenniswerkers behoren zoals verwacht vooral als technici en 
assistenten werkzaam zijn. Universitaire afgestudeerden die tot de kenniswerkers behoren, 
werken – en ook dit is niet onverwacht – overwegend als specialisten. HBO’ers nemen wat 
het aandeel van beroepen van kenniswerkers betreft, een tussenpositie in tussen (K)MBO’ers 
en academici.

Tabel 4.1
Aandeel van beroepen van kenniswerkers, 1996-2004 (%)

(K)MBO HBO WO

HRST beroepen:
  managers 4 7 5
  specialisten 1 49 75
  technici en assistenten 27 30 11

Totaal HRST-beroepen 33 86 91
Voor (K)MBO en HBO het gemiddelde over de meetjaren 1996 t/m 2004.
Voor WO het gemiddelde over de meetjaren 1998 t/m 2004.

Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

‘Zowel nationaal als internationaal wordt onderkend dat zonder de inzet van ICT de weg naar 
een kenniseconomie afgesloten is’ (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2003, p. 20). Zo zijn 
dankzij ICT de kosten van toegang tot de mondiale kennisvoorraad sterk gedaald. Daarbij 
komt dat dankzij handelsliberalisatie en ICT het mogelijk is geworden om delen van het 
productieproces over te brengen naar andere landen. Activiteiten die vooral laaggeschoolde 
arbeid vereisen kunnen hierdoor gemakkelijker worden verplaatst naar lage-lonen landen 
(Centraal Planbureau, 2002, p. 20).

11. Zie Appendix 5 voor een typering van deze beroepen.
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Figuur 4.2
Ontwikkeling van het aandeel van de �CT- en contentsector, 1996-2004 (%)
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Voor het WO zijn geen cijfers beschikbaar vóór 1998.
 
 
ICT- en contentsector

Figuur 4.2 toont hoeveel middelbaar en hoger opgeleide schoolverlaters werkzaam zijn in de ICT- 
en contentsector. De ICT-sector is bepaald conform de definitie die in OECD-verband is overeenge-
komen (OECD, 2002). Deze definitie is gebaseerd op het uitgangspunt dat de ICT-sector:

producten voortbrengt die 1) als doel hebben informatie te verwerken en te communi-
ceren (incl. audiovisuele middelen); 2) gebruik maken van elektronische verwerkingstech-
nieken om informatie over fysieke verschijnselen en processen waar te nemen, te meten, 
te reproduceren en te controleren;
diensten levert ter ondersteuning van het proces van elektronische informatieverwerking 
en -communicatie.

De contentsector wordt gevormd door de bedrijven die als hoofdactiviteit informatiepro-
ducten en -diensten voortbrengen. Hiertoe behoren onder meer uitgeverijen, drukkerijen, 
grafische afwerking, reclamebureaus, activiteiten op het gebied van film en video, radio en 
televisie. In dit rapport wordt aangesloten bij de definitie die het CBS hanteert om de content-
sector af te bakenen (CBS, 2003). 

Het aandeel van branches die door de OECD tot de ICT-sector worden gerekend en van 
branches die door het CBS tot de contentsector worden gerekend, laat tot en met 2003 een 
dalend verloop zien (figuur 4.2). Deze daling deed zich voor in de werkgelegenheid van zowel 
(K)MBO’ers als HBO’ers en WO’ers. Aan deze daling lijkt vorig jaar een einde te zijn gekomen, 
althans bij hoger opgeleiden.
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Aandeel van ICT’ers

Uit figuur 4.2 komt onder meer naar voren dat slechts een klein deel van de HBO/WO-afge-
studeerden en vooral (K)MBO-schoolverlaters in de ICT-sector of contentsector werkzaam is. 
Bovendien zullen niet allen die in een van deze sectoren werkzaam zijn, zich bij het uitoe-
fenen van hun beroep met ICT of informatieproducten of -diensten bezig houden. Daar staat 
tegenover dat het waarschijnlijk is dat een deel van de schoolverlaters/afgestudeerden die 
in andere sectoren werken zich met ICT of informatieproducten of -diensten bezighoudt. 
Om deze reden wordt in figuur 4.3 een beeld geschetst van het aandeel van middelbaar en 
hoger opgeleide schoolverlaters die ICT-beroepen uitoefenen. Door het CBS (2003) worden de 
beroepsgroepen programmeurs, technisch systeemanalisten, systeemanalisten en informatici 
uit de Standaard Beroepenclassificatie aangemerkt als ICT-ers.

Figuur 4.3
Ontwikkeling van het aandeel van �CT-beroepen, 1996-2004 (%)
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Voor het WO zijn geen cijfers beschikbaar vóór 1998.

Over de jaren gerekend is het aandeel van schoolverlaters met een ICT-beroep het laagst onder 
(K)MBO’ers en het hoogst onder HBO’ers. Gedurende de beschouwde periode is het aandeel 
van schoolverlaters met een ICT-beroep het meest stabiel onder (K)MBO’ers. Onder afgestu-
deerden van het HBO en WO is het aandeel van ICT’ers in de periode 1999-2003 gedaald. Deze 
daling was het sterkst bij het WO. Aan de daling van het aantal afgestudeerden met een ICT-
beroep lijkt in 2004 een einde te zijn gekomen, althans bij hoger opgeleiden.

Figuur 4.3 schetste de ontwikkeling van het aandeel van schoolverlaters met een ICT-beroep in 
de periode 1996-2004. Tabel 4.2 laat zien om welke ICT-beroepen het hierbij gaat. Het belang-



H O O F D S T U K  �

��

rijkste ICT-beroep voor (K)MBO’ers is programmeur. HBO’ers met een ICT-beroep werken door-
gaans als (technisch) systeemanalist. Voor academici vormen systeemanalisten en informatici 
de belangrijkste ICT-beroepen.

Tabel 4.2
�CT-beroepen, 1996-2004 (%)

(K)MBO HBO WO

Programmeurs 1,0 0,3 0,1
Technisch systeemanalisten 0,1 2,2 0,8
Systeemanalisten 0,1 5,8 4,1
Informatici 0 0,1 1,8

Totaal ICT-beroepen 1,2 8,4 6,8

Voor (K)MBO en HBO het gemiddelde over de meetjaren 1996 t/m 2004.
Voor WO het gemiddelde over de meetjaren 1998 t/m 2004.

 
Productieve waarde van kenniswerkers

Het belang voor de economie van kenniswerkers kan worden geïllustreerd door de produc-
tieve waarde die aan hen wordt toegekend, geïndiceerd door de hoogte van de beloning. 

Kijken we op het niveau van de individuele schoolverlaters, dan kan bij ieder van de drie 
opleidingsniveaus worden geconstateerd dat schoolverlaters die als kenniswerkers werkzaam 
zijn per uur duidelijk meer verdienen dan schoolverlaters die niet als kenniswerkers werk-
zaam zijn. Hieruit blijkt duidelijk dat in onze kenniseconomie aan kenniswerkers een hogere 
productieve waarde wordt toegekend dan aan niet-kenniswerkers. Bovendien laat tabel 4.3 
zien dat het loon toeneemt met het opleidingsniveau, los van het feit of men al dan niet een 
kennisintensief beroep uitoefent.

Tabel 4.3 laat tot slot zien dat onze kenniseconomie in totaal over alle schoolverlaters van 
cohort 2002/2203 gerekend, in 2004 maandelijks bijna twee keer zo veel salaris uittrekt voor 
de kenniswerkers van dit cohort dan voor de niet-kenniswerkers van dit cohort, namelijk zo’n 
133 miljoen euro versus zo’n 74 miljoen euro. Ook hieruit blijkt het belang dat onze economie 
toekent aan kenniswerkers. 

Tabel 4.3
Gemiddeld bruto uurloon en totaal bruto maandlonen naar opleidingsniveau, 2004 (€)

Gemiddeld bruto uurloon* Totale maandelijkse productieve waarde**
Kenniswerkers Niet-kenniswerkers Kenniswerkers Niet-kenniswerkers

(K)MBO 10,60 8,30 41.333.000 62.004.000
HBO 12,00 10,20 54.038.000 8.172.000
WO 14,30 12,60 37.502.000 3.978.000

Totaal 12,10 8,70 132.873.000 74.154.000

* Gemiddeld uurloon afgerond op 10 cent.
** Totale productieve waarde per maand afgerond op € 1000. Deze cijfers zijn berekend door voor het schoolverlaterscohort 2002/2003 het gemid-
deld bruto maandloon van kenniswerkers c.q. niet-kenniswerkers te vermenigvuldigen met het aantal kenniswerkers c.q. niet-kenniswerkers van 
dat cohort.
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Voorbereiding op uitoefenen van kennisintensieve beroepen

In figuur 4.1 is de ontwikkeling geschetst van het aandeel van schoolverlaters die als kennis-
werker werkzaam zijn. De vraag is in hoeverre het onderwijs er in slaagt om schoolverlaters/
afgestudeerden toe te rusten voor kennisfuncties. Aan alle schoolverlaters is gevraagd om op 
een vijfpuntschaal (van ‘helemaal niet’ t/m ‘in sterke mate’) aan te geven in welke mate hun 
capaciteiten tekortschieten voor hun huidige functie. Het antwoord op deze vraag geeft een 
indicatie van de mate waarin opleidingen schoolverlaters/afgestudeerden hebben toegerust 
voor de functie die zij na circa anderhalf jaar uitoefenen. Voor de groep schoolverlaters/afge-
studeerden die als kenniswerkers werkzaam zijn toont tabel 4.4 het aandeel van degenen die 
vinden dat hun capaciteiten (in sterke mate) tekortschieten voor hun functie.

Tabel 4.4
Aandeel van kenniswerkers die vinden dat hun capaciteiten (in sterke mate) tekortschieten* voor hun 
functie, naar opleidingsniveau en –sector, 2004 (%)

(K)MBO HBO WO Totaal

Landbouw 10 6 4 7
Onderwijs 8 8
Techniek 9 6 5 6
Economie 14 6 4 8
Gezondheidszorg 11 8 8 10
Gedrag en maatschappij 8 7 6 7
Taal en cultuur 7 4 5
Recht en openbare orde 6 6
Natuurwetenschappen 5 5

Totaal 11 7 6 8

* Percentage schoolverlaters/afgestudeerden dat 4 of 5 scoort op een schaal van 1 (helemaal niet) t/m 5 (in sterke mate).

Aangezien hogere opleidingen er sterker dan middelbare opleidingen op zijn gericht om 
studenten op te leiden voor kennisintensieve functies, is het niet verwonderlijk dat middel-
baar opgeleide kenniswerkers vaker dan hoger opgeleide kenniswerkers aangeven dat hun 
capaciteiten tekortschieten. Dit laat onverlet dat ook bij middelbaar opgeleide kenniswerkers 
slechts een kleine minderheid aan geeft dat hun capaciteiten (in sterke mate) tekortschieten 
voor hun functie.

4.2 Kennis, vaardigheden en houdingsaspecten van middelbaar opgeleide kenniswerkers

In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan het belang van kennis, vaardigheden en 
houdingsaspecten voor middelbaar opgeleide kenniswerkers, en wordt nagegaan of deze 
aspecten wel voldoende aan bod zijn gekomen tijdens hun opleiding. In de volgende para-
graaf wordt ingezoomd op het belang en de beschikbaarheid van competenties voor hoger 
opgeleide kenniswerkers.

Belang van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten

Een andere manier om de bijdrage van schoolverlaters aan de kenniseconomie meer inzich-
telijk te maken, is door te kijken naar werkaspecten die volgens schoolverlaters van de BOL 
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en BBL die als kenniswerkers werken voor een goede uitoefening van hun functie zijn vereist. 
Aan betaald werkende schoolverlaters van het (K)MBO worden 18 kennis-, vaardigheden- en 
houdingsaspecten voorgelegd, die voor een adequaat functioneren op de arbeidsmarkt van 
belang kunnen zijn. Deze aspecten lopen uiteen van kennis (zoals vakkennis), vaardigheden 
(zoals contactuele vaardigheden) tot en met aspecten ten aanzien van de werkhouding (zoals 
aanpassingsvermogen). Deze werkaspecten zijn zo geformuleerd dat zij voor mensen in de 
meest uiteenlopende beroependomeinen toepasbaar zijn.

Tabel 4.5
Belang van kennis-, vaardigheden- en houdingsaspecten voor middelbaar opgeleide kenniswerkers en niet-
kenniswerkers (2004), % (zeer) belangrijk*

Kenniswerkers Niet-kenniswerkers

Belang van kennis
  vakkennis 84 76
  inzicht in ICT (incl. computergebruik) 50 42
  inzicht in bedrijfsvoering (organisatorisch, financieel, administratief) 40 37
  vreemde talen 16 22
  inzicht in milieu- en veiligheidsvoorschriften 51 59

Belang van vaardigheden
  toepassen van kennis en technieken in de praktijk 82 77
  schrijfvaardigheid 62 41
  spreekvaardigheid 79 64
  overdragen van kennis 84 70
  plannen, coördineren, organiseren van activiteiten 78 63
  oplossen van problemen 87 80
  contactuele vaardigheden 87 74
  werken in teamverband 87 83
  commerciële vaardigheden 55 53

Belang van houdingsaspecten
  zelfstandigheid 90 89
  initiatief, creativiteit 88 85
  aanpassingsvermogen 87 82
  nauwkeurigheid, zorgvuldigheid 91 91

* Antwoordcategorie 4 en 5, gemeten op een vijfpuntschaal van 1 (zeer onbelangrijk) t/m 5 (zeer belangrijk).

Tabel 4.5 laat zien in hoeverre betaald werkende schoolverlaters van het (K)MBO deze werkas-
pecten voor een goede uitoefening van hun functie belangrijk of zelfs zeer belangrijk vinden. 
De mate van belang is gemeten met behulp van een vijfpuntschaal, die loopt van ‘1’ (zeer 
onbelangrijk) tot en met ‘5’ (zeer belangrijk). De tabel vermeldt welk percentage van de 
schoolverlaters die al dan niet als kenniswerker werkzaam zijn deze werkaspecten (zeer) 
belangrijk vinden (antwoordcategorie 4 of 5) voor een goede uitoefening van hun functie.

Kijken we naar het belang van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten voor een goede 
beroepsuitoefening, dan laat tabel 4.5 zien dat (K)MBO’ers die als kenniswerker werkzaam 
zijn zich vooral onderscheiden van (K)MBO’ers die niet als kenniswerkers werken (verschil 
tenminste 10%-punt) door het grotere belang van communicatieve vaardigheden (schrijf-
vaardigheid, spreekvaardigheid, overdragen van kennis, contactuele vaardigheden) en coör-
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dinerende en organisatorische vaardigheden. Opvallend is dat beide groepen nauwelijks van 
elkaar verschillen wat het belang van inzicht in ICT betreft.

Gewenste aandacht voor kennis, vaardigheden en houdingsaspecten 

Eerder is nagegaan hoe belangrijk verschillende kennis- vaardigheden- en houdingsaspecten 
zijn voor middelbaar opgeleide kenniswerkers. Hieronder wordt nagegaan of deze aspecten 
wel voldoende aan bod zijn gekomen tijdens de opleiding. Zoals eerder is aangegeven, is aan 
de betaald werkende schoolverlaters een aantal werkaspecten voorgelegd die voor een goede 
uitoefening van hun functie van belang kunnen zijn. Bij elk werkaspect konden zij niet alleen 
aangegeven in hoeverre zij het genoemde aspect van belang achten voor een goede vervulling 
van hun huidige werkzaamheden, maar ook of in de door hen gevolgde opleiding meer, even-
veel of minder aandacht aan dit aspect moet worden besteed dan tijdens hun opleiding het 
geval was. Hierbij moet worden opgemerkt dat schoolverlaters niet altijd rekening houden 
met het feit dat meer aandacht voor het ene aspect, bij een gelijkblijvende studieduur, minder 
aandacht voor een ander aspect betekent.

Vanuit de arbeidsmarkt bezien, moet een opleiding in de juiste mate aandacht besteden aan 
kwalificaties die van belang zijn voor een goede beroepsuitoefening. Daarom wordt in tabel 
4.6 weergegeven of de ondersch0eiden werkaspecten volgens de (K)MBO’ers die als kennis-
werker werkzaan zijn wel voldoende aan bod zijn gekomen tijdens hun opleiding.

Tabel 4.6
Gewenste aandacht voor kennis-, vaardigheden- en houdingsaspecten door middelbaar opgeleide kennis-
werkers (2004), % meer aandacht gewenst tijdens de opleiding

% meer aandacht gewenst

Aandacht voor kennis
  vakkennis 39
  inzicht in ICT (incl. computergebruik) 26
  inzicht in bedrijfsvoering (organisatorisch, financieel, administratief) 23
  vreemde talen 13
  inzicht in milieu- en veiligheidsvoorschriften 20

Aandacht voor vaardigheden
  toepassen van kennis en technieken in de praktijk 43
  schrijfvaardigheid 22
  spreekvaardigheid 25
  overdragen van kennis 36
  plannen, coördineren, organiseren van activiteiten 37
  oplossen van problemen 40
  contactuele vaardigheden 29
  werken in teamverband 25
  commerciële vaardigheden 16

Aandacht voor houdingsaspecten
  zelfstandigheid 27
  initiatief, creativiteit 26
  aanpassingsvermogen 22
  nauwkeurigheid, zorgvuldigheid 30
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Wat zijn nu de grootste tekortkomingen van het (K)MBO in de ogen van de middelbaar opge-
leide schoolverlaters die door de OECD tot de kenniswerkers van Nederland worden gerekend? 
Welnu, minstens 40% van de uit het (K)MBO afkomstige kenniswerkers vindt dat hun oplei-
ding meer aandacht zou moeten besteden aan de praktische toepassing van vakkennis en aan 
probleemoplossende vaardigheden.

Kijken we naar de aspecten die relatief belangrijk zijn voor kenniswerkers (zie tabel 4.5) 
dan zien we dat het (K)MBO volgens de kenniswerkers goed presteert wat schrijfvaardigheid, 
spreekvaardigheid en contactuele vaardigheden betreft (minder dan 30% vindt meer aandacht 
gewenst), en minder goed presteert wat kennisoverdracht en coördinerende en organisatori-
sche vaardigheden betreft (meer dan 30% vindt meer aandacht gewenst).

4.3 Competenties van hoger opgeleide kenniswerkers

Tegen de achtergrond van de eisen die aan hoger opgeleiden worden gesteld, waaronder het 
Accreditatiekader, zijn de vragenlijsten voor het HBO en WO bijgesteld. Gepoogd is om zicht 
te krijgen op (discrepanties tussen) aanwezige en vereiste competenties. Daartoe is aan de 
afgestudeerden van hogescholen en universiteiten een lijst voorgelegd van competenties die 
in het werk van belang kunnen zijn. Aan hen is gevraagd om voor iedere competentie een 
inschatting te geven van achtereenvolgens het niveau dat vereist is in hun huidige functie en 
hun eigen niveau. 

Met betrekking tot het vragen aan afgestudeerden om zelf hun competentieniveau aan te 
geven, zij het volgende opgemerkt. In de eerste plaats is dit de enig praktisch haalbare manier 
om binnen de restricties van schoolverlatersonderzoek zicht te krijgen op het competen-
tieniveau van afgestudeerden. Daarbij komt dat evaluatie en feedback op het niveau van 
individuen voor het schoolverlatersonderzoek niet aan de orde is, waardoor de meting op 
individueel niveau niet volmaakt hoeft te zijn (als een perfecte meting al zou bestaan). Wij 
zijn immers geïnteresseerd in verschillen in gemiddelde scores tussen verschillende compe-
tenties en tussen opleidingen of beroepen. Overigens hoeven de waargenomen gemiddelde 
scores geen perfecte indicators te zijn van de ware gemiddelde scores in de populatie. Nodig 
is dat de waargenomen verschillen tenminste een rangorde representeren. Tot slot, auteurs als 
Mischel (1995) wijzen er op dat het zelf aangeven van competentieniveaus vaak nauwkeuriger 
informatie oplevert dan informatie van waarnemers (bijvoorbeeld direct leidinggevenden), 
vooral als het gaat om generieke competenties. Dit komt omdat individuen beschikken over 
relevante informatie over zichzelf waar waarnemers zich niet van bewust zijn (Hovecar, 1981). 
Connally, et al. (2002) wijzen er overigens op dat vooral generieke competenties moeilijk 
middels directe observatie zijn vast te stellen.

Eisen die aan hoger opgeleiden worden gesteld

De minimumeisen die verbonden zijn met de niveaus van Bachelor en Master zijn in inter-
nationaal verband beschreven in de zogeheten Dublin descriptoren. Deze Dublin descrip-
toren worden ook genoemd in het accreditatiekader van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie 
Organisatie (NVAO) en geven een aantal minimum eisen binnen de volgende domeinen: kennis 
en inzicht, toepassen kennis en inzicht, oordeelsvorming, communicatie en leervaardigheden. 
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Met recht kan men de Dublin descriptoren een pakket van minimumeisen noemen. Het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bijvoorbeeld verwoordt de doelstelling 
voor het hoger onderwijs in haar Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 2004 heel wat ambi-
tieuzer: “Het hoger onderwijs staat voor de uitdaging om een flinke bijdrage te leveren aan 
de ambitie van ons land om in 2010 te behoren bij de top van de internationale kennisecono-
mieën”. (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2004: p. 7). Een deel van deze 
doelstelling heeft natuurlijk betrekking op de directe bijdrage van het hoger onderwijs aan 
research & development. Maar belangrijker nog is de indirecte bijdrage die het hoger onder-
wijs levert door het opleiden van goed gekwalificeerde individuen. 

Het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 2004 constateert een aantal belangrijke trends: 
de transitie naar een kennissamenleving, globalisering en de toegenomen complexiteit van de 
samenleving. Kennis en menselijk kapitaal worden in toenemende mate als kritische succes-
factoren gezien voor economische groei (World Bank, 2002). De term kennissamenleving 
verwijst daarbij niet alleen naar de expansie van het hoger onderwijs, maar geeft ook aan 
dat arbeidsorganisaties ingrijpend veranderen als gevolg van het toegenomen belang van de 
productiefactor kennis (Teichler, 1999). Ook de arbeidsmarkt is ingrijpend veranderd. Schmid 
(1998) introduceerde het concept van de transitionele arbeidsmarkt, om aan te geven hoe in 
de moderne samenleving de grenzen tussen werk, vrije tijd, onderwijs en zorg vervagen. Dit 
resulteert in een toegenomen mobiliteit en flexibiliteit, de-standaardisatie van de levensloop 
en een algehele focus op employability. 

De geconstateerde trends en veranderingen brengen nieuwe eisen met zich mee voor de 
competenties waarmee individuen moeten zijn uitgerust. Competenties kunnen gedefini-
eerd worden als “the ability to successfully meet complex demands in a particular context” 
(Rychen & Salganic, 2003). Van oudsher wordt van hoger opgeleiden verwacht dat ze expert 
zijn in hun professionele veld. De dynamiek op de arbeidsmarkt en de toegenomen mobili-
teit betekent echter ook dat hoger opgeleiden flexibel moeten zijn en over brede competen-
ties moeten beschikken om een blijvende inzet in het arbeidsproces te kunnen garanderen. 
Ook het beleidsvoornemen om het innovatievermogen van de westerse economieën sterk te 
vergroten (Lissabon doelstelling) en de transitie naar een kennissamenleving stellen nieuwe 
eisen op het vlak van innovatie en een optimale mobilisering van menselijk kapitaal. En ten 
slotte, vereist de globalisering dat afgestudeerden in toenemende mate over een internationale 
oriëntatie moeten beschikken. Wat de onderscheiden vijf domeinen (professionele exper-
tise, flexibiliteit, innovatie en kennismanagement, mobilisering van menselijk kapitaal en 
internationale oriëntatie) nu precies betekenen in termen van competenties die in het hoger 
onderwijs moeten worden bijgebracht, is nog niet helemaal duidelijk, maar we kunnen wel 
een eerste schets geven.

Professionele expertise

Experts onderscheiden zich van novices door hun superieure mentale organisatie van domein-
specifieke kennis, hun vermogen om die kennis op te roepen, de manier waarop ze problemen 
benaderen en diagnosticeren, het gebruik van geautomatiseerde procedures en het ‘intuïtief ’ 
aanvoelen van alternatieve oplossingsrichtingen (Boshuizen, 1989). Aangenomen wordt dat 5 
tot 10 jaar relevante werkervaring vereist is om het niveau van expert te bereiken (Hayes, 1981; 
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Ericsson & Crutcher, 1990). Dit betekent feitelijk dat het onderwijs beoordeeld moet worden 
op de vraag of ze een voldoende basis heeft gelegd voor deze professionele ontwikkeling. 

Flexibiliteit

Snelle veranderingen in technologie, markten en organisaties leiden ertoe dat de omgeving 
waarin hoger opgeleiden terecht komen zeer dynamisch is (De Grip, 2001). Niet alleen 
kennisveroudering leidt tot een noodzaak van levenslang leren, maar ook de verandering van 
werkkring brengt met zich mee dat men zich in nieuwe gebieden zal moeten bekwamen. Van 
hoger opgeleiden wordt bij uitstek verwacht dat ze pro-actief met veranderingen omgaan, 
nieuwe uitdagingen aangaan en als change-agent fungeren en in brede zin ‘employable’ zijn. 
Het onderwijs moet daarvoor een basis leggen in de vorm van brede generieke competenties, 
zoals kennis van aangrenzende vakgebieden, leercompetenties etc. 

Innovatie en kennismanagement

Wanneer we spreken over het belang van hoger opgeleiden voor de kenniseconomie, dan 
is natuurlijk de bijdrage die deze afgestudeerden leveren aan het innovatiepotentieel van 
arbeidsorganisaties essentieel. Van hoger opgeleiden wordt bij uitstek verwacht dat zij een 
bijdrage leveren aan het constant vernieuwen en verbeteren van producten en diensten. Het 
gaat daarbij niet alleen om de innovatie capaciteit van afgestudeerden zelf, maar ook om hun 
vermogen een omgeving te creëren waarin kennisproductie en diffusie wordt geoptimali-
seerd. Daarnaast wordt van hen verwacht dat ze innovaties daadwerkelijk implementeren in 
hun eigen werk en in de organisatie als geheel (Cörvers, 1999). Het onderwijs moet hiervoor 
een basis leggen door het vermogen te ontwikkelen om nieuwe kennis te ontwikkelen en 
bestaande inzichten toe te passen in nieuwe situaties, en om vaardigheden te ontwikkelen in 
het verwerven van nieuwe kennis die elders ontwikkeld is (via ICT of informele netwerken).

Mobilisering van menselijk kapitaal

Van hoger opgeleiden wordt niet alleen verwacht dat ze hun eigen competenties maximaal 
ontwikkelen en benutten, maar ook dat ze actief sturing geven aan de mobilisering van mense-
lijk kapitaal elders in de organisatie. Dit is gerelateerd aan leiderschapskwaliteiten, maar het 
concept is breder. Ook zonder dat sprake is van een hiërarchische relatie wordt van hoger 
opgeleiden verwacht dat ze oog hebben voor het optimaal inrichten van de werkomgeving, 
productief kunnen samenwerken en synergie creëren in teams. In het onderwijs beoogt men 
dit onder meer te bereiken door het aanbieden van alternatieve onderwijsmethoden waar een 
beroep wordt gedaan op samenwerkingsvaardigheden, maar waar ook leiderschapskwaliteiten 
ontwikkeld worden. 

Internationale oriëntatie

Met de globalisering en het vervagen van de nationale grenzen is een sterk internationale 
oriëntatie van toenemend belang. Dit vereist niet alleen een beheersing van vreemde talen, 
maar ook het vermogen om zich te verdiepen in andere culturen, de beperktheden van de 
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eigen nationale context in te zien, kortom de ontwikkeling van interculturele vaardigheden. 
In het hoger onderwijs is voor dit domein toenemende aandacht, onder meer door het 
opzetten van internationale opleidingen, uitwisselingsprogramma’s etc.

De kennis en vaardigheden die voor deze vijf domeinen zijn vereist overlappen elkaar deels. 
Een bepaalde mate van professionele expertise is bijvoorbeeld noodzakelijk om tot innovatie 
te komen en flexibiliteit kan niet zonder een optimale mobilisering van menselijk kapitaal. 
Opleidingen en beroepen zullen ook verschillen in de mate waarin het ene of juist het andere 
domein meer wordt benadrukt. Niettemin lijkt een minimale competentie op elk van deze 
domeinen vereist om als hoog opgeleide goed te kunnen functioneren. Kijken we naar de vijf 
Dublin descriptoren, dan overlappen deze slechts gedeeltelijk met de hierboven omschreven 
domeinen. Zo komen de domeinen van mobilisering van menselijk kapitaal en internatio-
nale oriëntatie onvoldoende terug in de omschreven kwalificaties voor Bachelors en Masters. 
Ook het hierboven omschreven domein van flexibiliteit is slechts gedeeltelijk uit de Dublin 
descriptoren af te leiden. In zekere kan men zeggen dat de Dublin descriptoren sterk zijn 
geënt op de domeinen van professionele expertise enerzijds en innovatie en kennismanage-
ment anderzijds. Gelet op de eisen die de kenniseconomie aan hoger opgeleiden stelt, is het 
echter van belang om ook de andere domeinen te betrekken in de beoordeling van de kwali-
teit van het onderwijs. 

Tekortschietende competentieniveaus

Zoals eerder is gezegd, voorzien de HBO- en WO-Monitor in het meten van zowel beschikbare 
als vereiste competenties. Aangezien dit volgens dezelfde meetlat gebeurt, biedt de verschil-
score tussen beschikbare en vereiste competenties een objectieve maat voor een eventueel 
overschot of tekort met betrekking tot de desbetreffende competentie. Daarmee kan licht 
worden geworpen op de vraag in hoeverre opleidingen in het hoger onderwijs de kwaliteit 
leveren die op de arbeidsmarkt van hen wordt verlangd. Voor hoger opgeleide kenniswerkers 
toont tabel 4.7 bij ieder competentieaspect het procentuele aandeel van degenen die hun 
eigen niveau lager inschatten dan het niveau dat vereist is in hun functie. 

Van de vijf kennisdomeinen manifesteren zich iets vaker tekorten bij de domeinen profes-
sionele expertise en mobilisering van menselijk kapitaal dan bij de andere domeinen. Het 
domein internationale oriëntatie, geïndiceerd door het vermogen om in buitenlandse talen te 
communiceren, schiet duidelijk het minst vaak tekort.

Frequent optredende tekorten (meer dan 30%) manifesteren zich alleen bij universitair 
opgeleide kenniswerkers, en wel bij de kennis van het eigen vakgebied en het vermogen om 
aan anderen duidelijk maken wat men bedoelt. De grootste verschillen in competentiete-
korten (meer dan 5%-punt) tussen HBO’ers en WO’ers doen zich voor met betrekking tot het 
vermogen om hoofd- van bijzaken te onderscheiden en aan anderen duidelijk te maken wat 
men bedoelt. Universitair opgeleide kenniswerkers geven hierbij vaker een tekort aan dan 
kenniswerkers die uit het HBO afkomstig zijn.
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Tabel 4.7
Tekortschietend competentieniveau* van hoger opgeleide kenniswerkers m.b.t. vijf domeinen die van 
belang zijn voor de kenniseconomie, 2004 (in %)

HBO WO Totaal HO

Domein “Professionele expertise”
Kennis van eigen vakgebied 29 31 29
Vermogen om vakkennis in de praktijk toe te passen 23 25 24
Vermogen om verbanden te leggen tussen verschillende zaken 21 23 22
Vermogen om hoofd- van bijzaken te onderscheiden 23 29 25
Vermogen om logisch te redeneren 13 15 14

Domein “Flexibiliteit”
Kennis van andere vakgebieden 23 28 24
Vermogen om informatie te vergaren 13 18 15
Vermogen om problemen en kansen te signaleren 26 26 26
Vermogen om nieuwe dingen te leren 12 12 12

Domein “Innovatie en kennismanagement”
Vermogen om ICT te gebruiken 13 14 13
Vermogen om nieuwe ideeën en oplossingen te bedenken 23 27 24
Bereidheid om eigen en andermans ideeën ter discussie te stellen 20 20 20

Domein “Mobilisering van menselijk kapitaal”
Vermogen om conform budget, planning of richtlijnen te werken 22 27 24
Vermogen om onder druk goed te functioneren 25 26 25
Vermogen om aan anderen duidelijk te maken wat u bedoelt 26 34 28
Vermogen om productief met anderen samen te werken 13 13 13
Vermogen om capaciteiten van anderen aan te spreken 25 23 24
Vermogen om zelfstandig de werkzaamheden uit te voeren 16 18 16

Domein “Internationale oriëntatie”
Vermogen om in buitenlandse talen te communiceren 10 13 11

* Procentueel aandeel van afgestudeerden waarvan het ‘eigen’ competentieniveau lager is dan het vereist niveau. 
Zowel ‘eigen’ als vereist niveau gemeten op een schaal van 1 (matig) t/m 5 (uitmuntend).

Oordeel van hoger opgeleide kenniswerkers over startbekwaamheid en ontwikkelpotentieel

Aan de afgestudeerden van hogescholen en universiteiten is gevraagd om op een vijfpunt-
schaal (van ‘helemaal niet’ t/m ‘in sterke mate’) aan te geven in welke mate hun opleiding een 
goede basis biedt om te starten op de arbeidsmarkt. Voor de afgestudeerden die als kenniswer-
kers werkzaam zijn toont tabel 4.8 het procentuele aandeel van degenen die vinden dat hun 
opleiding een goede basis biedt om te starten op de arbeidsmarkt (antwoordcategorie 4 of 
5). De meeste (56%) hoger opgeleide kenniswerkers vinden dat hun opleiding hen voldoende 
heeft toegerust om adequaat te kunnen starten op de arbeidsmarkt. Hierbij manifesteren 
zich echter grote verschillen tussen opleidingssectoren. Onder HBO-opgeleide kenniswerkers 
varieert het aandeel van afgestudeerden die vinden dat hun opleiding een goede basis biedt 
om te starten op de arbeidsmarkt van slechts 31% bij HBO taal & cultuur tot 61% bij HBO 
onderwijs. Onder universitair opgeleide kenniswerkers varieert het aandeel van slechts 26% 
bij WO taal & cultuur tot 77% bij WO gezondheidszorg. Tabel 4.8 laat tot slot zien dat bij de 
opleidingssectoren economie en gezondheidszorg universitair opgeleide kenniswerkers hun 
startbekwaamheid beduidend vaker (verschil meer dan 10%-punt) positief beoordelen dan 
uit het HBO afkomstige kenniswerkers. Bij de opleidingssector gedrag en maatschappij is de 
situatie omgekeerd.
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Tabel 4.8
Aandeel van hoger opgeleide kenniswerkers die (in sterke mate) vinden dat hun opleiding een goede basis 
biedt om te starten op de arbeidsmarkt*, naar opleidingsniveau en –sector, 2004 (%)

HBO WO Totaal HO

Landbouw 51 55 52
Onderwijs 61 61
Techniek 57 62 59
Economie 55 71 59
Gezondheidszorg 55 77 63
Gedrag en maatschappij 49 37 44
Taal en cultuur 31 26 28
Recht en openbare orde 68 68
Natuurwetenschappen 58 58

Totaal 55 57 56

* Percentage afgestudeerden dat 4 of 5 scoort op een schaal van 1 (helemaal niet) t/m 5 (in sterke mate).

Opleidingen dienen niet alleen te worden beoordeeld op de vraag of ze hun afgestudeerden 
voldoende startbekwaam hebben gemaakt voor de kenniseconomie (de korte termijn doel-
stelling van het onderwijs), maar ook op de vraag of ze een voldoende basis hebben geboden 
voor de verdere ontwikkeling van “novice” tot “expert” en voor de algehele ‘employability’ 
van de afgestudeerden in de kenniseconomie (de lange termijn doelstelling).
 
Aan de afgestudeerden van hogescholen en universiteiten is tevens gevraagd om op een vijf-
puntschaal (van ‘helemaal niet’ t/m ‘in sterke mate’) aan te geven in welke mate hun oplei-
ding een goede basis biedt voor het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Voor de 
afgestudeerden die als kenniswerkers werkzaam zijn, toont tabel 4.9 het procentuele aandeel 
van degenen die vinden dat de opleiding een goede basis biedt om kennis en vaardigheden 
verder te ontwikkelen (antwoordcategorie 4 of 5).

Tabel 4.9
Aandeel van hoger opgeleide kenniswerkers die (in sterke mate) vinden dat hun opleiding een goede basis 
biedt voor het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden*, naar opleidingsniveau en –sector, 2004 (%)

HBO WO Totaal HO

Landbouw 72 84 75
Onderwijs 64 64
Techniek 74 86 78
Economie 73 86 77
Gezondheidszorg 73 89 79
Gedrag en maatschappij 70 78 74
Taal en cultuur 60 71 66
Recht en openbare orde 84 84
Natuurwetenschappen 84 84

Totaal 71 83 75

* Percentage afgestudeerden dat 4 of 5 scoort op een schaal van 1 (helemaal niet) t/m 5 (in sterke mate).

Vergelijking van tabel 4.8 en tabel 4.9 laat zien dat hoger opgeleide kenniswerkers positiever 
zijn in hun oordeel over de opleiding als basis voor het verder ontwikkelen van kennis en vaar-
digheden dan als basis om te starten op de arbeidsmarkt. Terwijl 44% van de hoger opgeleide 
kenniswerkers vindt dat hun opleiding tekort schiet wat het verschaffen van startbekwaam-
heid betreft (tabel 4.8), vindt ‘slechts’ 25% dat hun opleiding tekort schiet wat het verschaffen 
van ontwikkelpotentieel betreft (tabel 4.9). Een tekortschietende startbekwaamheid hoeft 
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dus volgens kenniswerkers niet steeds problematisch te zijn voor de verdere beroepsmatige 
ontwikkeling. Over de hele linie vinden universitair opgeleide kenniswerkers vaker dan uit 
het HBO afkomstige kenniswerkers dat hun opleiding hen voldoende bagage heeft meege-
geven om zich (beroepsmatig) verder te kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld door het volgen 
van verder regulier onderwijs of van cursussen/bedrijfsopleidingen (scholing).

4.4 Leven lang leren

Na het behalen van het einddiploma kunnen schoolverlaters/afgestudeerden hun competen-
ties verder verbreden of verdiepen via onder meer doorstroom naar verder regulier onderwijs 
en het volgen van scholing. Om verschillende redenen is er in recente jaren meer aandacht 
gekomen voor het fenomeen van leven lang leren. In de kennisintensieve samenleving zijn 
voor veel functies de opleidingseisen, en de daarbij behorende vereiste kennis en vaardigheden, 
fors gestegen (upgrading). Verder lijkt sprake te zijn van een versnelde veroudering van kwali-
ficaties als gevolg van bijvoorbeeld technologische vernieuwingen. Ten slotte is sprake van een 
toegenomen kwetsbaarheid van werknemers die er niet in slagen de snelle ontwikkeling in 
vereiste kennis bij te benen, waardoor hun employability in het gedrang kan komen.

Doorstroom naar vervolgonderwijs

Kijken we naar de ontwikkeling van de doorstroom naar vervolgonderwijs (figuur 4.4), dan 
zien we in de periode 1998 tot en met 2003 een stijgende trend bij afgestudeerden van het 
HBO. Deze stijging heeft zich vorig jaar overigens niet voortgezet. De laatste paar jaar stijgt 
eveneens de deelname aan vervolgonderwijs bij afgestudeerden van het WO. 

De doorstroom naar vervolgonderwijs door schoolverlaters van het (K)MBO is na 2000 aan 
het dalen. Deze daling heeft zich vorig jaar overigens niet doorgezet. Zoals in de analyse van 
vorig jaar reeds is aangegeven, moet deze daling van de doorstroom vanuit het MBO naar het 
HBO worden toegeschreven aan de invoering van de WEB, waardoor doorstroom vanuit de 3-
jarige opleidingen niet meer mogelijk is (ROA, 2004). In dit verband zij overigens opgemerkt 
dat volgens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met name het HBO een 
belangrijke rol speelt bij het vergroten van het aanbod van hoger opgeleiden, en instroom 
vanuit het MBO in het HBO hieraan kan bijdragen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap, 2004, pag. 19). 

In het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 2004 wordt gesteld dat stijging van het opleidings-
niveau van de beroepsbevolking een rechtstreekse invloed heeft op het innovatieve vermogen 
en de arbeidsproductiviteit (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2004, pag. 19). 
Kijken we naar het niveau van het vervolgonderwijs, dan zien we dat het vervolgonderwijs van 
schoolverlaters van het (K)MBO over de jaren 1996 t/m 2004 gerekend in 87% van de gevallen 
doorstroom naar een hoger niveau betreft. Doorgaans gaat het hierbij om doorstroom naar 
niveau 3/4 van de BOL/BBL voor schoolverlaters van de BOL/BBL niveau 1/2, en om doorstroom 
naar het HBO voor schoolverlaters van de BOL niveau 3/4. Het vervolgonderwijs van afgestu-
deerden van het HBO betreft over de jaren 1996 t/m 2004 gerekend in 73% van de gevallen 
doorstroom naar een hoger niveau (tweede fase HBO of WO). Het vervolgonderwijs van afge-
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studeerden van het WO betreft over de jaren 1998 t/m 2004 gerekend in 68% van de gevallen 
doorstroom naar een hoger niveau (tweede fase opleiding of postdoctorale beroepsopleiding).

Figuur 4.4
Ontwikkeling van de deelname aan vervolgonderwijs, 1996-2004 (%)
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Voor het WO zijn geen cijfers beschikbaar vóór 1998.
 
Scholing

Er kunnen twee verklaringen worden aangedragen voor de beslissing om al dan niet te scholen. 
Volgens de eerste verklaring vindt scholing plaats om eventuele mismatch te overbruggen 
tussen gevraagde en aanwezige kwalificaties. De tweede verklaring ziet scholing als investering 
in menselijk kapitaal, waarbij de verhouding tussen kosten en opbrengsten bepalend is voor 
de beslissing om al dan niet te scholen. Wat het kostenaspect betreft, komt uit veel empirische 
onderzoeken naar voren dat de kans op het volgen van scholing groter is naarmate organisaties 
groter zijn. Dit komt omdat de scholingskosten per werknemer vanwege schaalvoordelen in 
grote organisaties lager zijn dan in kleine organisaties. Kijken we naar het aspect opbrengsten, 
dan laten veel empirische onderzoeken zien dat werkgevers minder snel overgaan tot scholing 
van werknemers die parttime werken vanwege het geringere aantal (toekomstige) arbeidsuren 
waarin de investering in scholing kan worden terugverdiend. Een werkgever zal ook minder 
snel overgaan tot scholing van werknemers die een tijdelijk arbeidscontract hebben, vanwege 
het hogere risico op verloop. Hierdoor dreigt het menselijk kapitaal van deeltijdwerkers en 
tijdelijke medewerkers op termijn achter te lopen op andere groepen werknemers.
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Figuur 4.5
Ontwikkeling van de deelname aan scholing, 1996-2004 (%)
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Voor het WO zijn geen cijfers beschikbaar vóór 1998.
Voor het (K)MBO zijn sinds 2002 geen vergelijkbare cijfers meer beschikbaar.

 
Figuur 4.5 toont de ontwikkeling van de omvang van de deelname aan scholing. De figuur laat 
zien dat hoger opgeleiden vaker scholing volgen dan middelbaar opgeleiden (althans voor zover 
bekend tot en met 2001). Echter, de deelname aan scholing door hoger opgeleiden is na 1999 
fors gedaald. Dit lijkt niet in lijn met een samenleving die de transitie naar een kenniseco-
nomie nastreeft. Hierbij zij opgemerkt dat de daling in de deelname aan bijscholing zich in 
2004 overigens niet heeft voortgezet (zowel bij afgestudeerden van het HBO als bij afgestu-
deerden van het WO). Daarbij komt dat hoger opgeleide kenniswerkers vaker deelnemen aan 
scholing dan hoger opgeleiden die niet als kenniswerker werkzaam zijn, namelijk 45% versus 
33% (meting 2004).

In het midden- en kleinbedrijf (MKB) wordt minder vaak geschoold dan in grote bedrijven: 
in microbedrijven (1-9 werknemers) bedraagt de deelname aan scholing door hoger opge-
leiden 32%, in kleine bedrijven (10-49 werknemers) 36%, in middelgrote bedrijven (50-249 
werknemers) 44% en in grote bedrijven (>= 250 werknemers) 54%. Deze cijfers betreffen de 
deelname van hoger opgeleiden aan scholing in meting 2004.

In de BVE-Monitor wordt sinds 2002 aan schoolverlaters een aantal uitspraken voorgelegd die 
betrekking hebben op hun leeractiviteiten. Hiertoe behoort de uitspraak ‘Ik besteed tijd aan 
het volgen van een cursus.’ Deze tijdsbesteding is gemeten met behulp van een vijfpuntschaal 
die loopt van 1 (nooit) tot en met 5 (heel vaak). In meting 2004 is gebleken dat 36% van de 
(K)MBO’ers (heel) vaak (antwoordcategorie 4 of 5) tijd besteedt aan het volgen van cursussen. 
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De kenniswerkers onder de (K)MBO’ers besteden vaker tijd aan het volgen van cursussen dan 
de niet-kenniswerkers onder de (K)MBO’ers (namelijk 42% versus 33%).

4.5 Internationalisering en ondernemerschap van hoger opgeleiden 

In deze paragraaf komen twee specifieke aspecten van de kenniseconomie aan bod, namelijk 
internationalisering en ondernemerschap.

Internationalisering

“Een toename van het aandeel Nederlandse studenten in het buitenland verbetert de positie 
van Nederlandse afgestudeerden op de internationale arbeidsmarkt en zorgt ervoor dat zij 
– als zij naar Nederland terugkeren – bijdragen aan kennisimport. Ook kunnen zij effectief 
functioneren in een steeds internationaler wordende omgeving” (Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap, 2004, pag. 23). 

Figuur 4.6 laat zien dat studenten van universiteiten vaker buitenlandervaring opdoen in hun 
opleiding dan studenten van hogescholen. Na een stijging in de periode 1999 t/m 2002 is het 
aandeel van universitaire afgestudeerden die tijdens de opleiding buitenlandervaring hebben 
opgedaan de afgelopen 2 jaar licht gedaald. Onder afgestudeerden van hogescholen heeft de daling 
van het aandeel met buitenlandervaring die na 2000 begon zich in 2004 niet voortgezet.

Figuur 4.6
Ontwikkeling van buitenlandervaring in de opleiding, 1998-2004 (%)
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Figuur 4.7
Ontwikkeling van werken in het buitenland, 1996-2004 (%)
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Voor het WO zijn geen cijfers beschikbaar vóór 1998.

 
Figuur 4.7 laat zien dat universitaire afgestudeerden iets vaker dan anderen voor kortere of 
langere tijd in het buitenland gaan werken. Schoolverlaters van het (K)MBO gaan vrijwel niet 
in het buitenland werken. Ook zien we dat afgestudeerden van het HBO in de beschouwde 
periode steeds minder vaak in het buitenland zijn gaan werken, althans t/m 2002. Bij univer-
sitaire afgestudeerden laat het aandeel van degenen die voor kortere of langere tijd in het 
buitenland gaan werken tot en met 2002 een sterk fluctuerend verloop zien. Bij zowel univer-
sitaire afgestudeerden als afgestudeerden van hogescholen neemt het werken in het buiten-
land de laatste 2 jaar toe.

Ondernemerschap

Het begrip ondernemerschap wordt in dit rapport afgebakend aan de hand van drie aspecten, 
namelijk het aandeel van zelfstandigen/freelancers, het aandeel van leidinggevenden en onder-
nemerschapcompetenties.

Ontwikkeling van het aandeel van zelfstandigen/freelancers

“Om studenten een goede voorbereiding op hun toekomst in onze kennissamenleving te 
bieden, hebben studenten vaardigheden nodig als netwerken en ondernemerszin” (Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2004, pag. 7). Met betrekking tot het aspect onder-
nemerszin stelt het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 2004 dat ondernemerschap nodig is 
voor innovatie. Tegelijkertijd constateert het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 2004 dat 
studenten in Nederland relatief weinig ondernemerszin hebben, dat wil zeggen relatief weinig 
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van plan zijn om na het afstuderen een onderneming te starten (Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap, 2004, pag. 30). Het laatste wordt bevestigd door figuur 4.8. Hierbij 
moet worden bedacht dat de geënquêteerde afgestudeerden van het HBO en WO nog maar net 
de opleiding hebben verlaten. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat het zelfstandig onder-
nemerschap wordt voorafgegaan door een periode van werken in loondienst. Pas wanneer 
iemand de nodige werkervaring heeft opgedaan en het benodigde kapitaal heeft verzameld 
kan deze een eigen onderneming beginnen (Blumberg & de Graaf, 2004).

Na te zijn gedaald tussen 1996 en 1999, toont het aandeel van startende ondernemers onder 
afgestudeerden van het HBO vanaf 2000 een stijgende trend die zich in 2004 overigens niet 
doorzet (figuur 4.8). Onder afgestudeerden van het WO vertoont het aandeel van startende 
ondernemers na 1999 een grillig verlopende stijgende trend. 

Figuur 4.8
Ontwikkeling van het aantal startende ondernemers*, 1996-2004 (%)

0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

WO HBO

200420032002200120001999199819971996

* Zelfstandige in eigen bedrijf/praktijk of freelance.
Voor het WO zijn geen cijfers beschikbaar vóór 1998.

Kijken we naar de opleidingssectoren van het HBO, dan is het aandeel van startende onder-
nemers over de jaren 1996-2004 gerekend met 29,8% duidelijk het hoogst bij de sector HBO 
taal en cultuur, gevolgd door HBO landbouw met 5,3%. De sector taal en cultuur betreft 
voornamelijk afgestudeerden die werkzaam zijn als docent (muziek, zang of dans), uitvoe-
rend musicus, grafisch-/reklame-/decorontwerper of beeldend kunstenaar. Bij de sector HBO 
landbouw gaat het voornamelijk om afgestudeerden die werkzaam zijn als bedrijfshoofd van 
een (pluim)veehouderij, tuinbouwbedrijf, akkerbouwbedrijf of een gemengd landbouwbe-
drijf. Het betreft doorgaans bedrijven die zijn overgenomen van de ouders. Bij de overige 
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opleidingssectoren van het HBO varieert het aandeel van startende ondernemers van 0,7% 
tot 2,6%. Ook bij het WO is het aandeel van startende ondernemers het hoogst bij de oplei-
dingssector taal en cultuur (4,8%). Bij de overige opleidingssectoren van het WO varieert 
het aandeel van startende ondernemers van 1,1% tot 2,7%. Deze cijfers voor het WO hebben 
betrekking op de jaren 1998-2004.

Ondernemerschap en conjunctuur

In het kader van de landelijke rapportage HBO-Monitor 2004 is bekeken in hoeverre de 
conjunctuur van invloed is op de keuze voor het ondernemerschap. Hieromtrent kunnen 
twee tegengestelde hypothesen worden opgesteld. De eerste hypothese luidt dat een gunstige 
conjunctuur een positieve invloed heeft op de keuze voor het ondernemerschap. Volgens 
deze hypothese kiest men vaker voor het ondernemerschap vanwege de gunstige situatie van 
het moment. De tweede hypothese luidt dat juist een ongunstige conjunctuur een positieve 
invloed heeft op de keuze voor het ondernemerschap aangezien banen in loondienst minder 
voorhanden zijn. In deze laatste hypothese wordt het zelfstandig ondernemerschap vooral 
gezien als een ‘vluchtroute’ om werkloosheid te voorkomen (Allen, et al., 2005). 

De analyse in het kader van de landelijke rapportage HBO-Monitor 2004 heeft laten zien 
dat de keuze voor het zelfstandig ondernemerschap de conjuncturele ontwikkeling volgt. 
Voor HBO’ers geldt dat het aandeel van zelfstandige ondernemers afneemt wanneer het werk-
loosheidspercentage afneemt. En wanneer het werkloosheidspercentage onder HBO’ers stijgt, 
stijgt ook het aandeel van HBO’ers die kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap. Kortom, 
de bevindingen lijken eerder de tweede dan de eerste hypothese te bevestigen, namelijk dat 
een ongunstige situatie op de arbeidsmarkt tot gevolg heeft dat meer afgestudeerden kiezen 
voor het zelfstandig ondernemerschap. Daarmee lijkt het erop dat veel HBO’ers een onderne-
ming beginnen om werkloosheid te voorkomen (Allen, et al., 2005).

Vereist niveau van ondernemerschapcompetenties

Zoals eerder is vermeld in paragraaf 4.3 is aan de afgestudeerden van hogescholen en universi-
teiten een lijst met 23 competenties voorgelegd, die in het werk van belang kunnen zijn. Aan 
hen is gevraagd om voor iedere competentie een inschatting te geven van het niveau dat vereist 
is in hun huidige functie en hun eigen niveau. Uit deze lijst van 23 competenties hebben we 
er vijf genomen waarvan we menen dat deze met name voor zelfstandig ondernemers van 
belang zijn bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Dit zijn de volgende competenties: 
(1) vermogen om problemen en kansen te signaleren (2) vermogen om onder druk goed 
te functioneren (3) vermogen om nieuwe ideeën en oplossingen te bedenken (4) vermogen 
om knopen door te hakken en (5) bereidheid om de nek uit te steken. Deze competenties 
weerspiegelen aspecten als het nemen van initiatief, daadkracht, slagvaardigheid, besluitvaar-
digheid, stressbestendigheid en creativiteit die naar verwachting in het werk van zelfstandig 
ondernemers vaker worden vereist dan in het werk van andere afgestudeerden.

In tabel 4.10 wordt voor achtereenvolgens zelfstandigen/freelancers en afgestudeerden die 
gewoon in loondienst werken het vereiste niveau van de vijf ondernemerschapcompetenties 
weergegeven. Vermeld wordt het procentuele aandeel van de afgestudeerden die deze compe-
tenties goed of uitmuntend dienen te beheersen. Als eerste komt naar voren dat de vijf onder-
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nemerschapcompetenties vaker op een hoog niveau zijn vereist in het werk van zelfstandigen/
freelancers dan in het werk van afgestudeerden met een ander soort dienstverband. Kijken we 
naar de grootste verschillen tussen afgestudeerden van hogescholen en universiteiten die voor 
zich zelf zijn begonnen en andere hoger opgeleiden, dan zien we dat voor startende onderne-
mers met name het vermogen om nieuwe ideeën en oplossingen te bedenken, knopen door 
te hakken en de bereidheid om de nek uit te steken relatief belangrijke competenties zijn. 
Dit wijst er op dat creativiteit, risicobereidheid en slagvaardigheid zeer belangrijk zijn voor 
startende ondernemers.

Tabel 4.10
�ereist competentieniveau voor hoger opgeleide startende ondernemers (2004), % zeer hoog/uitmuntend 
niveau vereist*

Ondernemers** Geen ondernemers

Vermogen om problemen en kansen te signaleren 75 71
Vermogen om onder druk goed te functioneren 77 72
Vermogen om knopen door te hakken 75 56
Vermogen om nieuwe ideeën en oplossingen te bedenken 80 63
Bereidheid om uw nek uit te steken 77 57

* Antwoordcategorie 4 en 5, gemeten op een vijfpuntschaal van 1 (matig) t/m 5 (uitmuntend).
** Zelfstandige in eigen bedrijf/praktijk of freelance.

Leidinggeven

Ontwikkeling van het aandeel van leidinggevenden

Van hoger opgeleiden wordt verwacht dat ze (vaak als leidinggevende) een voortrekkersrol 
vervullen in de kenniseconomie. Figuur 4.9 toont dat universitaire afgestudeerden vaker leiding-
gevende functies bekleden dan afgestudeerden van hogescholen. Bij beide groepen afgestudeerden 
daalt het aantal leidinggevenden na 2000. Deze daling heeft zich in 2004 niet voortgezet.

Vereist niveau van ondernemerschapcompetenties

In tabel 4.11 wordt voor leidinggevenden en niet-leidinggevenden het vereiste niveau van de 
vijf ondernemerschapcompetenties weergegeven. Vermeld wordt het procentuele aandeel van 
de afgestudeerden die deze competenties goed of uitmuntend dienen te beheersen.

Tabel 4.11
�ereist competentieniveau voor hoger opgeleide leidinggevenden (2004), % zeer hoog/uitmuntend niveau 
vereist*

Leidinggevenden Geen leidinggevenden

Vermogen om problemen en kansen te signaleren 76 70
Vermogen om onder druk goed te functioneren 81 71
Vermogen om knopen door te hakken 72 54
Vermogen om nieuwe ideeën en oplossingen te bedenken 70 63
Bereidheid om uw nek uit te steken 66 57

* Antwoordcategorie 4 en 5, gemeten op een vijfpuntschaal van 1 (matig) t/m 5 (uitmuntend).
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Als eerste laat tabel 4.11 zien dat de vijf ondernemerschapcompetenties vaker op een hoog 
niveau zijn vereist voor leidinggevenden dan voor niet-leidinggevenden. Kijken we naar de 
grootste verschillen (tenminste 10%-punt) tussen hoger opgeleiden met een leidinggevende 
functie en de andere hoger opgeleiden, dan zien we dat voor leidinggevenden vooral het 
vermogen om onder druk goed te functioneren en knopen door te hakken relatief belangrijke 
competenties zijn. Dit wijst er op dat stressbestendigheid en slagvaardigheid zeer belangrijk 
zijn voor leidinggevenden.

Figuur 4.9
Ontwikkeling van het aantal leidinggevenden, 1996-2004 (%)
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Voor het WO zijn geen cijfers beschikbaar vóór 1998.

Tekorten met betrekking tot ondernemerschapcompetenties

In de vorige twee tabellen is aangeven op welk niveau hoger opgeleiden die als zelfstan-
dige of freelancer werkzaam zijn en hoger opgeleiden met leidinggevende functies dienen te 
beschikken over een vijftal ondernemerschapcompetenties. In hoeverre het onderwijs voorziet 
in het niveau dat in de beroepspraktijk wordt vereist, staat weergegeven in tabel 4.12. Vermeld 
wordt het procentuele aandeel van de afgestudeerden waarbij het ‘eigen’ competentieniveau 
lager is dan het niveau dat vereist is in hun werk.

Met betrekking tot de competenties die specifiek van belang zijn voor startende onderne-
mers en/of leidinggevenden toont tabel 4.12 dat afgestudeerden van zowel het HBO als het 
WO het minst vaak tekorten laten zien wat de bereidheid om de nek uit te steken betreft. 
Frequente tekorten (tenminste 30%) manifesteren zich bij HBO onderwijs ten aanzien van 
het vermogen om problemen en kansen te signaleren, WO landbouw ten aanzien van het 
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vermogen om nieuwe ideeën en oplossingen te bedenken, WO gezondheidszorg ten aanzien 
van het vermogen om onder druk goed te functioneren en knopen door te hakken, en WO 
recht ten aanzien van het vermogen om problemen en kansen te signaleren, onder druk goed 
te functioneren, knopen door te hakken en nieuwe ideeën en oplossingen te bedenken.

Tabel 4.12
Tekorten* m.b.t. ondernemerschapcompetenties naar opleidingssector HO, 2004 (%)

Problemen 
en kansen 
signaleren

Onder druk 
goed functioneren

Knopen 
doorhakken

Nieuwe ideeën 
en oplossingen 

bedenken

Nek 
uitsteken

HBO
  Onderwijs 32 28 20 28 15
  Techniek 22 20 20 19 12
  Economie 22 21 20 19 11
  Gezondheidszorg 24 26 26 26 14
  Gedrag & maatschappij 24 25 24 22 12
  Taal en cultuur 23 23 24 20 13

HBO totaal 24 24 22 22 13

WO
  Landbouw 27 22 29 32 15
  Techniek 24 21 24 24 14
  Economie 27 25 26 24 15
  Gezondheidszorg 24 32 32 25 16
  Gedrag en maatschappij 24 26 27 24 14
  Taal en cultuur 22 21 18 18 10
  Recht en openbare orde 30 31 31 31 15
  Natuurwetenschappen 25 24 23 27 12

WO totaal 25 25 26 25 14

* Procentueel aandeel van afgestudeerden waarvan het ‘eigen’ competentieniveau lager is dan het vereist niveau. 
Zowel ‘eigen’ als vereist niveau gemeten op een schaal van 1 (matig) t/m 5 (uitmuntend). 
Voor de sector HBO landbouw zijn geen cijfers beschikbaar.

In het kader van de landelijke rapportage HBO-Monitor 2004 is nader onderzocht welke oplei-
dingsaspecten eventueel bijdragen aan deze ondernemerschapcompetenties. Hieruit is naar 
voren gekomen dat bij het verwerven van ondernemerschapcompetenties naast de opleiding 
(onderwijsmethode, didactische werkvormen, stage, buitenlandervaring) ook ervaringen los 
van de opleiding zoals bestuurlijke ervaring en voor het vakgebied relevante werkervaring 
een rol spelen. Met betrekking tot de invloed van deze 2 soorten ervaring is het overigens 
nog maar de vraag of studenten ondernemerschapcompetenties verwerven gedurende het 
opdoen van deze extracurriculaire ervaring, of dat sommige studenten die al bij aanvang van 
de studie over ondernemerschapcompetenties beschikken tijdens de studie actiever zijn wat 
tot uitdrukking komt in een hoge deelname aan bestuurlijke activiteiten en werkactiviteiten 
(Allen, et al., 2005).

4.6 Conclusies

De overgrote meerderheid (85%-90%) van de betaald werkende hoger opgeleiden en ruim 
een derde van de betaald werkende (K)MBO’ers is als kenniswerker werkzaam. Het aandeel 
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van kenniswerkers onder betaald werkende (K)MBO’ers laat over de hele periode 1996-2003 
gerekend een stijgend verloop zien (van 28% in 1996 naar 37% in 2004). (K)MBO’ers worden 
dus relatief steeds belangrijker in onze kenniseconomie. 

Bij alle opleidingsniveaus verdienen kenniswerkers per uur beduidend meer dan niet-kennis-
werkers. Hieruit blijkt dat onze kenniseconomie aan kenniswerkers een hogere productieve 
waarde toekent dan aan niet-kenniswerkers. Overigens stijgt de waarde die aan kenniswerkers 
wordt toegekend met hun opleidingsniveau.

Voor (K)MBO’ers die als kenniswerker werken zijn communicatieve vaardigheden alsmede 
coördinerende en organisatorische vaardigheden relatief belangrijk voor een goede beroepsuit-
oefening. Overigens vindt minstens 40% van de uit het (K)MBO afkomstige kenniswerkers 
dat hun opleiding meer aandacht zou moeten besteden aan de praktische toepassing van 
vakkennis en aan probleemoplossende vaardigheden.

Hoger opgeleide kenniswerkers zijn positiever in hun oordeel over de opleiding als basis 
voor het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden dan als basis om te starten op de 
arbeidsmarkt. Een tekortschietende startbekwaamheid hoeft dus volgens hoger opgeleide 
kenniswerkers niet steeds problematisch te zijn voor de verdere beroepsmatige ontwikke-
ling. Over de hele linie vinden universitair opgeleide kenniswerkers vaker dan uit het HBO 
afkomstige kenniswerkers dat hun opleiding hen voldoende bagage heeft meegegeven om 
zich (beroepsmatig) verder te kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld door het volgen van verder 
regulier onderwijs of van cursussen/bedrijfsopleidingen (scholing).

Wat de verdere competentie-ontwikkeling betreft, blijkt dat (K)MBO’ers met 38% iets vaker 
deelnemen aan vervolgonderwijs dan HBO’ers (32%) en WO’ers (31%). Over de jaren 1996 t/m 
2004 gerekend, betreft het vervolgonderwijs van 87% van de verder lerende (K)MBO’ers, 73% 
van de verder lerende HBO’ers en 68% van de verder lerende WO’ers doorstroom naar een 
hoger niveau. Kijken we naar de deelname aan scholing, dan komt naar voren dat in grote 
bedrijven vaker scholing plaatsvindt dan in het MKB, dat kenniswerkers vaker scholing volgen 
dan niet-kenniswerkers, dat hoger opgeleiden vaker scholing volgen dan middelbaar opge-
leiden, en dat de deelname van hoger opgeleiden aan scholing na 1999 fors is gedaald.

In het licht van de waarde die in onze kenniseconomie wordt toegekend aan internationale 
oriëntatie en ondernemerschapzin zien we dat universitaire studenten vaker buitenlanderva-
ring opdoen in hun opleiding dan studenten van hogescholen, dat universitaire afgestudeerden 
vaker dan anderen in het buitenland gaan werken, en dat ‘slechts’ zo’n 3% tot 4% van de hoger 
opgeleiden voor zich zelf gaat werken (als zelfstandige of freelancer). Een nadere analyse van 
afgestudeerden van het HBO heeft laten zien dat HBO’ers doorgaans voor zich zelf beginnen 
om werkloosheid te voorkomen, en dat creativiteit, risicobereidheid en slagvaardigheid zeer 
belangrijke competenties zijn voor startende ondernemers. Voor hoger opgeleiden die als 
leidinggevenden een voortrekkersrol vervullen in de kenniseconomie, zijn stressbestendig-
heid en slagvaardigheid zeer belangrijke competenties. Een nadere analyse van afgestudeerden 
van het HBO heeft laten zien dat bij het verwerven van ondernemerschapcompetenties naast 
de opleiding (onderwijsmethode, didactische werkvormen, stage, buitenlandervaring) ook 
ervaringen los van de opleiding zoals bestuurlijke ervaring en voor het vakgebied relevante 
werkervaring een rol spelen.
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 Enkele centrale begrippen

Aansluitende functie naar niveau

Een functie wordt als aansluitend naar niveau getypeerd indien het vereiste functieniveau 
ten minste gelijk is aan het genoten opleidingsniveau. Het functieniveau wordt bepaald aan 
de hand van de door de schoolverlaters beantwoorde vraag welk opleidingsniveau volgens de 
werkgever minimaal werd vereist.

Aansluitende functie naar richting

Een functie wordt als aansluitend naar richting getypeerd als de vereiste opleidingsrichting 
gelijk of verwant is aan de genoten opleidingsrichting. De vereiste opleidingsrichting wordt 
bepaald aan de hand van de door de schoolverlaters beantwoorde vraag welke opleidingsrich-
ting volgens de werkgever werd vereist.

Allochtoon

Om als allochtoon te worden aangemerkt, dient de respondent of ten minste één van zijn 
of haar ouders te zijn geboren in één van de landen die worden genoemd in de Wet SAMEN 
(Stimulering Arbeidsdeelname Minderheden).

Beroepsbevolking

Tot de beroepsbevolking behoren:
degenen die ten minste 12 uur per week werken of werk hebben aanvaard waardoor zij ten 
minste 12 uur per week gaan werken;
degenen zonder werk (of met werk van minder dan 12 uur per week) die op zoek zijn 
naar werk.

In deze rapportage is tevens als voorwaarde gesteld dat de maatschappelijke positie niet scho-
lier of student is.

Bruto uurloon

Het bruto maandloon heeft betrekking op de hoofdfunctie, en is inclusief toeslagen maar 
exclusief inkomen uit overwerk. Het bruto uurloon is gelijk aan het bruto maandloon, 
gedeeld door het aantal arbeidsuren per week in de hoofdfunctie, vermenigvuldigd met de 
factor 12/52.







Enkele centrale begrippen
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Flexibele arbeidsrelatie

Een flexibele arbeidsrelatie betreft een aanstelling als uitzendkracht, oproepkracht e.d. of een 
aanstelling in tijdelijke dienst.

Intredewerkloosheid

De intredewerkloosheid is het totaal aantal maanden sinds het verlaten van de opleiding 
waarvan de schoolverlaters hebben aangegeven dat hun maatschappelijke positie in de betref-
fende maand werkloos was.

Kwaliteit van het werk

De kwaliteit van het werk geeft een samenvattend beeld van de gemiddelde beloning en de 
mate waarin de functie qua niveau en richting aansluit op de gevolgde opleiding. Deze wordt 
getypeerd aan de hand van het gemiddelde over alle onderscheiden opleidingen.

Maatschappelijke positie

De maatschappelijke positie geeft de situatie weer die de schoolverlaters zelf het beste bij zich 
vinden passen (bijvoorbeeld betaald werk, scholier/student).

Opleidingssector

Binnen de onderwijssoorten is een onderverdeling gemaakt naar verschillende sectoren, 
bijvoorbeeld techniek, economie e.d.

Onderwijssoort

In het rapport worden de gediplomeerde schoolverlaters van de volgende onderwijssoorten 
onderscheiden:
AVO:  algemeen voortgezet onderwijs, HAVO en VWO
VMBO: voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.
BOL: beroepsopleidende leerweg van het secundair beroepsonderwijs. Daarbinnen wordt 

een onderscheid gemaakt tussen niveau 1/2 (assistent beroepsbeoefenaar (AB) en 
beginnend beroepsbeoefenaar (BB)) en niveau 3/4 (zelfstandig beroepsbeoefenaar 
(ZB) en (midden-)kaderfunctionaris ((M)KF) of specialist).

BBL:  beroepsbegeleidende leerweg van het secundair beroepsonderwijs. Ook hier wordt 
het onderscheid tussen niveau 1/2 en 3/4 gemaakt.

HBO:  hoger beroepsonderwijs
WO:  wetenschappelijk onderwijs
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Enkele centrale begrippen

Werkgelegenheid en werkzekerheid

De werkgelegenheid en werkzekerheid geeft een samenvattend beeld van het werkloosheids-
percentage, de intredewerkloosheid en de mate waarin schoolverlaters een vaste aanstelling 
hebben weten te verwerven. Deze wordt getypeerd aan de hand van het gemiddelde over alle 
onderscheiden opleidingen.

Werkloosheid

In deze rapportage wordt uitgegaan van de definitie van werkloze beroepsbevolking: school-
verlaters zonder werk (of met werk van minder dan 12 uur per week) die op zoek zijn naar 
betaald werk. Daarbij is tevens als voorwaarde gesteld dat de maatschappelijke positie niet 
scholier of student is.
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Appendix 1

Tabel 1
Resultaten van de multivariate analyse van het niveau van de vervolgopleiding van schoolverlaters van het 
HA�O (logit-effecten)1

Geen vervolgopleiding VWO HBO

Geslacht
  Man 0,29 -1,25* -0,52**
  Vrouw referentie referentie referentie

Etniciteit
  Autochtoon referentie referentie referentie
  Allochtoon -0,18 2,15** 1,18**

Leeftijd 0,26 -0,21 0,13

Examencijfer 0,24 0,94* 0,58**

Profiel 
  Cultuur en maatschappij -0,64 -1,86** -0,55**
  Economie en maatschappij referentie referentie referentie
  Natuur en gezondheid -0,43 0,23 -0,15
  Natuur en techniek -0,18 1,14 0,52

Opleidingsniveau ouders 0,04 0,23* 0,09*

Huishoudinkomen 
  < 15.000 euro -0,52 -0,61 -0,44
  15.000 - 30.000 euro -0,61 -1,92* -0,77*
  30.000 - 45.000 euro -0,19 -1,98** -0,27
  45.000 - 60.000 euro -0,80 -1,27* -0,31
  > 60.000 euro referentie referentie referentie

CHi-kwadraat 110,0**
N 2.593
1  relatief ten opzichte van MBO
** significant op 1%-niveau
* significant op 5%-niveau  
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Tabel 2
Resultaten van de multivariate analyse van het niveau van de vervolgopleiding van schoolverlaters van het 
�WO (logit-effecten)1

Geen vervolgopleiding WO

Geslacht
  Man 0,49 0,14
  Vrouw referentie referentie

Etniciteit
  Autochtoon referentie referentie
  Allochtoon X 1,15**

Leeftijd -0,62 -0,08

Examencijfer 1,01** 0,91**

Profiel 
  Cultuur en maatschappij -0,17 -0,13
  Economie en maatschappij referentie referentie
  Natuur en gezondheid 0,17 0,43**
  Natuur en techniek x 0,95**

Opleidingsniveau ouders -0,04 0,07**

Huishoudinkomen 
  < 15.000 euro 0,72 -0,63*
  15.000 - 30.000 euro 0,83 -0,70**
  30.000 - 45.000 euro 0,83 -0,29
  45.000 - 60.000 euro 0,65 -0,34*
  > 60.000 euro referentie referentie

CHi-kwadraat 267,6**
N 2.294
1  Relatief ten opzichte van HBO
** significant op 1%-niveau  
* significant op 5%-niveau  
x = komt niet voor
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Tabel 3
Resultaten van de multivariate analyse van de richting van de vervolgopleiding van schoolverlaters van het 
HA�O die doorstromen naar het HBO (logit-effecten)1

HAVO - HBO landbouw onderwijs techniek
gezond-

heidszorg
gedrag & 

maatschappij
taal & 

cultuur

Geslacht
  Man -0,13 -1,03** 1,28** -1,36** -1,60** -0,84*
  Vrouw referentie referentie referentie referentie referentie referentie

Etniciteit
 Autochtoon referentie referentie referentie referentie referentie referentie
  Allochtoon -0,28 -1,37** -0,35 -1,13** -0,48 -1,05

Leeftijd 0,09 0,00 -0,02 0,00 0,14 -0,23

Examencijfer -0,16 -0,18 0,11 -0,21 -0,09 0,01

Profiel 
  Cultuur en maatschappij -1,23 1,08** 0,46 0,66 1,03** 1,74**
 Economie en maatschappij referentie referentie referentie referentie referentie referentie
  Natuur en gezondheid 3,82** 1,86** 4,03** 3,52** 1,87** 2,25**
  Natuur en techniek 3,17** 0,67 4,49** 0,67 -0,12 2,25**

Opleidingsniveau ouders -0,01 0,01 0,02 0,04 0,04 0,13*

Huishoudinkomen 
  < 15.000 euro 0,48 0,72** 0,69 1,16** 1,05** 0,72
  15.000 - 30.000 euro -0,36 0,86** 0,62* 1,04** 0,48 0,10
  30.000 - 45.000 euro -0,12 0,65** 0,42 0,78** 0,32 0,42
  45.000 - 60.000 euro 0,24 0,57** 0,31 0,64* 0,26 0,33
  > 60.000 euro referentie  referentie referentie referentie referentie referentie

CHi-kwadraat 1.699,1**
N 2.291
1  Relatief ten opzichte van sector economie
** significant op 1%-niveau
* significant op 5%-niveau
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Tabel 4
Resultaten van de multivariate analyse van de richting van de vervolgopleiding van schoolverlaters van het 
�WO die doorstromen naar het WO (logit-effecten)1

VWO - WO landbouw techniek
gezond-

heidszorg
gedrag & 

maatschappij
taal & 

cultuur
recht & 

openbare orde
natuurweten-

schappen

Geslacht
  Man -0,83* 0,65* -1,24** -1,43** -1,05** -0,90** -0,16
  Vrouw referentie referentie referentie referentie referentie referentie referentie

Etniciteit
  Autochtoon referentie referentie referentie referentie referentie referentie referentie
  Allochtoon -1,24 -0,04 0,10 -0,06 -0,28 0,26 -0,07
  Leeftijd -0,09 -0,09 0,04 -0,24 -0,07 0,25 0,07
  Examencijfer -0,21 0,07 0,28 -0,40** 0,19 -0,19 0,13

Profiel 
  Cultuur en maatschappij 2,89* 1,25 1,45* 2,87** 3,60** 2,58** 1,57
  Economie en maatschappij referentie referentie referentie referentie referentie referentie referentie
  Natuur en gezondheid 5,61** 3,54** 4,75** 0,94** 0,58 -0,31 4,27**
  Natuur en techniek 3,72** 4,95** 3,09** -0,11 0,15 -1,36* 4,45**

Opleidingsniveau ouders 0,04 -0,06 0,09* 0,04 0,11** 0,11** 0,09

Huishoudinkomen 
  < 15.000 euro 0,62 1,43* 1,16 0,49 0,67 0,05 1,42
  15.000 - 30.000 euro 0,60 0,32 0,46 0,41 0,19 0,15 0,99*
  30.000 - 45.000 euro 1,09* 0,78* 0,98** 0,57* 0,26 -0,09 1,02**
  45.000 - 60.000 euro 0,28 0,47 0,44 0,51* 0,23 0,04 0,47
  > 60.000 euro referentie referentie referentie referentie referentie referentie referentie

CHi-kwadraat 1.987,0**
N 1.782
1  Relatief ten opzichte van sector economie
** significant op 1%-niveau
* significant op 5%-niveau



��

Appendix 1

Tabel 5
Resultaten van de multivariate analyse van het gevolgde profiel van schoolverlaters van het HA�O 
(logit-effecten)1

Cultuur en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek

Geslacht
  Man -2,21** -0,88** 1,91**
  Vrouw referentie referentie referentie

Etniciteit
  Autochtoon referentie referentie referentie
  Allochtoon -0,35* -0,38 -0,53

Leeftijd 0,04 0,19** -0,12

Opleidingsniveau ouders 0,03 0,06** 0,01

Huishoudinkomen 
  < 15.000 euro 0,79** 0,83** 0,60**
  15.000 - 30.000 euro 0,57** 0,49** 0,42
  30.000 - 45.000 euro 0,25 0,45** 0,29
  45.000 - 60.000 euro 0,40** 0,14 0,17
  > 60.000 euro referentie referentie referentie

Chi-kwadraat 959,0**
N 3.093
1  Relatief ten opzichte van het profiel Economie en Maatschappij
** significant op 1%-niveau
* significant op 5%-niveau
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Tabel 6
Resultaten van de multivariate analyse van het gevolgde profiel van schoolverlaters van het �WO 
(logit-effecten)1

Cultuur en Maatschappij Natuur en Gezondheid Natuur en Techniek

Geslacht
  Man -1,95** -0,78** 1,61**
  Vrouw referentie referentie referentie

Etniciteit
  Autochtoon referentie referentie referentie
  Allochtoon -0,94** -0,17 -0,23

Leeftijd 0,09 0,01 -0,20*

Opleidingsniveau ouders 0,04* 0,11** 0,11**

Huishoudinkomen 
  < 15.000 euro 0,50 0,39 0,99**
  15.000 - 30.000 euro 0,35 0,21 0,23
  30.000 - 45.000 euro 0,42** 0,04 0,22
  45.000 - 60.000 euro 0,18 -0,03 0,00
  > 60.000 euro referentie referentie referentie

Chi-kwadraat 768,0**
N 2.935
1  Relatief ten opzichte van het profiel Economie en Maatschappij
** significant op 1%-niveau
* significant op 5%-niveau
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Constructie van de studieprofielen

HAVO

Natuur & Techniek
Wiskunde B en natuurkunde, zonder scheikunde en biologie.
Wiskunde B, natuurkunde en scheikunde, zonder biologie. 
Natuurkunde zonder wiskunde B of wiskunde B zonder natuurkunde, met scheikunde, 
zonder biologie. 

Natuur & Gezondheid
Wiskunde A, biologie en scheikunde, zonder wiskunde B. 
Wiskunde B, natuurkunde en biologie, zonder scheikunde. 
Natuurkunde zonder wiskunde B of wiskunde B zonder natuurkunde, met biologie, 
zonder scheikunde. 
Natuurkunde zonder wiskunde B of wiskunde B zonder natuurkunde, met scheikunde 
en biologie. 
Wiskunde B, natuurkunde, scheikunde en biologie. 

Economie & Maatschappij
Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde A of wiskunde B, met 
economie of handelswetenschappen, zonder natuurkunde en scheikunde.
Wiskunde A of wiskunde B, economie of handelswetenschappen, geschiedenis en aard-
rijkskunde, zonder natuurkunde, scheikunde, Frans en Duits. 
Economie en handelswetenschappen (of management & organisatie in 2002), zonder 
natuurkunde en scheikunde. 
Economie met wiskunde A of wiskunde B, zonder natuurkunde, scheikunde, Frans, 
Duits, geschiedenis en aardrijkskunde. 
Economie met wiskunde A of wiskunde B, zonder natuurkunde, scheikunde, Frans en 
Duits, met aardrijkskunde zonder geschiedenis of geschiedenis zonder aardrijkskunde. 
Aardrijkskunde zonder geschiedenis en natuurkunde. 

Cultuur & Maatschappij
Frans, Duits, Engels, geschiedenis en aardrijkskunde, zonder wiskunde A, wiskunde B, 
economie, handelswetenschappen, natuurkunde en scheikunde. 
Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde en wiskunde A, zonder wiskunde B, 
economie, handelswetenschappen, natuurkunde en scheikunde. 
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Frans, Duits en Engels, geschiedenis zonder aardrijkskunde of aardrijkskunde zonder 
geschiedenis, zonder wiskunde A, wiskunde B, economie, handelswetenschappen, 
natuurkunde en scheikunde.
Frans, Duits en Engels, geschiedenis zonder aardrijkskunde of aardrijkskunde zonder 
geschiedenis, zonder wiskunde A en wiskunde B, met economie of handelswetenschappen, 
zonder natuurkunde en scheikunde. 
Frans, Duits en Engels, geschiedenis zonder aardrijkskunde of aardrijkskunde zonder 
geschiedenis, met wiskunde A, zonder wiskunde B, economie, handelswetenschappen, 
natuurkunde en scheikunde. 
Frans, Duits en Engels, geschiedenis zonder aardrijkskunde of aardrijkskunde zonder 
geschiedenis, met wiskunde A, zonder wiskunde B, met economie of handelsweten-
schappen, zonder natuurkunde en scheikunde. 
Frans, Duits en Engels, zonder geschiedenis, aardrijkskunde en economie, met wiskunde 
A, zonder wiskunde B, natuurkunde en scheikunde.
Frans zonder Duits of Duits zonder Frans, zonder natuurkunde, scheikunde, biologie en 
aardrijkskunde. 
Frans zonder Duits of Duits zonder Frans, zonder natuurkunde, scheikunde en biologie, 
met aardrijkskunde en geschiedenis, zonder wiskunde A of zonder economie.
Geschiedenis zonder aardrijkskunde en natuurkunde. 

VWO

Natuur & Techniek
Wiskunde B en natuurkunde, zonder scheikunde en biologie. 
Wiskunde B, natuurkunde en scheikunde, zonder biologie. 
Natuurkunde zonder wiskunde B of wiskunde B zonder natuurkunde, met scheikunde, 
zonder biologie. 

Natuur & Gezondheid
Wiskunde A, biologie en scheikunde, zonder wiskunde B. 
Wiskunde B, natuurkunde en biologie, zonder scheikunde. 
Natuurkunde zonder wiskunde B of wiskunde B zonder natuurkunde, met biologie, 
zonder scheikunde. 
Natuurkunde zonder wiskunde B of wiskunde B zonder natuurkunde, met scheikunde 
en biologie. 
Wiskunde B, natuurkunde, scheikunde en biologie. 

Economie & Maatschappij
Frans, Duits, Engels, geschiedenis en aardrijkskunde, wiskunde A of wiskunde B, 
economie I of economie II (of economie in 2002), zonder natuurkunde en scheikunde. 
Wiskunde A of wiskunde B, economie I of economie II (of economie in 2002), geschie-
denis en aardrijkskunde, zonder natuurkunde, scheikunde, Frans en Duits. 
Economie I en economie II , zonder natuurkunde en scheikunde.
Economie II, zonder economie I, natuurkunde en scheikunde. 
Economie I of economie II (of economie in 2002) met wiskunde A of wiskunde B, zonder 
natuurkunde, scheikunde, Frans, Duits, geschiedenis en aardrijkskunde.
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Economie I of economie II (of economie in 2002) met wiskunde A of wiskunde B, zonder 
natuurkunde, scheikunde, Frans en Duits, met aardrijkskunde zonder geschiedenis of 
geschiedenis zonder aardrijkskunde. 
Aardrijkskunde zonder geschiedenis en natuurkunde. 

Cultuur & Maatschappij
Frans, Duits, Engels, geschiedenis en aardrijkskunde, zonder wiskunde A, wiskunde B, 
economie I,  economie II, (economie in 2002), natuurkunde en scheikunde. 
Frans, Duits, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde en wiskunde A, zonder wiskunde B, 
economie I, economie II, (economie in 2002), natuurkunde en scheikunde. 
Frans, Duits en Engels, geschiedenis zonder aardrijkskunde of aardrijkskunde zonder 
geschiedenis, zonder wiskunde A, wiskunde B, economie I, economie II, (economie in 
2002),  natuurkunde en scheikunde. 
Frans, Duits en Engels, geschiedenis zonder aardrijkskunde of aardrijkskunde zonder 
geschiedenis, zonder wiskunde A en wiskunde B, met economie I of economie II (of 
economie in 2002), zonder natuurkunde en scheikunde. 
Frans, Duits en Engels, geschiedenis zonder aardrijkskunde of aardrijkskunde zonder 
geschiedenis, met wiskunde A, zonder wiskunde B, economie I, economie II, (economie 
in 2002), natuurkunde en scheikunde. 
Frans, Duits en Engels, geschiedenis zonder aardrijkskunde of aardrijkskunde zonder 
geschiedenis, met wiskunde A, zonder wiskunde B, met economie I of economie II (of 
economie in 2002), zonder natuurkunde en scheikunde. 
Frans, Duits en Engels, zonder geschiedenis, aardrijkskunde, economie I, economie II, 
(economie in 2002), met wiskunde A, zonder wiskunde B, natuurkunde en scheikunde.
Frans zonder Duits of Duits zonder Frans, zonder natuurkunde, scheikunde, biologie en 
aardrijkskunde. 
Latijn, Frans en Duits, zonder natuurkunde, scheikunde, biologie en aardrijkskunde. 
Frans zonder Duits of Duits zonder Frans, zonder natuurkunde, scheikunde en biologie, 
met aardrijkskunde en geschiedenis, zonder economie II en zonder wiskunde A of 
economie I (of economie in 2002). 
Economie I, zonder economie II, natuurkunde en scheikunde. 
Geschiedenis zonder aardrijkskunde en natuurkunde.
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Vervolgstudies die worden gerekend tot de sector ‘techniek’

WO

Bedrijfsinformatietechnologie
Biomedische technologie
Bioprocestechnologie
Bouwkunde
Civiele techniek
Elektrotechniek
Geodesie
Industrieel ontwerpen
Installatietechniek
Landbouwtechniek
Levensmiddelentechnologie
Luchtvaart- en ruimtevaarttechniek
Maritieme techniek
Materiaalkunde
Milieutechnologie
Scheikundige technologie
Techniek en maatschappij
Technische aardwetenschappen
Technische bedrijfskunde
Technische bestuurskunde
Technische informatica
Technische mechanica
Technische natuurkunde
Technische scheikunde
Technische wiskunde
Werktuigbouwkunde

HBO

Algemene beroepenvariant Techniek
Algemene beroepenvariant Wiskunde
Algemene operationele technologie
Analytische proces- en laboratoriuminstrumentatie
Aquatische ecotechnologie
Autotechniek
Besturingstechnologie
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Biologische laboratoriumopleiding
Biologisch en medisch laboratoriumonderzoek
Biotechnologie
Bouwkunde
Bouwtechnische bedrijfskunde
Chemie
Chemische laboratoriumopleiding
Chemische technologie
Civiele techniek
Computertechniek
Duaal analytische proces- en laboratoriuminstrumentatie
Duaal bouwkunde en civiele techniek
Duaal chemische laboratoriumopleiding
Duaal elektrotechniek
Duaal laboratoriuminformatica en automatisering
Duaal milieukunde
Duaal werktuigbouwkunde
Elektrotechniek
Geodesie
HBO kort analytische methoden
HBO kort bedrijfskaderopleiding
HBO kort bouwkunde
HBO kort chemie en laboratorium
HBO kort elektrotechniek
HBO kort informatica
HBO kort logistiek
HBO kort logistiek en facilitair management
HBO kort proceskunde
HBO kort werktuigbouwkunde
Hydrografie
Industrieel productontwerpen
Informatica
Logistiek en technische vervoerskunde
Luchtvaarttechnologie
Maritiem officier
Materiaalkunde
Medische laboratoriumopleiding
Milieugerichte materiaaltechnologie
Milieukunde
Milieutechnologie
Petroleum- en gastechnologie
Ruimtelijke ordening en planologie
Scheepsbouwkunde
Technisch-commerciële confectiekunde
Technisch-commerciële textielkunde
Technische bedrijfskunde
Technische informatica
Technische natuurkunde
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Verkeerskunde
Vliegtuigoperatie
Werktuigbouwkunde
Wiskunde
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Tabel 1a
Resultaten van de logistische regressieanalyses van de keuze voor een technisch vakkenpakket: HA�O-leer-
lingen (1998 en 2003)

Model A Model B
B S.E. B S.E.

Constante -1,773** 0,082 -1,075 0,644

Studiehuis en -profielen
   Vóór invoering (ref.) - -
   Na invoering -0,081 0,111 -0,044 0,126

Geslacht
   Man (ref.) -
   Vrouw -2,346** 0,149

Etniciteit
   Autochtoon (ref.) -
   Allochtoon -0,144 0,235

Opleiding ouders -0,004 0,031

Examencijfer Nederlands -0,084 0,079

Examencijfer wiskunde 0,114* 0,058

Model Chi2 0,533 370,456**
Df 1 6
N 2.736 2.736

* p <0.05; ** p <0.01

Tabel 1b
Model C: effecten van achtergrondkenmerken op de keuze voor een technisch vakkenpakket vóór en na 
invoering van het studiehuis en de studieprofielen; HA�O-leerlingen (1998 en 2003)

B vóór invoering studiehuis 
en -profielen

B na invoering studiehuis 
en -profielen

Verschil B

Geslacht -2,104 -2,681 -0,577

Etniciteit 0,350 -0,169 -0,519

Opleiding ouders -0,042 0,018 0,060

Examencijfer Nederlands -0,146 -0,055 0,091

Examencijfer wiskunde -0,174 0,323 0,497**

* p <0.05; ** p <0.01
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Tabel 2a
Resultaten van de logistische regressieanalyses van de keuze voor een technisch vakkenpakket: �WO-leer-
lingen (1998 en 2003)

Model A Model B
B S.E. B S.E.

Constante -1,322** 0,067 -2,178** 0,523

Studiehuis en -profielen
   Vóór invoering (ref.) - -
   Na invoering -0,618** 0,100 -0,724** 0,110

Geslacht
   Man (ref.) -
   Vrouw -1,776** 0,120

Etniciteit
   Autochtoon (ref.) -
   Allochtoon -0,030 0,235

Opleiding ouders 0,034 0,028

Examencijfer Nederlands -0,108 0,072

Examencijfer wiskunde 0,327** 0,049

Model Chi2 38,844** 392,690**
Df 1 6
N 3.009 3.009

* p <0.05; ** p <0.01

Tabel 2b
Model C: effecten van achtergrondkenmerken op de keuze voor een technisch vakkenpakket vóór en na 
invoering van het studiehuis en de studieprofielen; �WO-leerlingen (1998 en 2003)

B vóór invoering studiehuis 
en -profielen

B na invoering studiehuis 
en -profielen

Verschil B

Geslacht -1,423 -2,260 -0,837**

Etniciteit -0,405 0,034 0,439

Opleiding ouders 0,044 0,014 -0,030

Examencijfer Nederlands -0,094 -0,143 -0,049

Examencijfer wiskunde 0,416 0,258 -0,158
* p <0.05; ** p <0.01
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Tabel 3a
Resultaten van de logistische regressieanalyses van de keuze voor een technische HBO-opleiding: HA�O-
leerlingen (1998 en 2003)

Model A Model B Model C
B S.E. B S.E. B S.E.

Constante -1,483** 0,090 -1,060 1,601 -0,627 1,892

Studiehuis en -profielen
   Vóór invoering (ref.) - - -
   Na invoering -0,032 0,117 0,065 0,135 0,190 0,160

Geslacht
   Man (ref.) - -
   Vrouw -2,115** 0,144 -1,526** 0,174

Etniciteit
   Autochtoon (ref.) - -
   Allochtoon -0,113 0,239 0,037 0,292

Opleiding ouders -0,021 0,033 -0,026 0,040

Examencijfer Nederlands -0,167* 0,084 -0,155 0,101

Examencijfer wiskunde 0,164** 0,060 0,170* 0,071

Leeftijd 0,027 0,077 0,079 0,093

Studieprofiel
   Natuur en Techniek (ref.) -
   Natuur en Gezondheid -1,075** 0,181
   Economie en Maatschappij -3,664** 0,242
   Cultuur en Maatschappij -3,591** 0,312

Model Chi2 0,074 314,323** 773,353**
Df 1 7 10
N 2.043 2.043 2.043
* p <0.05; ** p <0.01

Tabel 3b
Model D: effecten van achtergrondkenmerken en studieprofiel op de keuze voor een technische HBO-oplei-
ding vóór en na invoering van het studiehuis en de studieprofielen; HA�O-leerlingen (1998 en 2003)

B vóór invoering studiehuis 
en –profielen

B na invoering studiehuis 
en –profielen

Verschil B

Geslacht -0,795 -2,298 -1,503**

Etniciteit 0,011 0,021 0,010

Opleiding ouders 0,053 -0,095 -0,148

Examencijfer Nederlands -0,310 -0,064 0,246

Examencijfer wiskunde 0,134 0,197 0,063

Leeftijd -0,030 0,154 0,184

Natuur en Gezondheid -1,287 -0,887 0,400

Economie en Maatschappij -3,024 -4,294 -1,270**

Cultuur en Maatschappij -3,513 -3,474 0,039

* p <0.05; ** p<0.01
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Tabel 4a
Resultaten van de logistische regressieanalyses van de keuze voor een technische HBO-opleiding: �WO-
leerlingen (1998 en 2003)

Model A Model B Model C
B S.E. B S.E. B S.E.

Constante -1,441** 0,128 -1,506 3,713 -0,908 4,070

Studiehuis en –profielen
   Vóór invoering (ref.) - - -
   Na invoering -0,480* 0,212 -0,529* 0,237 -0,372 0,262

Geslacht
   Man (ref.) - -
   Vrouw -1,952** 0,243 -1,671** 0,270

Etniciteit
   Autochtoon (ref.) - -
   Allochtoon 0,694 0,673 0,484 0,783

Opleiding ouders -0,010 0,059 -0,025 0,064

Examencijfer Nederlands -0,383* 0,168 -0,303 0,185

Examencijfer wiskunde 0,274* 0,114 0,098 0,123

Leeftijd 0,095 0,167 0,144 0,182

Studieprofiel 
   Natuur en Techniek (ref.) -
   Natuur en Gezondheid -0,246 0,311
   Economie en Maatschappij -2,360** 0,413
   Cultuur en Maatschappij -2,354** 0,431

Model Chi2 5,281* 115,539** 192,338**
Df 1 7 10
N 710 710 710

* p <0.05; ** p <0.01

Tabel 4b
Model D: effecten van achtergrondkenmerken en studieprofiel op de keuze voor een technische HBO-oplei-
ding vóór en na invoering van het studiehuis en de studieprofielen; �WO-leerlingen (1998 en 2003)

B vóór invoering studiehuis en 
-profielen

B na invoering studiehuis en 
–profielen

Verschil B

Geslacht -1,773 -1,851 -0,078

Etniciteit -20,226 0,882 21,108

Opleiding ouders -0,072 0,037 0,109

Examencijfer Nederlands -0,057 -0,771 -0,714

Examencijfer wiskunde 0,218 -0,077 -0,295

Leeftijd -0,102 0,443 0,545

Natuur en Gezondheid -0,132 -0,494 -0,362

Economie en Maatschappij -2,251 -2,632 -0,381

Cultuur en Maatschappij -2,616 -1,911 0,705

* p <0.05; ** p <0.01
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Tabel 5a
Resultaten van de logistische regressieanalyses van de keuze voor een technische WO-studie: �WO-leer-
lingen (1998 en 2003)

Model A Model B Model C
B S.E. B S.E. B S.E.

Constante -1,595** 0,092 6,516** 2,271 7,120** 2,473

Studiehuis en –profielen
   Vóór invoering (ref.) - - -
   Na invoering -0,166 0,123 -0,284* 0,137 0,036 0,151

Geslacht
   Man (ref.) - -
   Vrouw -1,695** 0,151 -1,243** 0,165

Etniciteit
   Autochtoon (ref.) - -
   Allochtoon -0,187 0,274 -0,282 0,295

Opleiding ouders 0,004 0,035 -0,035 0,039

Examencijfer Nederlands -0,179* 0,090 -0,128 0,099

Examencijfer wiskunde 0,322** 0,060 0,144* 0,066

Leeftijd -0,438** 0,105 -0,364** 0,114

Studieprofiel
   Natuur en Techniek (ref.) -
   Natuur en Gezondheid -0,961** 0,152
   Economie en Maatschappij -4,077** 0,467
   Cultuur en Maatschappij -4,595** 0,721

Model Chi2 1,812 230,488** 535,004**
Df 1 7 10
N 2.029 2.029 2.029

* p <0.05; ** p <0.01

Tabel 5b
Model D: effecten van achtergrondkenmerken en studieprofiel op de keuze voor een technische WO-studie 
vóór en na invoering van het studiehuis en de studieprofielen; �WO-leerlingen (1998 en 2003)

B vóór invoering studiehuis 
en -profielen

B na invoering studiehuis 
en –profielen

Verschil B

Geslacht -0,678 -1,731 -1,053**

Etniciteit 0,240 -0,314 -0,554

Opleiding ouders 0,024 -0,090 -0,114

Examencijfer Nederlands -0,264 -0,078 0,186

Examencijfer wiskunde 0,057 0,228 0,171

Leeftijd -0,400 -0,357 0,043

Natuur en Gezondheid -0,508 -1,365 -0,857**

Economie en Maatschappij -3,878 -4,359 -0,481

Cultuur en Maatschappij -20,296 -3,798 16,498

* p <0.05; ** p <0.01
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Afbakening van het wetenschappelijk en technologisch arbeidspotentieel op basis van 
beroep.

Alle personen werkzaam in beroepen die volgens de International Standard Classification of 
Occupations (ISCO) ‘88 zijn ingedeeld in hoofdgroepen 2 of 3 of in de management subgroepen 
122, 123 of 131 worden verondersteld werkzaam te zijn in een wetenschappelijk en technisch 
beroep en als zodanig te behoren tot het wetenschappelijk en technologisch arbeidspotentieel 
(OECD, 1995, p. 24).

De hoofdgroep “Specialisten” (hoofdgroep 2) wordt als volgt gedefinieerd:

“This major group includes occupations whose main tasks require a high level of professional 
knowledge and experience in the fields of physical and life sciences, or social sciences and 
humanities. The main tasks consist of increasing the existing stock of knowledge, applying 
scientific and artistic concepts and theories to the solution of problems, and teaching about 
the foregoing in a systematic manner. Most occupations in this major group require skills at 
the International Standard Classification of Education (ISCED) categories 6 or 7”.

De hoofdgroep “Technici en assistenten” (hoofdgroep 3) wordt als volgt gedefinieerd:

“This major group includes occupations whose main tasks require technical knowledge and 
experience in one or more fields of physical and life sciences, or social sciences and humani-
ties. The main tasks consist of carrying out technical work connected with the application 
of concepts and operational methods in the above-mentioned fields, and teaching at certain 
education levels. Most occupations in this major group require skills at the ISCED category 5”.

De ISCO subgroep 122 omvat “Productie- en operationele afdelingsmanagers”, subgroep 123 
omvat “Overige12 afdelingsmanagers” en subgroep 131 omvat “General managers”.

Bron: OECD (1995), The measurement of scientific and technological activities. Draft Manual on the Measurement of Human Resources devoted to S&T, 
Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.

12. Inclusief Onderzoek & Ontwikkeling.




