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1  Inleiding

In deze tweede Technotopics bundel worden, evenals in de vorige bundel, enkele specifieke 
ontwikkelingen en maatschappelijke vragen over de verschillende fasen van zowel de school- als 
de beroepsloopbaan van bètatechnici nader belicht. Een belangrijk aandachtspunt is deze keer de 
keuze voor een bètatechnische opleiding.

De belangstelling voor bètatechniek bij jongeren is het afgelopen decennium afgenomen. Deze afname wordt in deze bundel 

vanuit verschillende invalshoeken belicht. Er wordt ingegaan op de effecten van onderwijsvernieuwingen, zoals de introductie van 

de studieprofielen in het voortgezet onderwijs, maar ook op de onderliggende demografische ontwikkelingen en het 

studiekeuzeproces. Vervolgens komt in de bundel het werkveld van bètatechnici aanbod. De aantrekkelijkheid van een 

bètatechnische opleiding wordt immers in belangrijke mate bepaald door de arbeidsmarkt- en loopbaanperspectieven die deze 

opleidingen te bieden hebben. Vooral in vergelijking met de perspectieven van alternatieve opleidingen. Wat zoeken bètatechnici 

in hun werk en vinden ze dat ook? Krijgen bètatechnici voldoende mogelijkheden om zichzelf verder te ontwikkelingen? Ten slotte 

wordt ingegaan op de internationale arbeidsmarkt van bètatechnici en de global resourcing van de werkgelegenheid. In welke 

mate kunnen tekorten aan bètatechnici worden opgevangen door buitenlandse kenniswerkers. Maar ook in welke mate raken we 

Nederlands toptalent kwijt aan het buitenland en verplaatsen bedrijven steeds meer kennisintensieve werkgelegenheid naar het 

buitenland?

Goede studie- en beroepskeuzevoorlichting is van cruciaal belang voor de keuze van een bètatechnische opleiding in het hoger 

onderwijs, zo blijkt uit onderzoek van Lex Borghans en Bart Golsteyn. Ze laten zien dat er op het havo en vwo een aanzienlijke 

groep leerlingen is die wel een bètatechnische vervolgopleiding overweegt maar hier uiteindelijk toch niet voor kiest. Bovendien 

lijkt deze groep leerlingen ook over voldoende talent te beschikken om een bètatechnische opleiding succesvol af te kunnen 

ronden. In plaats van een bètatechnische opleiding kiezen deze leerlingen echter vaak een economische of medische opleiding. 

Als alle leerlingen die ooit serieus hebben overwogen om een bètatechnische opleiding te gaan doen, hier ook daadwerkelijk voor 

zouden kiezen, dan zou het aantal studenten in de bètatechniek met maar liefst 22% kunnen toenemen. Een vergelijking tussen 

de studenten die voor bètatechniek hebben gekozen en studenten die dat wel hebben overwogen maar uiteindelijk niet hebben 

gedaan, laat zien dat beide groepen zich voor hun latere werk min of meer dezelfde doelen stellen. De laatste groep denkt echter 

vaak deze doelen minder goed te kunnen realiseren met een bètatechnische opleiding. Dat geldt met name voor een vaste baan 
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en zelfstandig werk. Een andere belangrijk verschil tussen beide groepen studenten betreft de manier waarop ze een beeld 

hebben gekregen van bètatechnische opleidingen. De studenten die wel voor bètatechniek hebben gekozen geven vaker aan 

informatie te hebben gekregen van de schooldecaan of de media. Zij waren op het moment van studiekeuze dus waarschijnlijk 

beter geïnformeerd over de opleiding en hadden daardoor reëlere verwachtingen dan degenen die uiteindelijk voor een andere 

opleiding hebben gekozen. Door goede informatie te geven over de aspecten van het beroepsveld die jongeren die een 

bètatechnische studie overwegen belangrijk vinden voor hun studiekeuze, zullen wellicht meer leerlingen over de streep kunnen 

worden getrokken om te kiezen voor een bètatechnische studie.

In 1998 is de tweede fase van het voortgezet onderwijs in het havo en vwo ingrijpend veranderd door de invoering van de vier 

studieprofielen. Terwijl leerlingen voorheen een grote keuzevrijheid hadden bij het samenstellen van het eindexamenpakket, 

moeten ze nu keuze maken uit één van de vier profielen. Deze verandering heeft grote invloed gehad voor de doorstroom naar 

het bètatechnisch vervolgonderwijs. Dit blijkt uit de volgende twee bijdragen. 

Tim Huijts, Rolf van der Velden en Maarten Wolbers vergelijken de vakkenpakketkeuze van een cohort leerlingen dat eindexamen 

heeft gedaan voor de invoering van de studieprofielen met een cohort dat eindexamen heeft gedaan na de invoering van de 

studieprofielen. Zij laten zien dat na de invoering, vooral op het vwo, al bij de studieprofielkeuze veel leerlingen ‘verloren’ gaan 

voor de techniek omdat zij minder vaak voor een bètatechnisch profiel en daardoor ook minder vaak voor een bètatechnische 

vervolgopleiding kiezen dan voorheen. Een belangrijke oorzaak van deze afnemende belangstelling voor bètatechniek is de 

afgenomen optiewaarde van een bètatechnisch pakket. In het nieuwe systeem stellen opleidingen in het hoger onderwijs 

specifiekere instroomeisen dan voorheen. Dat geldt niet alleen voor de bètatechnische opleidingen, maar vooral ook voor andere 

opleidingen in het hbo en wo. Voorheen kon iemand met een vakkenpakket met natuurkunde, scheikunde en wiskunde b nog 

vrijwel alle kanten uit. Men kon bijvoorbeeld ook een vervolgopleiding in de sector economie gaan doen. In het nieuwe systeem is 

daar het profiel Economie & Maatschappij voor vereist. Vooral de groep leerlingen die op zestienjarige leeftijd nog niet zeker is 

van een bètatechnische vervolgopleiding zal nu vaker dan voorheen geneigd zijn een niet-bètatechnisch profiel te kiezen.

Annemarie van Langen kijkt specifiek naar de keuze voor bètatechnisch onderwijs van meisjes op het havo en vwo. Op 

zestienjarige leeftijd is de druk zich aan te passen aan seksespecifieke stereotypen bijzonder hoog. Naarmate meisjes meer 

mogelijkheden krijgen om een typisch “meisjesvakkenpakket” te kiezen zullen ze dit ook vaker doen. In landen waar minder 

keuzevrijheid is, is de deelname van meisjes aan het bètatechnisch onderwijs dan ook veel groter. De invoering van de 

studieprofielen in 1998 heeft weliswaar de keuzemogelijkheden enigszins ingeperkt maar juist de invoering van het lichtere 
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profiel Natuur & Gezondheid naast het zwaardere profiel Natuur & Techniek heeft ingespeeld op de neiging van meisjes een 

minder zware bètakeuze te maken dan ze zouden aankunnen. Het aanpassen van de profielen, het afschaffen van de deelvakken, 

en het stellen van “zwaardere” eisen door opleidingen in het hoger onderwijs zouden dit wellicht kunnen tegengaan.

Johan Coenen en Christoph Meng kijken naar de belangstelling voor techniek in het voortgezet onderwijs en de doorstroom 

vanuit het vmbo naar mbo techniek. Zij laten zien dat de instroom in het technisch beroepsonderwijs al vanaf het einde van de 

jaren ’90 sterk onder druk staat. De invoering van het vmbo heeft deze trend niet kunnen ombuigen. De niet-technische 

beroepsopleidingen in het voortgezet onderwijs hebben daarentegen wel geprofiteerd van de invoering van het vmbo. Daar vmbo 

techniek de belangrijkste vooropleiding is voor mbo techniek, is ook bij mbo techniek de instroom sterk onder druk komen te 

staan. Bovendien is er een neerwaartse verschuiving van de doorstroom naar mbo-opleidingen op niveau 1 en 2 in plaats van 

opleidingen op niveau 3 en 4. Dit is niet alleen zorgwekkend voor het arbeidsaanbod op mbo niveau; het betekent ook de 

doorstroom vanuit het mbo naar het hoger technische onderwijs in de toekomst zal gaan afnemen.

Rolf van der Velden probeert de vraag te beantwoorden of het geringe aandeel van het bètatechnische onderwijs in het hoger 

onderwijs in Nederland verband houdt met de relatieve beloning en de carrièreperspectieven van bètatechnici. Uit zijn onderzoek 

blijkt dat de relatieve beloning van de hoger opgeleide bètatechnici in Nederland niet erg afwijkt van die in veel andere landen. In 

de meeste landen zien we dat de beloning van bètatechnici ongeveer 5% lager ligt dan die van de economisch opgeleiden. Alleen 

in Finland, Spanje en Italië verdienen de bètatechnici net zoveel of zelfs meer dan de economisch opgeleiden. De 

carrièreperspectieven van de hoger opgeleide bètatechnici in Nederland blijven eveneens enigszins achter bij die van de 

economisch opgeleiden, maar ook op dit punt is het verschil niet groot. Bovendien vinden we vergelijkbare verschillen tussen 

bètatechnici en economen in andere Europese landen, terwijl in de meeste van die landen de hoger opgeleiden veel vaker een 

bètatechnische opleiding volgen. De relatief lage belangstelling in Nederland voor bètatechniek kan dus ook niet verklaard 

worden uit de geringere carrièreperspectieven. Ook is er geen enkele relatie is tussen de relatieve beloning en de relatieve 

werkloosheid van de bètatechnici en economen in de verschillende landen. De geconstateerde belonings- en carrièreverschillen 

lijken dus veeleer een institutioneel gegeven te zijn. Opmerkelijk is in dat verband wel dat in enkele landen de bètatechnisch 

opgeleiden betere carrièreperspectieven hebben dan de economisch opgeleiden. Dit geldt in het bijzonder voor de hoger 

opgeleiden met een Master opleiding in Tsjechië en Noorwegen en voor de bachelors in Finland. 

Andries de Grip en Raymond Montizaan gaan in op de vergrijzing onder de bètatechnici en de vervangingsproblemen die daar de 

komende jaren uit zullen voortvloeien. Het blijkt dat er vooral in de overheidssector relatief veel oudere bètatechnici werkzaam 
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zijn, die de komende jaren met pensioen zullen gaan. Bovendien blijken bètatechnisch opgeleiden vaker al voor hun 65e jaar de 

arbeidsmarkt te verlaten. Zo blijkt dat 68% van de bètatechnici in de leeftijdsgroep van 55-59 jaar, 5 jaar later reeds vervroegd is 

uitgetreden, terwijl gemiddeld 62% van de 55-59 jarigen binnen 5 jaar de arbeidsmarkt verlaat. Daarbij doen de grootste 

verschillen zich voor bij de hbo-ers en wo-ers. De verwachte toenemende krapte op de arbeidsmarkt van bètatechnisch opgeleiden 

maakt het van groot belang om de vroegtijdige arbeidsuitstroom van het oudere personeel zoveel mogelijk af te remmen door 

oudere bètatechnici langer aan het werk te houden. Wanneer men er in zou slagen om alle bètatechnici van 55-jaar en ouder tot 

hun 65ste te laten doorwerken, dan zouden de voor 2010 voorspelde knelpunten in de personeelsvoorziening voor bètatechnici in 

principe kunnen worden opgevangen. Op basis van het ROA-onderzoek in de Metalektrosector laten De Grip en Montizaan zien 

dat de meeste werkgevers nog geen beleid hebben ontwikkeld om hun oudere personeel langer productief aan de slag te houden. 

Een dergelijke “levensfasebewust personeelsbeleid” zal zich op twee pijlers moeten richten: het up-to-date houden en verdere 

ontwikkeling van de competenties van het personeel en het op peil houden van de fysieke en mentale vitaliteit van het 

bètatechnisch personeel. Bijscholing, omscholing en taak- of functieroulatie spelen daarbij een sleutelrol. Ook moet er een 

bedrijfscultuur worden gecreëerd die positief staat ten opzichte van de oudere werknemers in het bedrijf.

De competentieontwikkeling van bètatechnici stopt niet na afstuderen maar gaat de hele loopbaan door. Wendy Smits, Andries de 

Grip en Inge Sieben laten zien dat bètatechnici op het werk vooral op informele wijze leren. Men verricht werkzaamheden 

waarvan geleerd kan worden, leert van collega’s en doet aan zelfstudie door middel van handboeken, studieboeken of e-learning. 

Daarnaast volgen bètatechnici vaak cursussen. Er is bovendien een duidelijke relatie tussen het competentieniveau en de 

deelname aan leeractiviteiten. Bètatechnici die vinden dat hun competenties minder goed aansluiten op de vereisten van hun 

functie volgen vaker een cursus of training en leren ook meer langs informele weg. Gedurende de loopbaan neemt het aantal uren 

dat besteed wordt aan leeractiviteiten wel af. Pas afgestudeerden blijken de meeste tijd aan formele en informele leeractiviteiten 

te besteden, waarschijnlijk omdat zij zich in hun functie moeten inwerken. Meer ervaren werknemers besteden daarentegen 

minder tijd aan leeractiviteiten. Het blijkt dat vooral de bètatechnici die al langer in dezelfde organisatie werkzaam zijn minder 

leren van collega’s en ook minder taken verrichten waarvan men iets kan leren. Toch hebben ook bètatechnici met meer dan 20 

jaar werkervaring vrijwel allemaal nog werkzaamheden waarvan geleerd kan worden.

Bètatechnici zijn over het algemeen veel meer intrinsiek gemotiveerd voor hun werk dan andere werkenden. Dat geldt zelfs nog 

meer voor bètatechnici werkzaam in onderzoek & ontwikkeling dan voor andere bètatechnici. Deze vinden de inhoud van hun 

werk over het algemeen belangrijker dan hun salaris. Arnaud Dupuy en Wendy Smits laten zien dat de bètatechnici die werkzaam 

zijn in onderzoek & ontwikkeling daarom maar in beperkte mate op financiële prikkels reageren. De lonen in onderzoeksfuncties 
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liggen dan ook gemiddeld 6% lager dan in andere functies waarin bètatechnici werkzaam zijn. Het blijkt echter dat bètatechnici 

met een sterke onderzoeksinteresse bereid zijn om nog veel grotere beloningsverschillen te accepteren, tot bijna 19%. 

Bètatechnici die werkzaam zijn in andere functiegebieden zijn echter veel gevoeliger voor financiële prikkels. Gemiddeld genomen 

vragen ze “slechts” 9% meer loon om een baan in onderzoek & ontwikkeling te accepteren. Dat betekent echter niet dat tekorten 

in onderzoeksfuncties met salarisverhogingen moeten worden opgelost. Ten eerste is een dergelijk beleid niet erg efficiënt omdat 

ook de bètatechnici die toch al in onderzoek & ontwikkeling zouden willen blijven werken meer zouden gaan verdienen. Ten 

tweede is de intrinsieke motivatie van bètatechnici die werkzaam zijn in onderzoek & ontwikkeling van wezenlijk belang zijn voor 

de productiviteit in deze functies. 

Frank Cörvers, Hans Heijke en Erik Lintjens laten zien dat de emigratie van universitair geschoolde bètatechnici vanuit Nederland 

vooralsnog beperkt is. Bij de bètatechnisch opgeleiden is de emigratiestroom echter wel twee keer zo groot als bij de andere 

hoger opgeleiden. Ook blijken bètatechnici veel vaker een promotiestudie te gaan doen. Zowel de persoonlijke kenmerken van de 

afgestudeerden als de stimulansen in het klimaat van de gevolgde opleiding om te emigreren of te promoveren blijken bij 

bètatechnici de keuze voor het buitenland en voor het volgen van een promotietraject sterk te bevorderen. Zo blijkt dat 

bètatechnisch opgeleiden vaker hoger getalenteerd zijn. Hierdoor emigreren bètatechnici eerder en kiezen ze vaker voor een 

promotiestudie. De afgestudeerden met een bètatechnische opleiding hebben tijdens hun studie ook vaker buitenlandervaring 

opgedaan, waardoor ze na hun studie eerder emigreren. Bovendien hebben de bètatechnische opleidingen een veel sterker 

internationaal klimaat, wat een extra impuls geeft aan de emigratie van bètatechnici. De emigratie van talentvolle afgestudeerden 

betekent in beginsel een verlies aan bètatechnische talent, waar tegenover staat dat deze migranten na verloop van tijd weer naar 

Nederland kunnen terugkeren. In dat geval komt de in het buitenland opgedane kennis en ervaring weer ter beschikking voor de 

economische ontwikkeling van ons land. Met name de getalenteerde bètatechnici die in het buitenland zijn gepromoveerd zullen 

dan de kwaliteit van het bètatechnische kennispotentieel van onze economie kunnen versterken

Tot slot probeert Jasper van Loo enig licht te werpen op aan de ene kant de uitbesteding van bedrijfsactiviteiten naar andere 

landen en aan de andere kant de betekenis van buitenlandse bedrijven voor de werkgelegenheid in de verschillende 

bedrijfssectoren in Nederland. Hoewel de beschikbare cijfers een toespitsing op de bètatechnisch opgeleiden vaak niet mogelijk 

maken, geven de door Van Loo gepresenteerde cijfers op sommige punten toch een indicatie van de betekenis van global 

resourcing voor het bètatechnisch kennispotentieel van Nederland. Het blijkt dat het Nederlandse bedrijfsleven minder vaak 

activiteiten aan buitenlandse bedrijven uitbesteedt dan bedrijven in veel andere Europese landen. Een kwart van de Nederlandse 

bedrijven geeft aan activiteiten aan buitenlandse bedrijven uit te besteden of overweegt dat te gaan doen, tegenover 35% van de 
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bedrijven in België en Duitsland. Verwacht wordt dat het aantal banen dat vanuit Nederland naar het buitenland verplaatst wordt 

de komende jaren zal toenemen. Het totaal aantal banen dat hierdoor op termijn in Nederland verdwijnt zal echter beperkt zijn. 

Bovendien zal het aandeel van bètatechnische banen in het totale aantal banen dat naar het buitenland verplaatst wordt de 

komende jaren naar verwachting dalen, met name omdat de resourcing steeds meer verschuift van IT functies naar 

bedrijfseconomische en administratieve functies. Global resourcing betekent echter ook dat buitenlandse bedrijven steeds meer 

actief zijn in Nederland. De totale werkgelegenheid bij buitenlandse bedrijven die actief zijn in Nederland is de afgelopen jaren 

dan ook gestegen, met name in de datacommunicatie en de distributiesector. Maar ook de werkgelegenheid bij buitenlandse R&D 

bedrijven die actief zijn op de Nederlandse markt nam de afgelopen jaren sterk toe. Ook blijkt dat in de kennisintensieve 

organisaties in Nederland de inzet van hoogopgeleide buitenlanders de laatste jaren is toegenomen: 20% van de hoger 

opgeleiden die bij een Nederlandse universiteit werken is reeds van buitenlandse origine. Bij researchinstellingen is dat 12%. Dit 

betekent dat deze motoren van de kenniseconomie steeds meer gebruik gaan maken van buitenlands kennispotentieel.
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2   De ontwikkeling van aspiraties  
voor exacte beroepen

	 Lex	Borghans,	Bart	Golsteyn

De beschikbaarheid van mensen met een bètatechnische opleiding is belangrijk voor het 
innovatiepotentieel van de Nederlandse economie. Al geruime tijd wordt beleid gevoerd om 
jongeren te stimuleren een bètatechnische opleiding te gaan volgen. Om vast te kunnen stellen 
van welk soort maatregelen substantiële effecten op de studiekeuze verwacht mogen worden is 
meer inzicht in het studiekeuzeproces nodig.

In dit hoofdstuk vergelijken we jongeren die daadwerkelijk de keuze voor techniek hebben gemaakt met jongeren die wel een 

exacte opleiding hebben overwogen maar uiteindelijk toch voor een andere opleiding hebben gekozen. We maken gebruik van 

gegevens uit een recente enquête van het ROA onder 3.878 studenten die anderhalf jaar na het afsluiten van hun havo/vwo 

opleiding zijn ondervraagd. 

Twijfels tijdens de studiekeuze
Veel leerlingen weten al geruime tijd voor ze het voortgezet onderwijs verlaten in welke richting ze willen gaan verder studeren. Uit 

tabel 1 blijkt echter dat er ook zeer veel leerlingen zijn die tot het laatste moment twijfelen1. Van de havo-leerlingen blijkt ongeveer 

35% van de leerlingen pas vlak voor het einde van het schooljaar of zelfs nog later de definitieve keuze te hebben gemaakt. De vwo-

leerlingen zijn gemiddeld een jaar ouder als zij afstuderen en hebben daarom meer tijd gehad om na te denken over de vervolgstudie. 

Echter, ook van de vwo-leerlingen maakt ongeveer 29% pas vlak voor het einde van het schooljaar of nog later de definitieve keuze. 

De tabel laat ook zien dat zowel havo- als vwo-leerlingen die voor een bètatechnische vervolgopleiding kiezen vaker dan andere 

leerlingen aangeven nooit getwijfeld te hebben over de vervolgopleiding en dat zij gemiddeld eerder hun keuze maken. 

Het tweede deel van de tabel geeft aan in welke mate de leerlingen twijfelden over hun vervolgopleiding. Opnieuw blijkt dat 

leerlingen die voor een bètatechnische vervolgopleiding kiezen in mindere mate twijfelen over hun keuze.

1.   Een andere bevinding die aangeeft dat studenten moeite hebben om een studiekeuze te maken is dat zeer veel studenten studiekeuzes maken waar zij achteraf spijt 
van krijgen. In Borghans en Golsteyn (2006b) laten we zien dat dit leidt tot zeer grote kosten.



1�

2.   Deze vraag is aan alle respondenten gesteld, inclusief de respondenten die aangeven nooit echtgetwijfeld te hebben.

Tabel 1   Twijfel over de vervolgopleiding

   Andere richting Bètatechniek Totaal

   % % %

Wanneer heb je de beslissing genomen welke vervolgopleiding je ging doen?   

Havo ik heb eigenlijk nooit echt getwijfeld 16,3 22,8 17,3

  meer dan een jaar voor de opleiding begon 18,0 17,5 17,9

  meer dan half jaar voor de opleiding begon 30,9 26,0 30,1

  vlak voor het einde van het schooljaar 22,1 21,1 21,9

  tijdens de vakantie voor de opleiding begon 6,9 6,3 6,8

  vlak voor de opleiding begon 5,9 6,3 5,9

  Totaal 100 100 100

    

Vwo ik heb eigenlijk nooit echt getwijfeld 14,4 18,1 15,1

  meer dan een jaar voor de opleiding begon 21,9 22,0 22,0

  meer dan half jaar voor de opleiding begon 34,2 32,4 33,9

  vlak voor het einde van het schooljaar 16,8 15,2 16,5

  tijdens de vakantie voor de opleiding begon 6,9 7,1 6,9

  vlak voor de opleiding begon 5,8 5,2 5,7

  Totaal 100 100 100

    

Hoe sterk heb je getwijfeld over de keuze voor de vervolgopleiding?2    

Havo nauwelijks getwijfeld 36,3 42,6 37,3

  een beetje getwijfeld 39,6 35,9 39,0

  behoorlijk getwijfeld 17,8 15,5 17,5

  zeer sterk getwijfeld 6,3 6,0 6,3

  Totaal 100 100 100

    

Vwo nauwelijks getwijfeld 32,8 36,2 33,4

  een beetje getwijfeld 37,3 35,5 37,0

  behoorlijk getwijfeld 22,2 20,2 21,9

  zeer sterk getwijfeld 7,8 8,1 7,8

  Totaal 100 100 100

    

Bron: Schoolverlatersinformatiesysteem, ROA, 2003
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Welke opleidingen heeft men overwogen?
Om zicht te krijgen op het aantal potentiële bètatechniekstudenten, hebben we de studenten de volgende vragen gesteld: “Heb je 

naast de opleiding die je gekozen hebt nog een andere opleiding overwogen?”, en “Zo ja, wat was het meest serieuze alternatief?”. 

Met behulp van deze antwoorden kunnen we de groep studenten identificeren die niet voor bètatechniek heeft gekozen maar 

waarschijnlijk wel over voldoende talent, kennis en interesse beschikt om een bètatechnische opleiding te kunnen volgen. 

Tabel 2 geeft voor zowel bètatechniekstudenten als studenten die een andere opleiding hebben gekozen aan welke alternatieve 

opleidingen ze hebben overwogen. Uit de tabel valt allereerst op dat zeer veel bètatechniekstudenten een andere bètatechnische 

opleiding als belangrijkste alternatief in gedachten hadden. Van de havo-leerlingen die een bètatechnische opleiding zijn gaan 

volgen heeft ongeveer 61% een andere opleiding binnen de bètatechniek overwogen. Voor het vwo is dit aandeel ongeveer 65%. 

Daarnaast zijn voor havo-leerlingen die uiteindelijk voor bètatechniek hebben gekozen opleidingen binnen hbo Economie een 

belangrijk alternatief geweest. Voor de vwo-leerlingen was de belangrijkste alternatieve opleiding vaak een opleiding binnen wo 

Medisch. Dit suggereert dat de numerus fixus op wo Medisch waarschijnlijk samenhangt met een grotere instroom in 

bètatechniek.

Toch is er ook een aanzienlijk aantal leerlingen dat uiteindelijk niet voor bètatechniek heeft gekozen maar dit wel serieus heeft 

overwogen. Van de havo-leerlingen die meerdere opleidingen hebben overwogen heeft 6,6% een bètatechnische opleiding 

overwogen. Van de vwo-leerlingen is dit 8,5%. Dit betekent dat het bètatechniek potentieel aanzienlijk groter is dan de groep 

studenten die daadwerkelijk voor bètatechniek heeft gekozen3. 

3.   Een belangrijke voorwaarde is echter wel dat deze studenten ook over voldoende capaciteiten beschikken om een bètatechnische opleiding te volgen.  
In tabel 6 gaan we hier verder op in.
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Tabel 2   De alternatieve opleidingen van bètatechniekstudenten en studenten uit andere opleidingsrichtingen

 Vervolgopleiding Andere richting Bètatechniek Totaal

   % % %

Alternatieve opleiding van havo-leerlingen   

Hbo Onderwijs en sociaal-cultureel 51,9 11,2 46,3

Hbo Bètatechniek 6,6 60,7 14,0

Hbo Paramedisch  13,9 7,5 13,0

Hbo Economie  27,6 20,6 26,6

Totaal  100 100 100

    

Alternatieve opleiding van vwo-leerlingen    

Hbo Onderwijs en sociaal-cultureel 14,0 1,8 12,0

Hbo Bètatechniek 1,4 5,5 2,1

Hbo Paramedisch  4,4 0,6 3,8

Hbo Economie  8,5 3,7 7,7

Wo Letteren en sociaal-cultureel 31,1 9,1 27,5

Wo Bètatechniek  7,1 59,8 15,7

Wo Medisch  13,6 12,8 13,5

Wo Economie  19,9 6,7 17,7

Totaal  100 100 100

    

Bron: Schoolverlatersinformatiesysteem, ROA, 2003

Tabel 3 laat zien welke opleidingen de studenten die hebben overwogen om een bètatechnische opleiding te gaan volgen 

uiteindelijk hebben gekozen. De tabel toont dat van de havo-leerlingen die een bètatechnische opleiding hebben overwogen 

ongeveer 19% een opleiding binnen hbo Onderwijs en sociaal-cultureel is gaan volgen4. De vwo-leerlingen die bètatechniek 

overwogen zijn vaak een opleiding binnen wo Medisch of wo Economie gaan volgen.

4.   Onder deze opleidingen vallen ook de lerarenopleiding voor de bètatechniekvakken. Nadere analyse wijst uit dat ongeveer de helft van de studenten die een 
lerarenopleiding gaat volgen kiest voor een lerarenopleiding bètatechniek.
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Tabel 3   De gekozen opleiding van studenten die een bètatechniek of een andere opleidingsrichting overwogen

 Alternatieve opleiding Andere richting Bètatechniek Totaal

   % % %

Gekozen opleiding van havo-leerlingen   

Hbo Onderwijs en sociaal-cultureel 44,0 19,2 42,3

Hbo Bètatechniek 12,8 63,6 16,1

Hbo Paramedisch  13,0 2,0 12,3

Hbo Economie  30,3 15,2 29,3

Totaal  100 100 100

    

Gekozen opleiding van vwo-leerlingen    

Hbo Onderwijs en sociaal-cultureel 10,7 2,4 9,8

Hbo Bètatechniek 2,1 7,8 2,7

Hbo Paramedisch  5,3 0,6 4,8

Hbo Economie  6,3 2,4 5,9

Wo Letteren en sociaal-cultureel 29,0 7,8 26,8

Wo Bètatechniek  12,0 56,9 16,8

Wo Medisch  11,4 10,8 11,4

Wo Economie  23,1 11,4 21,8

Totaal  100 100 100

    

Bron: Schoolverlatersinformatiesysteem, ROA, 2003

Een belangrijke vraag is in welke mate het aantal studenten bètatechniek potentieel zou kunnen stijgen. We kijken daarom wat er 

zou gebeuren met het aantal studenten per opleiding als alle studenten de keuze voor het alternatief hadden gemaakt. Tabel 4 

laat zien dat op hbo niveau het aantal studenten bètatechniek dan met 3,2% zou dalen terwijl op wo niveau het aantal met 

3,0% zou stijgen. 

De tweede kolom van de tabel laat de procentuele verandering in het aantal studenten zien als alle studenten behalve de 

bètatechniekstudenten het alternatief zouden hebben gekozen. Deze exercitie geeft aan wat de maximaal haalbare stijging van 

het aantal bètatechniekstudenten zou kunnen zijn (er van uitgaande dat studenten die bètatechniek niet als een serieus 

alternatief zien dit niet gaan doen). Zowel op hbo- als wo-niveau is de potentiële stijging ten opzichte van het huidige aantal 

studenten ruim 22%.
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Tabel 4    Verandering in aantal bètatechniekstudenten indien men de opleiding waarover men twijfelde  
zou hebben gekozen

   % verandering in aantal indien % verandering in aantal indien alternatieve opleiding

   alternatieve opleiding gekozen gekozen en indien huidige bètatechniek

    studenten in bètatechniek blijven

Hbo Onderwijs en sociaal-cultureel 5,9 4,3

Hbo Bètatechniek -3,2 22,1

Hbo Paramedisch  -5,4 -8,1

Hbo Economie  2,8 -2,3

  

Wo Letteren en sociaal-cultureel 0,5 -3,1

Wo Bètatechniek 3,0 22,6

Wo Medisch  27,9 16,2

Wo Economie  -11,6 -14,8

    

Bron: Schoolverlatersinformatiesysteem, ROA, 2003

Aspecten die van invloed zijn op de keuze voor bètatechniek
De vraag is waarin de studenten die een bètatechnische studie hebben overwogen maar uiteindelijk voor een andere opleiding 

hebben gekozen verschillen van de studenten die wel voor bètatechniek hebben gekozen. Hebben zij bijvoorbeeld een ander 

beeld van bètatechniek, andere interesses of minder talent voor een bètatechnische studie?
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Voldoende talent voor bètatechniek

Het is mogelijk dat de leerlingen die bètatechniek overwogen weliswaar voldoende interesse hadden maar er achter kwamen niet 

over voldoende talent te beschikken om een bètatechnische opleiding af te ronden. Om na te gaan in hoeverre dit inderdaad het 

geval was hebben we het gemiddelde eindexamencijfer van studenten die wel voor bètatechniek hebben gekozen vergeleken met 

studenten die alleen hebben overwogen om een bètatechnische opleiding te gaan volgen. In tabel 5 laten we zien dat verrassend 

genoeg het eindexamenpunt in zowel wiskunde A als wiskunde B voor degenen die bètatechniek hebben overwogen gemiddeld 

hoger of niet significant lager is dan dat van degenen die daadwerkelijk voor een bètatechnische studie hebben gekozen. Hieruit 

blijkt dat degenen die toch niet voor bètatechniek hebben kozen waarschijnlijk wel over voldoende talent beschikten om een 

bètatechnische opleiding te gaan volgen. Gebrek aan talent is dus niet de reden waarom men uiteindelijk afhaakt.5

Beeldvorming

Maakt het voor het studiekeuzeproces uit op welke manier leerlingen met bètatechniek in aanraking zijn gekomen? Sommige 

leerlingen krijgen wellicht een goed beeld van bètatechniek omdat er in hun directe omgeving mensen in de techniek werkzaam 

zijn terwijl anderen zich zelf een beeld moeten vormen via voorlichtingsdagen. Tabel 6 geeft aan op welke wijze studenten die een 

bètatechnische studie hebben overwogen of gekozen een beeld van de bètatechniek hebben verkregen. De tabel toont dat 

studenten die daadwerkelijk voor een bètatechnische studie hebben gekozen vaker aangeven een beeld van bètatechniek te 

hebben gekregen door hun vader, moeder, broer of zus. Opvallend is ook dat de media en de schooldecaan een grotere rol in de 

5.   Een recente studie van Hamer, Frinking en Horlings (2005) geeft ook aan dat het lage aandeel techniek in de studiekeuze niet ligt aan te weinig aanbod van 
capabele studenten, maar aan de keuze tussen techniek en niet-techniek die in het nadeel van techniek uitvalt.

Tabel 5   Eindexamencijfer wiskunde

 Havo-niveau Havo-niveau Vwo-niveau Vwo-niveau

 wiskunde A wiskunde B wiskunde A wiskunde B

Bètatechniek niet gekozen en niet overwogen 6.43 6.55 6.63 6.77

Bètatechniek overwogen maar niet gekozen 6.50 6.72 7.00 7.06

Bètatechniek gekozen 6.39 6.75 6.88 7.01

Totaal  6.43 6.64 6.64 6.87

    

Bron: Schoolverlatersinformatiesysteem, ROA, 2003
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beeldvorming hebben gespeeld voor studenten die voor bètatechniek hebben gekozen dan voor studenten die uiteindelijk voor 

een andere opleiding hebben gekozen. 

Het belang van loopbaanaspecten

De keuze voor een bètatechnische vervolgopleiding betekent tot op zekere hoogte ook de keuze voor een toekomstige loopbaan. 

In welke mate spelen ideeën over deze toekomstige loopbaan een rol bij de studiekeuze? Vinden studenten die voor een 

bètatechnische studie hebben gekozen andere aspecten van het werk belangrijk dan studenten die een andere opleidingkeuze 

hebben gemaakt? Uit tabel 7 blijkt dat beide groepen studenten wat dit betreft nauwelijks verschillen. Studenten die niet voor 

bètatechniek hebben gekozen blijken wel maatschappelijk nut significant belangrijker voor hun werk te vinden7.

Tabel 6   Beeldvorming bètatechniek

Beeld bètatechnische opleiding verkregen door: 6 Bètatechniek gekozen Bètatechniek overwogen maar niet gekozen

   % %

Werk/opleiding vader, moeder, broer of zus 35,1 32,7

Werk/opleiding andere familie/kennissen 43,9 43,8

Uit de media (tv/krant) 45,0 40,0

Werkervaring/stage 16,3 12,5

Vakken op school  55,9 56,9

Open-/voorlichtingsdagen 91,7 85,9

Informatie schooldecaan 40,4 34,6

Andere wijze  56,0 46,2

Bron: Schoolverlatersinformatiesysteem, ROA, 2003

6.   In deze vraag zijn meerdere antwoorden mogelijk.
7.   Het verschil is significant op 5%. Controles zijn toegevoegd voor geslacht, vooropleiding en leeftijd. Ook in een regressie waarin alle overige aspecten ter controle 

werden opgenomen bleef dit verschil significant. De verschillen voor de andere aspecten zijn niet significant.
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Het is echter ook mogelijk dat beide groepen weliswaar evenveel waarde hechten aan verschillende aspecten van hun latere werk 

maar dat degenen die voor bètatechniek kiezen vaker het idee hebben dat een bètatechnische opleiding hen kan helpen deze 

aspecten ook daadwerkelijk te realiseren. De eerste kolom in tabel 8 laat zien dat studenten die bètatechniek hebben gekozen 

van vrijwel alle onderzochte aspecten denken dat de bètatechnische opleiding hen in staat zal stellen hun doelen te 

verwezenlijken. De uitzonderingen zijn doelen op het gebied van uitdaging en afwisseling. 

Degenen die bètatechniek wel overwegen maar niet kiezen geven voor meer aspecten aan dat zij denken dat bètatechniek hen 

niet in staat zal stellen de doelen te verwezenlijken. Bij deze studenten springen ook de aspecten uitdaging en afwisseling er 

negatief uit. Daarnaast denken deze studenten dat een vaste baan en zelfstandigheid moeilijk te realiseren zijn met een 

bètatechnische opleiding. 

Wanneer we de twee kollommen van de tabel vergelijken valt op dat de verschillen tussen de twee groepen studenten in de mate 

waarin zij denken dat bètatechniek hen kan helpen bij het vervullen van doelen groot zijn. Positief scoort bètatechniek bij beide 

Tabel 7   Het belang van aspecten*

In hoeverre vond je de volgende aspecten op het moment  Bètatechniek-studenten Bètatechniek overwogen Verschil 

dat je de studiekeuze maakte van belang voor je latere werk? (gemiddelde score) maar niet gekozen 

  (gemiddelde score)

Zelfstandigheid 3.73 3.76 -0.03

Vaste baan 3.85 3.86 -0.01

Afwisseling 4.06 4.14 -0.08

Hoog inkomen 3.33 3.28 0.05

Verantwoordelijkheid 3.58 3.59 -0.01

Creativiteit 3.61 3.65 -0.04

Uitdaging 4.12 4.23 -0.11

Maatschappelijk nut 3.29 3.47 -0.18

Omgang met collega’s 3.57 3.60 -0.02

Combineren werk-privé 3.34 3.31 0.03

Ontwikkeling expertise 3.72 3.74 -0.03

Erkenning door anderen 3.32 3.37 -0.05

* Antwoorden variëren van 1=zeer onbelangrijk tot 5=zeer belangrijk

Bron: Schoolverlatersinformatiesysteem, ROA, 2003
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groepen studenten met betrekking tot het krijgen van een hoog inkomen, erkenning door anderen en het combineren van werk 

en privé. Bètatechniekstudenten denken met de opleiding hun doelen op het gebied van zelfstandigheid, een vaste baan en 

omgang met collega’s wel te kunnen vervullen terwijl de groep die de bètatechnische opleiding niet kiest denkt op die gebieden 

met bètatechniek de doelen niet te kunnen verwezenlijken.

Conclusies
Dit onderzoek laat zien dat zeer veel studenten in het voortgezet onderwijs twijfelen over hun studiekeuze. Een deel van de 

studenten die een bètatechnische studie overweegt kiest uiteindelijk voor een andere opleiding. Als deze studenten toch 

overgehaald zouden kunnen worden een bètatechnische studie te gaan volgen dan zou er zowel op hbo- als op wo-niveau een 

stijging van ruim 22% in het aantal bètatechniekstudenten mogelijk kunnen zijn. 

Tabel 8   Kan men met bètatechniek het aspect realiseren

Mogelijkheid realisatie aspect met bètatechniek  Bètatechniek gekozen Bètatechniek overwogen maar niet gekozen

minus belang aspect* (gemiddelde score) (gemiddelde score)

Zelfstandigheid 0.21 -0.17

Vaste baan 0.09 -0.25

Afwisseling -0.13 -0.62

Hoog inkomen 0.61 0.47

Verantwoordelijkheid 0.36 0.03

Creativiteit 0.33 -0.05

Uitdaging -0.18 -0.62

Maatschappelijk nut 0.65 0.03

Omgang met collega’s 0.37 -0.08

Combineren werk-privé 0.60 0.38

Ontwikkeling expertise 0.23 0.01

Erkenning door anderen 0.62 0.29

* Dit is het verschil in scores op 2 vragen: (1) In hoeverre vond je de volgende aspecten op het moment dat je de studiekeuze maakte van belang voor je 

latere werk? Antwoorden op deze vraag variëren van 1=zeer onbelangrijk tot 5=zeer belangrijk. En (2) In hoeverre dacht je op het moment van keuze 

dat de bètatechnische opleiding je in staat zou stellen het volgende aspect te realiseren? De antwoorden op deze vraag variëren van 1=helemaal niet  

tot 5=zeer sterk. Een negatief verschil geeft aan dat men niet denkt in staat te zijn met bètatechniek het gestelde doel te realiseren.

Bron: Schoolverlatersinformatiesysteem, ROA, 2003
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Een belangrijke vraag is waarom studenten die een bètatechnische opleiding hebben overwogen uiteindelijk toch een andere 

opleiding zijn gaan volgen. Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat deze studenten over voldoende talent lijken te 

beschikken om een bètatechnische opleiding succesvol af te kunnen ronden en dat zij zich voor hun latere werk min of meer 

dezelfde doelen stellen. Er zijn echter wel substantiële verschillen tussen beide groepen als we kijken naar de mate waarin ze 

verwachten met een bètatechnische opleiding hun doelen te kunnen verwezenlijken. Studenten die uiteindelijk geen 

bètatechnische opleiding hebben gekozen denken vaak dat ze met een bètatechnische opleiding moeilijk een vaste baan en 

zelfstandigheid kunnen realiseren.8 Studenten die wel een bètatechnische opleiding hebben gekozen zien hier geen problemen. 

Nader onderzoek zou zich moeten richten op de oorzaken van deze verschillen. 

Een andere belangrijk verschil tussen beide groepen studenten betreft de manier waarop ze een beeld hebben gekregen van 

bètatechnische opleidingen. De studenten die wel voor bètatechniek hebben gekozen geven vaker aan informatie te hebben 

gekregen van de schooldecaan of de media. Zij waren op het moment van studiekeuze dus waarschijnlijk beter geïnformeerd over 

de opleiding en hadden daardoor reëlere verwachtingen dan degenen die uiteindelijk voor een andere opleiding hebben gekozen. 

Deze bevinding suggereert dat het van groot belang is om leerlingen in het voortgezet onderwijs beter voor te lichten over 

bètatechnische opleidingen vooral wat betreft de mogelijkheden die deze opleidingen bieden op de arbeidsmarkt. Een groot 

aantal initiatieven om de belangstelling voor bètatechniek te vergroten lijkt te passen in deze lijn.9 Om adequaat de optimale 

opzet en effectiviteit van dergelijke voorlichtingsprogramma’s te kunnen vaststellen, zullen, zoals we eerder hebben beschreven, 

systematisch opgezette gerandomiseerde experimenten nodig zijn (Borghans en Golsteyn, 2006a).

8.   Uit schoolverlatersgegevens van HBO en WO afgestudeerden blijkt dat werkende bètatechnici anderhalf jaar na afstuderen minder vaak een vaste aanstelling 
hebben.

9.  Een voorbeeld van een dergelijk initiatief is JetNet (http://www.jet-net.nl/intro.html).
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�   Heeft de invoering van studieprofielen in 
havo/vwo geleid tot een daling van de 
instroom in de techniek opleidingen?

	 Tim	Huijts,	Rolf	van	der	Velden	en	Maarten	Wolbers

Enkele jaren geleden is de tweede fase van het voortgezet onderwijs in het havo en vwo 
ingrijpend veranderd. Aanleiding hiervoor was de gebrekkige aansluiting tussen het voortgezet 
onderwijs en het hoger onderwijs, wat resulteerde in een hoge voortijdige uitval én een hoog 
percentage studenten dat tussentijds van studie wisselde. Met de invoering van het studiehuis 
werd beoogd om leerlingen beter toe te rusten op het hoger onderwijs, onder meer door ze 
zelfstandiger te leren werken. Daarnaast werd ook de vakkenpakketkeuze ingrijpend veranderd. 

Er worden nu vier studieprofielen onderscheiden waaruit leerlingen kunnen kiezen: Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid, 

Economie en Maatschappij en Cultuur en Maatschappij. De meeste opleidingen in het hbo en wo vereisen dat de student een 

voor die opleiding relevant profiel heeft gekozen. Daarmee wordt beoogd dat de vervolgopleiding in het hoger onderwijs beter 

aansluit bij het vakkenpakket in het havo of vwo. 

Tabel 1 geeft een overzicht van de veranderingen in de vakkenpakketeisen van enkele opleidingen in het wo. Voor elke sector is 

één voorbeeld opleiding gekozen die min of meer model staat voor de andere opleidingen uit de betreffende sector. Ter illustratie: 

om de studie Natuurkunde te kunnen volgen, moest de vwo-er oude stijl Wiskunde B en Natuurkunde in het pakket hebben, ná 

de invoering van de studieprofielen moet men het profiel Natuur en Techniek gevolgd hebben, of – bij een ander profiel – 

Wiskunde B1 en B2 en Natuurkunde 1 en 2 in de vrije ruimte gekozen hebben.
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Tabel 1   Veranderingen in de instroomeisen van enkele opleidingen in het wo

  Vwo oude stijl  Vwo nieuwe stijl

Ho-type Ho-opleiding  N+T N+G E+M C+M

Wo Levensmiddelentechnologie NA+SK * * wib1+na1+sk1 wib1+na1+sk1

Wo Natuurkunde WB+NA * wib12 wib12+na12 wib12+na12

Wo Werktuigbouwkunde WB+NA * wib12 wib12+na12 wib12+na12

Wo Geneeskunde NA+SK bi12 * # #

Wo Economie WA of WB ec1 ec1 * (wia12 of wib1)+ec1

Wo  Psychologie WA of WB * * * *

Wo Engelse taal en letterkunde * * * * *

Wo Nederlands recht * * * * *

  NA= natuurkunde wib1= wiskunde B1 na1= natuurkunde 1

  SK= scheikunde wib12= wiskunde B1+B2 na12= natuurkunde 1+2

  WB= wiskunde B wia12= wiskunde A1+A2 sk1= scheikunde 1

  WA= wiskunde A ec1= economie1 bi12= biologie 1+2

  *= geen vak verplicht #= geen toelating

De decaan die in de oude situatie een leerling moest adviseren die nog niet precies wist wat die wilde worden, had het erg 

gemakkelijk: “Kies Wiskunde B en Natuurkunde in je pakket, dan kun je bijna alles en als je denkt over geneeskunde of 

levensmiddelentechnologie, kies dan ook scheikunde erbij”. Tegenwoordig wordt dat verhaal al een stuk complexer. Als iemand 

economie wil gaan studeren, wordt je met een Natuur en Techniek of Natuur en Gezondheid profiel niet zonder meer toegelaten 

(tenzij je ook economie 1 in pakket hebt). Voor een leerling die echt nog niet weet wat hij of zij wil gaan doen, is het erg moeilijk 

geworden om nog een pakket te kiezen waarmee alle opties worden open gehouden, zeker wanneer men ook nog wat vakken wil 

kiezen die niet direct verplicht zijn voor een vervolgopleiding of wanneer men op het gymnasium zit.

Het probleem
Met de invoering van de studieprofielen is het keuzeproces voor de leerlingen in het voortgezet onderwijs ingrijpend veranderd. 

Leerlingen worden al in een vroeg stadium geconfronteerd met de vraag wat ze later willen gaan studeren, omdat die keuze een 

belangrijke rol speelt bij de keuze van het profiel. Een leerling wordt in de regel geadviseerd de profielkeuze te baseren op een 

combinatie van feitelijke capaciteiten (in welke vakken is men goed) en de interesse voor een bepaalde vervolgstudie (welke 

vakken heeft men nodig voor een vervolgkeuze). 
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Hoe zat het dan vroeger? Werd toen de vakkenpakketkeuze ook niet gebaseerd op capaciteiten en interesses? Natuurlijk waren er 

ook toen leerlingen die door de leraren werden aangeduid als ‘echte alfa’s’ of ‘echte bèta’s’. Maar er is op die leeftijd ook een 

grote groep leerlingen die geen uitgesproken voorkeur heeft voor de ene of de andere richting en die het liefst zoveel mogelijk 

opties open houdt. Het is juist bij deze groep waar de invoering van de studieprofielen een effect op het keuzegedrag zal hebben. 

In de oude situatie zou een belangrijk deel van deze groep een bèta-pakket kiezen (met Wiskunde en Natuurkunde), tenzij men 

onvoldoende capaciteiten heeft om te slagen voor het eindexamen. In de nieuwe situatie zullen meer leerlingen kiezen voor een 

profiel dat aansluit bij hun meest waarschijnlijke studiekeuze. Dat zal leiden tot een afname van de belangstelling voor de 

natuurprofielen en daarmee tot een afname van de instroom in de bètatechnische vervolgopleidingen. Immers, de leerlingen die 

op die leeftijd denken economie te gaan studeren, zullen eerder geneigd zij het Economie en Maatschappij profiel te kiezen, ook 

al zouden de capaciteiten hebben voor het Natuur en Techniek profiel. 

De algemene ontwikkeling in de instroom in techniek opleidingen
Laten we eerst eens kijken hoe de instroom in de techniekopleidingen in het hbo en wo zich in de afgelopen jaren ontwikkeld 

heeft. Figuur 1 laat de ontwikkeling van de instroom in opleidingen van de sector techniek zien, als percentage van de totale 

instroom in respectievelijk het hbo en wo.

Zoals men kan zien is de belangstelling voor techniek zowel bij het hbo als wo afgenomen. Bij het hbo is een eerste daling 

zichtbaar na 1993 en een tweede daling na 2002. Bij het wo is de instroom na 2000 gedaald. Dat wil nog niet zeggen dat dit te 

maken heeft met de invoering van de studieprofielen. Er kunnen immers ook andere factoren zijn die de belangstelling voor 

Figuur 1   Instroom techniek

Bron: CBS/ECHO
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bètatechnische opleidingen beïnvloeden, zoals de veranderde instroom vanuit het mbo in het hbo. Om te kijken wat er precies aan 

de hand is moeten we de doorstroom vanuit havo en vwo naar het hoger onderwijs bekijken. 

De verandering in pakketkeuze
Onlangs heeft het ROA een onderzoek afgerond waar is nagegaan of het keuzeproces daadwerkelijk veranderd is (ROA, 2005). 

Daarbij is een cohort van vóór de invoering van de studieprofielen (het cohort dat in 1996/1997 eindexamen heeft gedaan) 

vergeleken met een cohort van ná de invoering van de studieprofielen (het cohort dat in 2001/2002 eindexamen heeft gedaan). Een 

probleem daarbij is dat de ‘oude’ vakkenpakketten en de nieuwe studieprofielen niet zonder meer te vergelijken zijn, onder meer door 

de uitbreiding van het aantal vakken. We hebben daarom niet gekeken naar de studieprofielen, maar naar de feitelijke vakken die 

leerlingen gevolgd hebben en op grond daarvan een indeling gemaakt in typen vakkenpakketten die min of meer overeenkomen met 

de bestaande studieprofielen. Tabel 2 illustreert de verandering in pakketkeuze tussen de eindexamencohorten 1996/1997 en 

2001/2002. Ter vergelijking zijn ook de feitelijke profielkeuzes opgenomen voor de onderzochte groep schoolverlaters.

Tabel 2   
Verdeling in typen vakkenpakketten voor havo-leerlingen (%)
Type vakkenpakket Cohort 1996/97 vakkenpakket Cohort 2001/2002 vakkenpakket Cohort 2001/2002; profielkeuze

Natuur en Techniek 15 14 14

Natuur en Gezondheid 22 21 16

Economie en Maatschappij 34 33 36

Cultuur en Maatschappij 30 33 35

N 1.233 1.635 2.044

Verdeling in typen vakkenpakketten voor vwo-leerlingen (%)
Type vakkenpakket Cohort 1996/97 vakkenpakket Cohort 2001/2002 vakkenpakket Cohort 2001/2002; profielkeuze

Natuur en Techniek 21 13 17

Natuur en Gezondheid 30 36 29

Economie en Maatschappij 19 30 33

Cultuur en Maatschappij 31 22 21

N 1.348 1.758 1.880

Bron: VO-Monitor (1998 en 2003), ROA
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Uit tabel 2 blijkt dat de verdeling over de typen vakkenpakketten op basis van onze eigen vakkenpakketindeling in grote lijnen 

overeenkomt met de feitelijke profielkeuze voor het afstudeercohort 2001/2002. Bij havo-leerlingen leidt de eigen 

vakkenpakketindeling tot een overschatting van het aandeel van Natuur en Gezondheid. Bij vwo-leerlingen leidt de eigen 

vakkenpakketindeling tot een overschatting van eveneens het aandeel van Natuur en Gezondheid, en een lichte onderschatting van 

het aandeel van Natuur en Techniek en van Economie en Maatschappij. 

Kijken we naar de veranderingen in de keuze voor de verschillende typen vakkenpakketten, dan laten de resultaten voor het havo een 

afname zien van de keuze voor zowel het pakket Natuur en Techniek als het pakket Natuur en Gezondheid, ten gunste van het pakket 

Cultuur en Maatschappij. Bij het vwo is er sprake van een sterke afname van de keuze voor het pakket Natuur en Techniek en een 

toename van de keuze voor het pakket Natuur en Gezondheid. Het laatste is overigens onvoldoende om de teruggang van het Natuur 

en Techniek pakket te compenseren. Daar tegenover staat een grote teruggang in het pakket Cultuur en Maatschappij en een zeer 

grote toename van de keuze voor het pakket Economie en Maatschappij.
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Tabel 3 illustreert wat er sinds de invoering van de studieprofielen is veranderd in de samenstelling van de groep die een bètatechnisch 

(Natuur en Techniek) pakket kiest. Het percentage havo-leerlingen dat voor een bètatechnisch vakkenpakket kiest is slechts licht gedaald 

na de invoering van de studieprofielen: waar in 1998 15% van de leerlingen voor dit pakket koos was dit in 2003 14%. Verder wordt 

duidelijk dat mannen veel vaker een bètatechnisch vakkenpakket kiezen dan vrouwen. Dit sekse-effect is na de herstructurering echter 

vrijwel gelijk gebleven. Opvallend is wel dat de prestaties in het vak wiskunde meer samenhangen met de keuze van een bètatechnisch 

vakkenpakket. Vóór de herstructurering was er nauwelijks sprake was van een verband tussen de eindexamenresultaten voor wiskunde 

en de keuze voor een bètatechnisch vakkenpakket. Dat wil zeggen dat leerlingen met een onvoldoende voor Wiskunde toch relatief een 

bètatechnisch vakkenpakket hadden gevolgd. Ná de invoering van de studieprofielen komt dat veel minder vaak voor. 

Voor het vwo blijkt het percentage leerlingen dat voor een bètatechnisch vakkenpakket kiest ná de invoering van de studieprofielen 

bijna gehalveerd te zijn, van 21% in 1998 tot 13% in 2003. Meisjes blijken minder vaak voor een bètatechnisch vakkenpakket te 

kiezen dan jongens. Dit verschil is na de invoering van de studieprofielen nog groter geworden. Echter het effect van het examencijfer 

Tabel 3    Percentage leerlingen dat voor een bètatechnisch vakkenpakket kiest, naar geslacht en  
examencijfer wiskunde

Havo 1998 2003

Totaal 15 14

Geslacht  

   Man 29 29

   Vrouw 5 3

Examencijfer wiskunde*  

   4 – 5,4 19 10

   5,5 – 7,4  13 13

   7,5 – 10  17 22

Vwo 1998 2003

Totaal* 21 13

Geslacht*  

   Man 36 26

   Vrouw 10 3

Examencijfer wiskunde  

   4 – 5,4 12 10

   5,5 – 7,4  19 12

   7,5 – 10  36 17

* Invloed is significant veranderd na de invoering van de studieprofielen.
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Wiskunde is minder sterk geworden. We kunnen ook zeggen dat degenen die goed zijn in Wiskunde meer dan voorheen ook in de 

niet-technische vakkenpakketten te vinden zijn (voornamelijk in het Natuur en Gezondheid pakket).10

De verandering in de keuze voor een bètatechnische vervolgstudie
Uit tabel 4 blijkt dat het percentage havo-leerlingen dat doorstroomt naar een bètatechnische hbo-opleiding enigszins gedaald is. 

Voorts wordt ook hier duidelijk dat er grote verschillen zijn tussen jongens en meisjes: meisjes kiezen beduidend minder vaak voor 

een bètatechnische hbo-opleiding dan jongens. Na de invoering van de studieprofielen is dit verschil nog groter geworden. Terwijl 

het percentage jongens dat kiest voor een bètatechnische hbo-opleiding is toegenomen, is het percentage meisjes dat voor 

dergelijke opleidingen kiest na de herstructurering gedaald. Het eindexamencijfer voor wiskunde blijkt slechts na de invoering van 

de studieprofielen een invloed te hebben op de kans om voor een bètatechnische hbo-opleiding te kiezen. In 2003 blijkt de 

belangstelling voor bètatechnische hbo-opleidingen toe te nemen naarmate het cijfer voor wiskunde hoger is. De invloed van het 

type vakkenpakket op de keuze voor een bètatechnische studie is voor havo-leerlingen toegenomen: leerlingen met het pakket 

Natuur en Techniek blijken veel vaker dergelijke opleidingen te kiezen dan leerlingen die één van de andere profielen volgden.

10.   Voor de relatie tussen prestaties in exacte vakken en de keuze van studieprofiel, zie ook Van Langen en Vierke (2006).

Tabel 4   Doorstroom naar een bètatechnische opleiding als percentage van de totale doorstroom naar hbo of wo

Havo-hbo 1998 2003

Totaal 19 18

Geslacht*  

   Man 33 37

   Vrouw 9 4

Examencijfer wiskunde  

   4 – 5,4 21 14

   5,5 – 7,4  17 16

   7,5 – 10  23 30

Type vakkenpakket  

   Natuur en Techniek 63 70

   Natuur en Gezondheid 25 30

   Economie en Maatschappij** 6 3

   Cultuur en Maatschappij 3 2

vervolg z.o.z.
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Vervolg tabel 4    Doorstroom naar een bètatechnische opleiding als percentage van de totale doorstroom  
naar hbo of wo

Vwo-hbo 1998 2003

Totaal 19 13

Geslacht  

   Man 42 30

   Vrouw 8 5

Examencijfer wiskunde  

   4 – 5,4 11 14

   5,5 – 7,4  18 13

   7,5 – 10  36 11

Type vakkenpakket  

   Natuur en Techniek 51 54

   Natuur en Gezondheid 34 21

   Economie en Maatschappij 4 5

   Cultuur en Maatschappij 4 4

Vwo-wo 1998 2003

Totaal 17 15

Geslacht*  

   Man 26 28

   Vrouw 9 4

Examencijfer wiskunde  

   4 – 5,4 10 7

   5,5 – 7,4  15 13

   7,5 – 10  28 21

Type vakkenpakket  

   Natuur en Techniek 38 57

   Natuur en Gezondheid** 23 16

   Economie en Maatschappij 1 1

   Cultuur en Maatschappij 0 1

* Invloed is significant veranderd na de invoering van de studieprofielen.

** Afwijking in invloed ten opzichte van Natuur en Techniek is significant veranderd na de invoering van de studieprofielen.
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Hoe zit het met de resultaten voor vwo-leerlingen die verder studeren in het hbo? Hier blijkt er sprake te zijn van een forse 

afname van de keuze voor een bètatechnische hbo-opleiding na de invoering van de studieprofielen, met name onder de mannen. 

Verder zien we dat de keuze voor een bètatechnische opleiding in het hbo onder de leerlingen met een hoog examencijfer voor 

wiskunde sterk is teruggelopen. Ten slotte blijkt de keuze voor een bètatechnische hbo-opleiding onder degenen met een Natuur 

en Gezondheid pakket sterk verminderd te zijn.

Tot slot kijken we naar de doorstroming van vwo-leerlingen naar het wo. Tabel 4 laat zien dat het percentage vwo’ers dat voor 

een bètatechnische vervolgstudie in het wo kiest gedaald is na de invoering van de studieprofielen. De herstructurering lijkt tot 

gevolg te hebben gehad dat de populariteit van bètatechnische universitaire opleidingen is afgenomen. Verder blijkt dat jongens 

ook hier veel vaker voor een bètatechnische opleiding kiezen dan meisjes. Dit verschil is na de invoering van de studieprofielen 

nog groter geworden. Opvallend is dat de keuze voor een bètatechnische wo-opleiding onder de leerlingen met een hoog 

examencijfer voor wiskunde eveneens is teruggelopen. Ten slotte blijkt de keuze voor een bètatechnische opleiding toegenomen 

bij degenen met een Natuur en Techniek pakket en afgenomen bij degenen met een Natuur en Gezondheid pakket.

Conclusies
Voor havo-leerlingen is de belangstelling voor een bètatechnisch profiel en een bètatechnische vervolgopleiding slechts licht gedaald 

ná de invoering van de studieprofielen. Bij de vwo-leerlingen is er echter sprake van behoorlijke daling, zowel in de keuze van een 

bètatechnisch profiel als de keuze van een bètatechnische opleiding in het hbo of wo. De verminderde keuze voor bètatechnische 

vervolgopleidingen is hierbij een rechtstreeks gevolg van de afnemende belangstelling voor een bètatechnisch profiel. Wanneer we 

bedenken dat het gekozen profiel met de invoering van de studieprofielen steeds meer invloed uitoefent op de uiteindelijke 

studiekeuze kunnen we concluderen dat leerlingen vooral rondom de keuze van een studieprofiel ‘verloren’ gaan voor de techniek. 

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 studieprofielen (althans voor wat betreft de keuze voor techniek), maar 

heeft als ongewenst bijeffect dat leerlingen in toenemende mate reeds bij de keuze voor een profiel afhaken voor een toekomst in 

de techniek. In zoverre staat de herstructurering van de tweede fase VO, voor vwo-leerlingen althans, op gespannen voet met het 

streven van de overheid om meer leerlingen te werven voor de technische sector. Leerlingen met een bètatechnisch profiel mogen, 

vergeleken met de overige leerlingen, dan wel steeds meer voor bètatechnische studies kiezen ná de invoering van de 

studieprofielen, het percentage leerlingen dat voor een bètatechnisch profiel kiest is onder vwo’ers dusdanig afgenomen dat er in 

totaal minder vaak bètatechnische vervolgstudies gekozen worden. 
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Wat kan hier aan gebeuren?
Er zijn verschillende maatregelen denkbaar om de belangstelling voor een bètatechnisch profiel (want daar zit toch de crux) te 

vergroten. Op de eerste plaats zou het aantrekkelijker moeten worden om een bètatechnisch profiel te kiezen voor leerlingen die 

nog niet goed weten wat ze willen. Met andere woorden de optiewaarde van een bètatechnisch profiel moet worden vergroot. Dit 

zou al eenvoudig bereikt kunnen worden door leerlingen met een Natuurprofiel zonder beperking toe te laten tot een opleiding in 

de sector economie. We hebben de indruk dat een dergelijk voorstel ook bij de economische opleidingen in het hoger onderwijs 

niet slecht zou vallen, al was het maar omdat het ontbreken van een goede wiskunde achtergrond een groter struikelblok vormt 

voor de eerstejaarsstudenten dan het ontbreken van economische kennis. 

Op de tweede plaats moet het ook voor de minder goede leerlingen makkelijker worden gemaakt om een Natuurprofiel te kiezen. 

Veel middelbare scholen voeren een restrictief beleid bij de toelating tot de Natuurprofielen. Dit wordt mede ingegeven door het 

feit dat scholen meer en meer afgerekend worden op behaalde rendementen. Dit maakt hen risicomijdend: leerlingen met een zes 

voor wiskunde of natuurkunde wordt al snel geadviseerd om één van de Maatschappijprofielen te kiezen.11 Het is van belang om 

dit patroon te doorbreken en scholen die meer leerlingen naar de Natuurprofielen weten te trekken (en daar ook doorheen weten 

te loodsen) extra te belonen.

Op de derde plaats dient speciale aandacht besteed te worden aan de meisjes: zij kiezen beduidend minder vaak een bètatechnisch 

profiel, en daarmee ook vrijwel nooit een bètatechnische vervolgopleiding. Het is niet eenvoudig om hier wat aan te veranderen. De 

grootschalige campagnes zoals “Kies exact” lijken betrekkelijk weinig op te leveren. Veeleer lijkt hier de oplossing gezocht te moeten 

worden in veranderingen in het aanbod van bètatechnische opleidingen zelf, door het opzetten van nieuwe opleidingen die meer 

aansluiten bij de belangstellingswereld en interesse van meisjes. Dit zal vooral liggen op het snijvlak van techniek en andere sectoren. 

Het positieve effect van zo’n maatregel op de deelname van vrouwen is tot op zekere hoogte vast te stellen in de Eindrapportage van 

de audit van WO-Sprint (Auditcommissie WO-Sprint, 2006) waar het aandeel vrouwelijke studenten bij de zogenaamde cluster 2 (of 

snijvlak)opleidingen over het algemeen veel hoger is dan de bij andere bètatechnische opleidingen. 

Ten slotte is het van belang om leerlingen al in een vroeg stadium warm te maken voor de techniek, dat wil zeggen ruim vóór de 

keuze van een studieprofiel. Door de verbeterde aansluiting tussen het voortgezet en hoger onderwijs houdt een keuze voor een 

bètatechnisch profiel immers een significant hogere kans in om voor een bètatechnische vervolgstudie te kiezen. Dit betekent 

meer aandacht voor techniek in het basisonderwijs en de lagere leerjaren van het voortgezet onderwijs. 

11.   Op dit moment wordt door sommige scholen wel geëxperimenteerd om ook bewust de wat minder goede leerlingen te interesseren voor een Natuurprofiel.
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�   Meisjes in havo/vwo en de keuze voor 
bètatechnisch onderwijs

	 Annemarie	van	Langen

De Nederlandse overheid streeft naar een toename van de belangstelling voor bètatechnische 
studies in hbo en wo. Dat streven vloeit voort uit de afspraken die gemaakt zijn tijdens de EU-top 
in Lissabon in 2000. De kwestie is in Nederland echter nijpender dan elders, omdat de deelname 
aan de betreffende studies hier de afgelopen jaren lager was dan in vrijwel alle andere EU-
landen. Ten gevolge daarvan dreigt in ons land een tekort aan hoog opgeleid bètatechnisch 
personeel op de arbeidsmarkt te ontstaan (ROA, 2005).

Wie dieper in de cijfers duikt, ziet dat deze situatie voor een belangrijk deel kan worden teruggebracht tot een gebrek aan 

belangstelling bij vrouwelijke studenten. Dat wordt geïllustreerd in tabel 1, die betrekking heeft op het aandeel gediplomeerden 

met een hogere bètatechnische opleiding onder de beroepsbevolking van 25- tot 34-jarigen in een aantal EU-landen. De tabel 

laat zien dat in al deze landen meer mannen dan vrouwen deel uitmaken van deze groep (het cijfer in de laatste kolom ligt overal 

boven 1.0), maar dat de sekseverhoudingen nergens zo scheef liggen als in ons land. Als gevolg daarvan is vrijwel nergens – met 

uitzondering van Oostenrijk - minder jong, hooggeschoold bètatechnisch personeel beschikbaar dan in Nederland.
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Het belangrijkste potentieel in Nederland voor hogere bètatechnische opleidingen wordt gevormd door leerlingen met een havo- 

of vwo-diploma op zak. Of zij inderdaad kunnen instromen in deze opleidingen, hangt af van het profiel waarin zij eindexamen 

hebben gedaan. In 1998 is in havo en vwo de vrije vakkenkeuze afgeschaft en zijn vier examenprofielen ingevoerd waaruit 

leerlingen vóór of halverwege de vierde klas moeten kiezen: Cultuur & Maatschappij (C&M), Economie & Maatschappij (E&M), 

Natuur & Gezondheid (N&G) en Natuur & Techniek (N&T). In elk profiel is een andere combinatie van vakken of deelvakken12 

verplicht, naast een gemeenschappelijk verplicht deel en een beperkt vrij keuzedeel. 

Leerlingen die een eindexamen in een natuurprofiel (N&T of N&G) hebben afgelegd, hebben daarmee zonder verdere 

voorwaarden toegang tot de meeste bètatechnische studies. Leerlingen met een eindexamen in een maatschappijprofiel hebben 

over het algemeen geen toegang tot de bètatechnische studies. In Figuur 1 is weergegeven hoe in 2005 de (geslaagde) 

eindexamenkandidaten in havo en vwo verdeeld waren over de profielen. In de figuur zijn de leerlingen met een combinatieprofiel 

van N&G en N&T ingedeeld bij N&T.

Tabel    Aantal gediplomeerden in hogere bètatechnische opleidingen per 100.000 personen in de beroepsbevolking  
van 25-34 jaar in 2003 per land

 mannen+vrouwen mannen vrouwen m:v

Finland 2.172 2.842 1.355 2.1

Verenigd Koninkrijk 1.926 2.155 1.630 1.3

Frankrijk 1.900 2.217 1.511 1.5

Ierland 1.765 1.967 1.519 1.3

Zweden 1.438 1.783 1.055 1.7

Spanje 1.070 1.185 912 1.3

Denemarken 1.008 1.283 679 1.9

Portugal 987 1.095 868 1.3

Italië 926 1.002 815 1.2

Duitsland 852 1.122 526 2.1

België 760 966 512 1.9

Nederland 752 1.140 300 3.8

Oostenrijk 589 848 292 2.9

 Bron: OECD, 2005

12.   Tegelijk met de profielen zijn in 1998 ook deelvakken ingevoerd, waarin een beperkter curriculum wordt behandeld dan in het hele vak. In augustus 2007 worden 
de deelvakken overigens weer afgeschaft; zie ook de slotparagraaf. 
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Zowel op havo als vwo hebben in 2005 veel meer jongens dan meisjes eindexamen gedaan in een natuurprofiel. Dat verschil wordt 

vooral veroorzaakt doordat meisjes nauwelijks kozen voor het N&T-profiel, dat het vrijwel exclusieve domein van de jongens lijkt te 

zijn. Daarentegen kozen de meisjes wel vaker voor het N&G-profiel; op de havo 17 procent, op het vwo zelfs 34 procent. 

Ofschoon de twee natuurprofielen grotendeels overeenkomstige doorstroommogelijkheden in het hoger onderwijs hebben, 

verschillen zij qua zwaarte van het bètaprogramma en daarmee ook in de mate waarin ze voorbereiden op een bètatechnische 

studie. In het N&T-profiel zijn de exacte vakken wiskunde B, natuurkunde en scheikunde in hun geheel verplicht, terwijl in het 

N&G-profiel kan worden volstaan met de deelvakken13. Aanvankelijk was het namelijk de bedoeling dat alleen het N&T-profiel 

rechtstreeks toelating zou verschaffen tot een bètatechnische studie terwijl het N&G-profiel specifiek is ontwikkeld ter 

Figuur 1 Verdeling van geslaagde eindexamenkandidaten over de maatschappijprofielen en de 
 twee natuurprofielen in 2005, naar sekse. Bron: ERR-bestanden (Van Langen, i.v.).

M-profiel

N&G
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22

2
havo-jongens havo-meisjes

81

17

vwo-jongens vwo-meisjes

47

24

29

61

34

5

13.   Op het havo bestaat overigens geen deelvak scheikunde; daar is ook in het N&G-profiel het hele vak veplicht, naast de deelvakken wiskunde B1 en natuurkunde 1.
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voorbereiding op een studie in de gezondheidszorg of milieusector. Onder invloed van de tekorten in het onderwijs en op de 

arbeidsmarkt is het toelatingscriterium van de bètatechnische studierichtingen later verruimd. Gediplomeerden met een N&G-

profiel stromen niettemin in veel mindere mate (circa 20%) door naar een bètatechnische studie dan gediplomeerden met een 

N&T-profiel (circa 67%; Tweede Fase Adviespunt, 2005). 

De ondervertegenwoordiging van vrouwen onder de hoger opgeleide bètatechnici in Nederland - waarmee dit verhaal begon - 

lijkt de komende jaren dus nog niet te gaan verdwijnen, gezien de huidige profielkeuze van meisjes in havo en vwo. Verreweg het 

merendeel kiest niet zwaarder exact dan het N&G-profiel en verkleint daarmee al op 15-jarige leeftijd in belangrijke mate de kans 

om later door te stromen naar een bètatechnische studie.

Verklaringen vanuit verschillende niveaus
In 2002 presenteerde Dekkers een globaal, interdisciplinair model van variabelen op verschillende niveaus – kenmerken van de 

leerling, diens (gezins)achtergrond, de school en de ruimere (maatschappelijke) context - die in onderlinge samenhang verschillen 

in onderwijskeuzen kunnen verklaren. Het model is weergegeven in Figuur 2, en vormde het theoretisch kader van het onderzoek 

dat het ITS (Van Langen, 2005) heeft uitgevoerd onder ruim 3300 leerlingen in havo en vwo, hun ouders en hun scholen, naar de 

factoren die van invloed zijn op de mate van exactheid van het gekozen profiel14.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de minder exacte profielkeuze van meisjes in vergelijking tot jongens niet kan worden 

verklaard uit verschillen in prestaties. Ook bij vergelijkbare scores op een onafhankelijke wiskundetoets in leerjaar 3 kiezen meisjes 

significant minder exact dan jongens, zowel in havo als vwo. Hetzelfde geldt bij vergelijkbare rapportcijfers. Ter illustratie: van alle 

vwo-meisjes in het onderzoek die op het voorjaarsrapport in leerjaar 3 gemiddeld 7,5 of hoger stonden voor wiskunde, 

natuurkunde en scheikunde samen, koos slechts 19 procent een N&T-profiel. Bij de vwo-jongens was dit 60 procent. 

Naast sekse blijkt ook het ouderlijk opleidingsniveau een rol te spelen: zowel op havo als vwo kiezen kinderen van hoog 

opgeleide ouders bij vergelijkbare wiskundeprestaties exacter dan kinderen van laag opgeleide ouders. Andere leerlingkenmerken 

die significant van belang blijken, zijn in meerderheid te typeren als attitudekenmerken. Hieronder vallen bijvoorbeeld de 

waardering van de leerling - plezier, interesse, ingeschatte competentie en nut voor de toekomst – voor bepaalde vakken, en de 

leerlingverwachtingen ten aanzien van studie en beroep. 

14.   De afhankelijke variabele ‘mate van exactheid van het gekozen profiel’ die in de multiniveau analyses werd gehanteerd, kon drie waarden aannemen: 0 
(maatschappijprofiel), 1 (N&G-profiel) en 2 (N&T-profiel).
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Voorts is aangetoond dat de adviezen van de ouders en de school ten aanzien van de profielkeuze een significante rol spelen. 

Leerlingen kiezen een exacter profiel dan anderen met vergelijkbare prestaties en rapportcijfers naarmate hun ouders en/of de 

school hen dat sterker aanraden – en omgekeerd. En tenslotte blijkt het algemene schoolbeleid ten aanzien van de profielkeuze 

van belang: op scholen die er expliciet naar streven zoveel mogelijk leerlingen een natuurprofiel te laten kiezen, worden inderdaad 

meer natuurprofielen gekozen dan op andere scholen. 

Alle genoemde bevindingen uit het ITS-onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de mate van exactheid van het gekozen 

profiel, kunnen worden ondergebracht in de middelste drie blokken van het model in figuur 2. De pijlen tussen deze blokken 

drukken uit dat de gevonden determinanten op leerlingniveau (prestaties en attitudes) onder invloed van de school en de ouders 

een differentiëel effect kunnen hebben op de uiteindelijke profielkeuze. Doordat het onderzoek plaatsvond onder scholen en 

leerlingen binnen Nederland, bleef het meest linkse blok uit het model, de invloed van contextuele kenmerken zoals het 

onderwijssysteem, echter buiten beeld. Deze kenmerken variëerden immers niet en hun effect kon dus niet worden vastgesteld in 

de multiniveau analyses. In de volgende paragrafen wordt deze mogelijke invloed van het onderwijssysteem op de exacte 

profielkeuze – in het bijzonder die van meisjes - alsnog verkend.

Figuur 2 Globaal overzicht van factoren die via wederzijdse beïnvloeding de profielkeuze bepalen 
 (ontleend aan Dekkers, (2002)).
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verwachtingen, advisering, 

keuzebegeleiding)
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De invloed van het onderwijssysteem: een beknopt literatuuroverzicht
Veel onderzoek naar contextkenmerken die een verklaring vormen voor cross-nationale verschillen in de onderwijskeuze van 

mannen en vrouwen - het meest linkse blok in figuur 2 - heeft betrekking op politiek/maatschappelijke en economische factoren, 

zoals de heersende ideologie ten aanzien van seksegelijkheid en vrouwenemancipatie, en de arbeidsmarktdeelname van vrouwen 

(voor een uitgebreid literatuuroverzicht zie Van Langen, 2005). Slechts in een beperkt aantal studies is expliciet de invloed 

onderzocht van onderwijssysteemkenmerken op het patroon van vakken- en studiekeuze in een land. Zo bleek in Groot-Brittanië 

dat de invoering van het nationaal curriculum en de uitbreiding van het aantal verplichte vakken tot gevolg had dat meer meisjes 

voor de exacte vakken kiezen (Brown, 2001). Bradley en Charles (2004) vonden een sterkere seksesegregatie in tertiaire 

studiekeuze in landen waar sprake is van een gedifferentiëerd secundair onderwijssysteem dan in landen met een geïntegreerd 

(comprehensive) systeem. De aangedragen verklaring daarvoor is tweeledig: enerzijds bieden gedifferentieerde onderwijssystemen 

aan leerlingen eenvoudigweg meer mogelijkheden om seksetypische keuzes te maken, anderzijds bevinden leerlingen zich op dat 

keuzemoment in de adolescentiefase; een fase waarin de druk om zich te conformeren aan sekserol-stereotypen extra hoog is. 

Een andere studie van Charles en Bradley (2006) gaat specifiek in op de verschillen tussen landen in de mate waarin vrouwen 

voor een IT-studie in het hoger onderwijs kiezen. Zij tonen met behulp van kwantitatieve data aan dat vrouwen vooral meer 

deelnemen aan IT-studies in landen waar de overheid in het secundair onderwijs veel curriculaire verplichtingen oplegt, zoals in 

Ierland waar de vakken wiskunde en natuurwetenschappen verplicht gevolgd moeten worden tot aan het einde van het 

voortgezet onderwijs. De auteurs concluderen dat dergelijke restrictieve overheidspraktijken, die de keuzevrijheid minimaliseren en 

de merites van de leerlingen voorop stellen (‘wie het vak kan volgen, moet het volgen’), uiteindelijk leiden tot een sekseneutraler 

studiekeuzepatroon. In veel moderne westerse landen wordt echter aan de individuele voorkeur van leerlingen veel belang 

gehecht, terwijl er tegelijkertijd weinig aandacht is voor de effecten van socialisatie en maatschappelijke stereotypering op de 

ontwikkeling van seksespecifieke voorkeuren en aspiraties. Deze conclusie sluit aan bij Hanson, Schaub en Baker (1996) die al 

eerder constateerden dat in onderwijssystemen met een grote mate van toegankelijkheid en keuzevrijheid minder vrouwen voor 

bètatechnische studies kiezen.

De invloed van de profielstructuur op de keuze van meisjes
De Nederlandse overheid heeft in 1998 het onderwijssysteem van havo en vwo aanzienlijk gewijzigd door de invoering van de 

vier profielen. Deze profielen maakten een eind aan de grote keuzevrijheid die leerlingen in havo en vwo voorheen hadden bij de 

samenstelling van het eindexamenpakket. Terwijl deze wijziging dus in principe restrictief van aard was – vergelijk de conclusies 

aan het slot van de vorige paragraaf – zijn de sekseverschillen er in dit geval juist door vergroot, doordat tegelijkertijd de 
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gelegenheid werd geboden om lichtere varianten van de exacte vakken te kiezen. Dat wordt geïllustreerd in tabel 2 die de 

percentages (geslaagde) leerlingen bevat die in 1998 en 2005 eindexamen havo en vwo hebben gedaan in de exacte vakken en 

ter vergelijking ook in Frans en economie. In het eerstgenoemde jaar legden alle leerlingen nog een eindexamen oude stijl af, in 

het laatstgenoemde jaar zijn de profielen al weer geruime tijd ingevoerd. 

Bij de examenkandidaten van 2005 is in de tabel onderscheid gemaakt naar deelname aan het deelvak (bijvoorbeeld 

Natuurkunde 1) of aan het hele vak (Natuurkunde 1,2); de examenkandidaten van 1998 kenden nog geen deelvakken (zie ook 

noot 1) en voor hen waren alle vakken dus per definitie hele vakken. Ter herinnering: in het N&T-profiel zijn de hele exacte vakken 

verplicht, in het N&G-profiel alleen de deelvakken (zie ook noot 2). Leerlingen in het N&G-profiel kunnen een exact deelvak wel 

aanvullen tot het hele vak met behulp van het vrije keuzedeel. In de maatschappijprofielenz geldt iets soortgelijks voor andere 

vakken, bij voorbeeld economie (Economie 1 is verplicht in C&M, Economie 1,2 is verplicht in E&M).

De tabel toont aan dat door de invoering van de profielen en de bijbehorende deelvakken, de deelname aan de exacte hele 

vakken fors is afgenomen tussen 1998 en 2005. Dat geldt overigens ook voor andere vakken waarvoor deelvarianten zijn 

ingevoerd, zoals Frans en economie, maar daar is de afname beperkter. Bovendien heeft de invoering van deelvakken bij Frans en 

economie ook geleid tot een veel groter percentage leerlingen dat überhaupt in aanraking komt met deze vakken: de deelname 

aan het deelvak plus het hele vak is in 2005 groter dan de deelname aan het (hele) vak in 1998. Bij de exacte vakken is dat 

echter veel minder het geval: het percentage deelnemers aan deze vakken was in 1998 ongeveer gelijk of slechts iets lager aan 

dat van 2005 voor het deel- en hele vak tezamen.

Bovenal blijkt uit tabel 2 dat de deelname van de meisjes veel sterker is verschoven van exacte hele vak naar exacte deelvak dan 

bij de jongens. De invoering van de exacte deelvakken en van een lichter naast een zwaarder exact profiel heeft dus geleid tot 

verschillen in het niveau waarop jongens, maar vooral waarop meisjes deelnemen aan bèta-onderwijs dan voorheen; daardoor zijn 

dus ook de sekseverschillen sinds 1998 fors vergroot. 
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Tabel 2    Percentage deelnemers per vak op het havo en vwo in 1998 en 2005, naar sekse en totaal. Hele populatie van 
geslaagde eindexamenkandidaten

  1998   2005

Havo % jongens % meisjes % totaal % jongens % meisjes % totaal

Wiskunde B 1 - - - 16 17 17

Wiskunde B 1,2 42 15 27 24 3 13

Natuurkunde 1 - - - 15 17 16

Natuurkunde 1,2 46 14 28 24 2 12

Scheikundea 34 23 28 39 19 28

Frans 1 - - - 20 16 18

Frans 1,2 11 34 24 7 29 19

Economie 1 - - - 23 56 41

Economie 1,2 58 46 51 52 31 41

Vwo      

Wiskunde B 1 - - - 24 33 28

Wiskunde B 1,2 56 29 43 33 8 20

Natuurkunde 1 - - - 23 33 28

Natuurkunde 1,2 62 33 47 32 6 18

Scheikunde 1 - - - 20 29 25

Scheikunde 1,2 47 35 41 34 10 21

Frans 1 - - - 91 64 76

Frans 1,2 19 48 34 9 37 24

Economie 1 - - - 19 19 19

Economie 1,2 59 46 52 44 31 37

aOp het havo bestaat geen deelvak scheikunde, op het vwo wel

Bron: ERR-bestanden (Van Langen, i.v.)

Overigens moet bedacht worden dat bij de invoering van de profielen ook sommige vakinhouden zijn veranderd, hetgeen de 

vergelijking van het percentage deelnemers aan exacte vakken vóór en na 1998 wat heikel maakt. Daarom is in Tabel 3 nog een 

andere manier gehanteerd om de bètakeuze voor en na de invoering van de profielen te vergelijken. In deze tabel is voor 1998 en 

2005 het percentage leerlingen weergegeven dat het zwaarste bètapakket heeft gekozen en daarmee de maximale voorbereiding 

voor een bètatechnische studie heeft gevolgd. In 1998 kwam dit neer op een eindexamen in een vakkenpakket waarin zowel 
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natuurkunde, scheikunde als wiskunde B zijn opgenomen; in 2005 was het N&T-profiel het zwaarste bètapakket. In de tabel zijn 

uiteraard ook de leerlingen opgenomen met een combinatieprofiel N&T en N&G in 2005. 

Ook als op deze manier naar de bètakeuze wordt gekeken, is de afname van de bètabelangstelling door de invoering van de 

profielen aanzienlijk; vooral onder meisjes en relatief sterker op het vwo dan op het havo (vgl. ROA, 2005a). 

Conclusies
In ons land is sprake van een dreigend tekort aan hoog opgeleide bètatechnici op de arbeidsmarkt en tegelijkertijd van een 

extreme ondervertegenwoordiging van vrouwen in deze beroepsgroep. Het stimuleren van de belangstelling van vrouwen voor 

bètatechniek is dus zowel economisch als maatschappelijk van belang. Uit het voorgaande blijkt dat er nog veel te winnen is door 

niet klakkeloos uit te gaan van de individuele interesse van vijftienjarige meiden op havo en vwo, maar na te gaan hoe deze 

worden beïnvloed door hun omgeving en tevens te wijzen op hun feitelijke capaciteiten en mogelijkheden. Juist daarom is het 

verbazingwekkend dat de Nederlandse overheid in 1998 een ingrijpende wijziging in het onderwijssysteem van havo en vwo heeft 

doorgevoerd die ertoe heeft geleid dat meisjes de exacte vakken in groten getale op een lager niveau zijn gaan volgen dan 

voorheen. De invoering van de profielen heeft wel de keuzevrijheid van leerlingen ingeperkt, maar juist niet volgens het principe 

‘wie het kan volgen, moet het volgen’. Integendeel, met de invoering van een lichter naast een zwaarder natuurprofiel is 

ingespeeld op de neiging van meisjes – al dan niet beïnvloed door hun ouders en de school - om zelfs bij hoge prestaties in de 

exacte vakken toch een voorzichtige bètakeuze te maken. Daarmee verlaten ze de koninklijke route naar een bètatechnische 

studie en neemt de kans toe dat hun bètatalent onbenut blijft. 

Tabel 3    Percentage leerlingen met een maximaal bètapakket in 1998 en 2005, naar sekse en totaal, onder de 
geslaagde eindexamenkandidaten in beide jaren

  1998: pakket met 3 exacte vakken   2005: N&T-profiel

 jongens meisjes totaal jongens meisjes totaal

Havo 23,1 7,0 14,2 22,3 1,9 11,4

Vwo 37,4 18,6 27,8 29,2 5,1 16,2

Bron: ERR-bestanden (Van Langen, i.v.)
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Vanaf augustus 2007 veranderen de profielen van inhoud en worden de deelvakken afgeschaft. De gevolgen daarvan voor de 

bètakeuzen (van meisjes) moeten nog worden afgewacht. Van belang is in ieder geval dat de meeste wo-opleidingen in de 

gezondheidszorg bij het nieuwe N&G-profiel het vak natuurkunde als aanvullende eis hebben gesteld, waardoor dit (hele) vak 

naar verwachting weer vaker zal worden gekozen door vwo-meisjes dan voorheen. Echter, alleen als ze in het N&G-profiel ook 

wiskunde A hebben vervangen door wiskunde B, hebben ze daarmee ook toegang tot de meeste wo-opleidingen in de techniek- 

en natuursectoren. Relevant in het hbo is onder meer dat voor een aantal techniekopleidingen het vak natuurkunde óf NLT als 

aanvullende instroomeis bij het N&G-profiel geldt. Over een paar jaar weten we meer over de invloed van de nieuwe 

overheidswijzigingen op de bètatechnische onderwijsdeelname.
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5   De instroom in de technische mbo-
opleidingen en de invoering van het vmbo

	 Johan	Coenen	en	Christoph	Meng

Om de ambities van de Nederlandse kenniseconomie te realiseren is voldoende aanbod van 
bètatechnisch talent noodzakelijk. Dit geldt niet alleen op het niveau van het hoger onderwijs, 
maar zeker ook op het niveau van het middelbare beroepsonderwijs (mbo). Technische 
opleidingen in het mbo dienen niet alleen als leverancier van technisch talent voor de 
arbeidsmarkt maar ook als leverancier van technisch talent dat zich in het hoger onderwijs verder 
wil ontwikkelen.

Terwijl de roep om technisch geschoolde scholieren steeds groter wordt, lijkt het erop dat de instroom in technische opleidingen 

steeds meer onder druk komt te staan. Dit geldt voor zowel het hbo als ook voor de twee andere peilers van de beroepskolom, 

namelijk het mbo en het vmbo. Vanaf 1999 zijn vbo en mavo opgegaan in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 

(vmbo). Doel van deze onderwijsvernieuwing was een betere aansluiting met het vervolgonderwijs. In hoeverre deze verandering 

binnen het voortgezet onderwijs invloed heeft op het aanbod van (bèta)technisch talent is de centrale vraag in dit hoofdstuk. Om 

op deze vraag te beantwoorden bekijken we achtereenvolgens:

- de instroom in het vierde jaar van de mavo en het vbo oftewel het vmbo;

- de doorstroom vanuit de mavo en het vbo oftewel het vmbo naar het mbo;

- de aansluiting tussen de vervolgopleiding in het mbo en de gevolgde vooropleiding.

Wat is er veranderd?
In de eerste jaren van het vmbo volgen leerlingen de basisvorming: een breed samengesteld vakkenpakket dat in principe voor 

iedereen hetzelfde is. Op zijn vroegst aan het eind van het tweede leerjaar kiest men voor een sector en een leerweg. Er worden 

vier leerwegen onderscheiden; de basisberoepsgerichte (vmbo-BL), de kaderberoepsgerichte (vmbo-KL), de gemengde (vmbo-GL) 

en de theoretische (vmbo-TL) leerweg. De basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg zijn in hoofdlijnen de 

vervangers van het vroegere vbo. De basisberoepgerichte leerweg bereidt leerlingen voor op de basisberoepsopleidingen in het 

mbo (niveau 2) en de kaderberoepsgerichte leerweg op de middenkader- en vakopleidingen in het mbo (niveau 3 of 4). De 
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theoretische leerweg is in hoofdlijnen de vervanger van het vroegere mavo. De gemengde leerweg is een mengvorm, bedoeld voor 

leerlingen die op zich weinig moeite hebben met studeren, maar zich ook al gericht willen voorbereiden op bepaalde beroepen. 

De gemengde leerweg ligt qua niveau dicht bij de theoretische leerweg en bereidt eveneens voor op de vak- en 

middenkaderopleidingen in het mbo. De sectoren waaruit leerlingen kunnen kiezen zijn: Landbouw, Techniek, Economie en 

Gezondheidszorg.

Voor de analyses in dit hoofdstuk wordt steeds een onderscheid gemaakt tussen het ‘oude’ mavo/vbo-systeem en het nieuwe 

‘nieuwe’ vmbo-systeem. We vergelijken daarbij de technische en niet-technische opleidingen in het vbo met de technische en niet-

technische basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerwegen en de mavo met de theoretische en gemengde leerwegen in 

het vmbo. (zie ook tabel 1)15.

Instroom in het vierde leerjaar van mavo/vbo en het vmbo
Figuur 1 geeft de absolute leerlingenaantallen weer voor het vierde leerjaar van mavo/vbo en vmbo. De figuur laat zien dat er 

duidelijk sprake is van een daling van het totaal aantal leerlingen in het vierde jaar van mavo/vbo en het vmbo. Stroomden in 

1996 nog rond de 103.000 scholieren in het vierde jaar in, in 2001 waren dit nog maar rond de 88.000 scholieren. Deze afname 

is een demografische trend. Het aantal is sindsdien weer licht gestegen tot bijna 94.000.

Een tweede opvallende trend is de daling van het aantal scholieren in de sector techniek. Het aantal leerlingen binnen vbo 

techniek daalt van rond de 25.000 scholieren in het jaar 1996, tot ongeveer 15.000 scholieren in het jaar 2002. Bij de overgang 

naar het vmbo tussen 2002 en 2003 zet deze trend zich in ongeveer gelijke mate door. In 2004 volgden nog maar ongeveer 

Tabel 1   Overgang van mavo/vbo naar vmbo

Mavo/vbo Vmbo

1. Technische opleiding vbo 1. Technische opleiding vmbo-KL/BL

2. Niet-technische opleiding vbo 2. Niet-technische opleiding vmbo-KL/BL

3. Mavo 3. Vmbo-TL/GL

15.   Verder is er rekening mee gehouden dat vanaf 1998 het VSO-LOM/MLK (voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met ‘leer- en opvoedingsmoeilijkheden’) 
ondergebracht is in het WVO. Vmbo scholen, scholen voor praktijkonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs zijn vanaf 1999 verplicht om samen te werken in 
samenwerkingsverbanden. Doel van deze veranderingen is om binnen het reguliere voortgezet onderwijs leerlingen op te vangen die extra zorg nodig hebben. Om 
bij de overgang van het ‘oude’ naar het ‘nieuwe’ systeem een zo zuiver mogelijke vergelijking mogelijk te maken, zijn daarom scholieren (schoolverlaters) van het 
Ivbo (oude systeem) en scholieren (schoolverlaters) met leerwegondersteuning (nieuwe systeem) uit de vergelijking gelaten.
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14.000 scholieren in het vierde jaar van het vmbo-KL/BL een technische specialisatie. Het percentage vmbo-scholieren dat in het 

vierde jaar een technische specialisatie volgt daalde hiermee van rond de 24% in 1996 scholieren naar zo’n 15% in 2004. Met 

andere woorden: we zien niet alleen daling van het totaal aantal scholieren in het vmbo, maar ook een sterke relatieve daling van 

het technische onderwijs.

Wat betreft het aantal leerlingen in een niet-technische opleiding in het vbo of het vmbo-KL/BL laat figuur 1 een trendbreuk zien 

bij de overgang van het oude vbo naar het nieuwe vmbo. Het aantal leerlingen stijgt bij de overgang tussen 2002 en 2003 van 

rond de 25.000 tot boven de 30.000. Tot slot laat figuur 1 zien dat bij de overgang van mavo naar vmbo-TL/GL het 

tegenovergestelde het geval is. Hoewel de neerwaartse trend bij het aantal mavo-leerlingen al eind jaren negentig zichtbaar was, 

daalde het aantal scherp tussen 2002 en 2003. 

De invoering van het vmbo heeft er dus toe geleid dat meer leerlingen in de vmbo-KL/BL niet-technische opleidingen terecht zijn 

gekomen en minder in de gemengde of theoretische leerweg. De neerwaartse trend bij het aantal vbo/vmbo-leerlingen techniek 

heeft zich verder voortgezet. 

Figuur 1   Instroom in het vierde leerjaar

Bron: Onderwijsmatrix, OCW
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Schoolloopbaan na vbo/mavo/vmbo
Na afronding van het vbo, de mavo of het vmbo heeft een leerling verschillende mogelijkheden als vervolgopleiding. De meest 

voor de hand liggende vorm is een mbo-opleiding of, in het geval van mavo/vmbo-TL leerlingen een havo-opleiding. Over de hele 

linie kiezen verder lerende schoolverlaters vaak voor een opleiding in een verwante richting. Zo koos in 2005 bijvoorbeeld 91% 

van de vmbo-schoolverlaters met een technische opleiding een technische vervolgopleiding. In vergelijking met de andere vmbo-

sectoren is dit relatief hoog. Zo koos bij de vmbo-schoolverlaters economie 75%, bij de vmbo-schoolverlaters gezondheidszorg 

ruim 60% en bij de vmbo-schoolverlaters landbouw slechts 40% voor een verwante vervolgopleiding. Schoolverlaters uit de 

sector techniek stromen momenteel vaker door naar een technische vervolgopleiding dan in het ‘oude’ vbo-systeem het geval was 

(zie figuur 2). In 1996 stroomde rond de 75% van de vbo-schoolverlaters techniek door naar een technische vervolgopleiding en 

tussen 1997 en 2003 schommelde dit percentage rond de 80% (uitzondering was 2001 met 70%). Deze hogere doorstroom is 

waarschijnlijk een selectie-effect: In het vmbo is de groep die voor techniek kiest veel kleiner dan in het oude vbo. De groep die nu 

voor techniek kiest doet dit waarschijnlijk veel bewuster met het doel om door te stromen naar een technische vervolgopleiding in 

het mbo.

Figuur 2   Doorstroom naar technische mbo-opleiding

Bron: SIS, ROA
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In absolute cijfers is de instroom in een technische vervolgopleiding wel sterk gedaald. De reden hiervoor is de sterke daling van 

scholieren die voor een technische opleiding in het vbo/vmbo-KL/BL (zie figuur 1) kiezen. Gedeeltelijk zal deze afname kunnen 

worden opgevangen door de instroom van scholieren met een niet-technische vooropleiding. De doorstroom vanuit mavo/vmbo-

TL/GL naar mbo techniek lijkt over de jaren heen redelijk stabiel. Rond de 25% van deze schoolverlaters kiest voor een technische 

vervolgopleiding (90% van hen kiest voor een mbo opleiding op niveau 3/4). Aangezien het aantal scholieren dat voor vmbo-TL/

GL kiest duidelijk lager is dan het aantal scholieren dat voor de mavo koos, betekent ook dit een afname van het aantal 

schoolverlaters dat in een technische mbo-opleiding instroomt. 

De doorstroom vanuit vbo/vmbo-KL/BL niet-techniek naar het mbo techniek is wel degelijk gegroeid. In 1996 koos circa 5% van 

deze groep schoolverlaters voor een technische vervolgopleiding, in 2004 was dit 12% en in 2005 14%. Omdat het aantal 

scholieren dat voor een vbo/vmbo-KL/BL niet-techniek opleiding kiest wel gestegen is, bleef de daling in het aantal scholieren bij 

mbo techniek nog enigszins beperkt. 

Gegeven deze doorstroom is de populatie in een technische mbo-opleiding veranderd. In 1996 had 48% van de leerlingen in een 

technische mbo-opleiding die uit de mavo of het vbo afkomstig waren een technische vooropleiding, 47% een mavo-

vooropleiding en slechts 5% een niet-technische vbo-vooropleiding. In 2006 heeft nog steeds 48% een technische vmbo-

vooropleiding. Tegelijkertijd is het percentage met een bredere vooropleiding (vmbo-TL/GL) nog slechts 35%. 17% heeft een niet-

technische vmbo-KL of vmbo-BL vooropleiding (11% een economische vooropleiding, 4% een landbouw-vooropleiding en 2% 

een gezondheidszorgopleiding). 

Aangezien de grote meerderheid van vmbo-scholieren met een technische specialisatie voor een technische vervolgopleiding in 

het mbo kiest, komt de vraag op in welk niveau zij dan instromen. Figuur 3 geeft de doorstroom voor de groep schoolverlaters 

met een technische specialisatie binnen het vbo/vmbo naar een mbo-opleiding op niveau 1/2 en niveau 3/4. Figuur 3 laat ten 

eerste een opvallende trend zien tussen 1996 en 2003 en ten tweede een ommekeer van deze trend tussen de jaren 2004 en 

2005. Tussen 1996 en 2003 daalt het aandeel vbo-techniekschoolverlaters dat naar een mbo-niveau 3/4 opleiding doorstroomt 

van rond 60% naar rond 45%. Het tegenovergestelde is zichtbaar voor de doorstroom naar een opleiding op mbo-niveau 1/2 

(stijging van rond de 28% naar boven de 50%). Deze daling houdt mogelijk verband met het relatief lage percentage vmbo-

techniekleerlingen dat voor de kaderberoepsgerichte leerweg kiest. Uit achterliggende cijfers blijkt namelijk dat vmbo-techniek 

leerlingen steeds vaker voor de basisberoepsgerichte leerweg kiezen (in 2005 55,3% en in 2004 48,7% van de leerlingen).16 In 

16.   Van de scholieren in het vmbo niet-techniek koos in 2005 41,1% voor de kaderberoepsgerichte leerweg en in 2004 was dit 42,3%.
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2004 zijn de cijfers vergelijkbaar met 2003. Tussen 2004 en 2005 stijgt het aandeel schoolverlaters dat naar een mbo-niveau 3/4 

opleiding doorstroomt met rond 10%-punt en is hiermee weer gelijk aan het percentage schoolverlaters dat in 1999 naar een 

mbo-niveau 3/4 opleiding ging. In hoeverre deze stijging echter doorzet in de volgende jaren is niet te voorspellen. 

De afname van de instroom in mbo-opleidingen op niveau 4 zou ook zijn neerslag kunnen vinden in het aantal mbo-

schoolverlaters dat naar een technische hbo-opleiding kan doorstromen. Hiermee komt ook de hoogste peiler van de technische 

beroepskolom (vmbo-mbo-hbo) onder druk te staan. Het is echter de vraag in hoeverre deze afname zich doorzet, gezien de 

stijging tussen 2004 en 2005. 

Een vergelijkbare trend is overigens te zien bij schoolverlaters van het vbo/vmbo-KL/BL niet-techniek. Stroomde in 1996 nog 72% 

door naar een vervolgopleiding op mbo-niveau 3/4, in 2004 is het nog 50%, en in 2005 weer 57%. In tegenstelling hiermee 

schommelt het percentage mavo/vmbo-TL/GL schoolverlaters dat naar een vervolgopleiding op mbo-niveau 3/4 doorstroomd 

tussen 73% in 1996, 90% in 2002 en 85% in 2005. De stijging vanaf 1996 tot in de latere jaren heeft overigens niet tot een 

afname van de instroom in het mbo-niveau 1/2 geleid maar eerder tot een afname in de doorstroom naar het havo. 

Figuur 3 Doorstroom naar mbo-niveau 1/2 en mbo-niveau 3/4: Scholieren met technische vooropleiding, 
 (1 jaar later gemeten)

Bron: SIS, ROA
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Tevredenheid met aansluiting vervolgonderwijs op gevolgde vooropleiding
In deze sectie staan wij stil bij de vraag hoe tevreden de scholieren zijn over de aansluiting tussen de gevolgde vmbo-opleiding en 

de mbo-techniekopleiding. De precieze vraag in de enquête is “hoe is de aansluiting tussen de gevolgde vmbo-opleiding en deze 

(vervolg)opleiding?” De schoolverlaters konden aangeven dat zij de aansluiting ‘slecht’, ‘matig’, ‘redelijk’ of ‘goed’ vinden. Figuur 

4 laat het percentage schoolverlaters zien dat de aansluiting tenminste redelijk vindt. Ook hier onderscheiden wij weer drie 

groepen. Figuur 4 laat twee interessante resultaten zien.

Ten eerste zien we dat de aansluiting over de hele linie in de jaren 2001 tot 2003 verbeterd is. Vond tussen 1996 en 2000 rond 

de 70% van de vbo/mavo-schoolverlaters de aansluiting redelijk of goed, in 2003 is dit cijfer gemiddeld tussen 85% en 91%. Niet 

verrassend vinden de vmbo-schoolverlaters met een technische opleiding de aansluiting het beste. Ten tweede laat figuur 4 een 

duidelijke trendbreuk zien na de invoering van het vmbo. Dit geldt vooral voor schoolverlaters die niet de vmbo-TL/GL volgen. In 

2004 geven nog maar zo’n 85% (tegenover 91% in 2003) van de schoolverlaters vmbo-KL/BL techniek aan dat zij op z’n minst 

redelijk tevreden zijn met de aansluiting. Voor de vmbo-KL/BL niet-techniek daalt dit cijfer van rond de 85% naar onder de 80%. 

Vmbo-TL/GL schoolverlaters lijken ongeveer even tevreden over de aansluiting met mbo techniek als voorheen de mavo-

Figuur 4   Tevredenheid met aansluiting vmbo-opleiding – mbo-techniekopleiding, (1 jaar later gemeten)

Bron: SIS, ROA
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schoolverlaters. De tevredenheid bij de groep schoolverlaters met een technische vmbo-opleiding is overigens al weer aan het 

stijgen, dus mogelijk was er slechts sprake van een tijdelijke dip na de invoering van het vmbo. Bij schoolverlaters vmbo-KL/BL 

niet-techniek zet de daling echter wel door. 

Conclusies
De beschrijvende analyses in dit hoofdstuk hebben drie interessante trends naar voren gebracht. 

Ten eerste is gebleken dat tussen 1996 en 2004 het aantal vbo/vmbo-scholieren dat in het vierde jaar een technische specialisatie 

volgt ongeveer gehalveerd is. Hoewel deze daling gedeeltelijk door de demografische veranderingen in Nederland verklaard kan 

worden, hebben de technische opleidingen in het vbo/mavo/vmbo ten opzichte van de niet-technische opleidingen relatief sterk 

aan gewicht verloren. Deze trend zette zich gelijkmatig voort na de invoering van het vmbo. 

Ten tweede is gebleken dat de daling in het aantal vbo/vmbo-techniekscholieren ook tot een daling bij de instroom in de 

technische opleidingen in het mbo heeft geleid. Hierbij speelt verder een rol dat over de hele linie schoolverlaters van het vmbo 

voor een verwante opleidingsrichting in het mbo kiezen. Wel is het percentage vbo/vmbo-techniekschoolverlaters dat doorstroomt 

naar een technische opleiding in het mbo gestegen van rond de 80% naar 90%. Het percentage vbo/vmbo niet-techniek dat voor 

een technische vervolgopleiding koos is gestegen van 5% in 1996 naar zo’n 13% in de jaren 2004 tot 2006. Tegelijkertijd is het 

percentage mavo/vmbo-TL/GL schoolverlaters dat naar een technische opleiding in het mbo doorstroomt redelijk constant 

gebleven (zo’n 25%).

Ten derde, en in tegenstelling tot de situatie bij vmbo niet-techniekschoolverlaters, is gebleken dat de doorstroom naar het mbo-

niveau 1/2 tussen 1996 en 2003 met rond de 25%-punt gestegen is ten koste van de doorstroom naar een vervolgopleiding op 

mbo-niveau 3/4. Deze tendens zou verder de gehoopte doorstroom naar een technische opleiding in het hoger onderwijs onder 

druk kunnen zetten.
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6   Verschillen in carrièreperspectieven 
tussen bètatechnici en economen?

	 Rolf	van	der	Velden

Het Nederlandse overheidsbeleid is erop gericht om de instroom in de bètatechnische opleidingen 
te verhogen. Dit wordt beschouwd als een belangrijke voorwaarde om de zogeheten Lissabon 
doelstellingen gericht op het vergroten van de concurrentiekracht van de Nederlandse economie 
te bereiken. In vergelijking met andere Europese landen is het aandeel van de bètatechnisch 
opgeleiden in Nederland relatief laag, zoals figuur 1 aangeeft.

Figuur 1 geeft een overzicht van het percentage hoger opgeleiden met een bètatechnische opleidingsachtergrond in een aantal 

verschillende landen. Deze cijfers zijn ontleend aan een onlangs verricht grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek onder 

hoger opgeleiden in Europa, het zogenaamde REFLEX onderzoek17. Het onderzoek is eind 2005, begin 2006 gehouden onder de 

Figuur 1   Percentage bètatechnici in hoger onderwijs

Bron: REFLEX, ROA Landen
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17.   Voor meer informatie, zie www.reflexproject.org.



62

afgestudeerden van het jaar 1999-2000, dat wil zeggen ongeveer 5 jaar na afstuderen. Duidelijk is de afwijkende positie van 

Nederland en Noorwegen te zien, met relatief weinig bètatechni (18%). In een aantal andere landen, zoals Duitsland, Frankrijk en 

Zwitserland ligt dit percentage bijna twee keer zo hoog. 

De vraag is of het lage aandeel in Nederland verband houdt met de carrièreperspectieven van bètatechnic. 

Figuur 2 geeft de relatieve beloning voor voltijds werkende mannen die pas zijn afgestudeerd.18 Daarbij gaat het om de ratio 

gemiddelde salaris bètatechnici / gemiddelde salaris economen. De gegevens zijn ontleend aan de jaarlijkse onderzoeken van het 

ROA onder afgestudeerden van het hbo en wo, de zogeheten HBO-Monitor en WO-Monitor. Bij de hbo’ers verdienen de 

Figuur 2   Relatieve beloning Nederlandse bètatechnici t.o.v. economen

Bron: HBO-Monitor; WO-Monitor, ROA
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18.   In dit hoofdstuk beperk ik mij tot voltijds werkende mannen, om een zuiverder vergelijking te krijgen van beloningen.
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bètatechnici ongeveer 5% minder dan de economisch opgeleiden. Bij het wo bedraagt het salarisverschil maar liefst 12%. Uit 

Figuur 2 blijkt echter ook dat het salarisverschil sterk fluctueert. Dit roept de vraag op of de beloningsverschillen gerelateerd zijn 

aan de conjuncturele verschillen in vraag en aanbod.

Figuur 3 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de werkloosheid van bètatechnici en economisch opgeleiden. De 

werkloosheid onder de wo-bètatechnici is inderdaad iets hoger dan onder wo-economisch opgeleiden, maar bij het hbo is het 

juist andersom. Van het door de economische theorie voorspelde systematische verband tussen relatieve werkloosheid en relatieve 

beloning van pas afgestudeerden lijkt geen sprake te zijn, zoals blijkt uit figuur 4.

Figuur 3   Werkloosheid Nederlandse technici en economen

Bron: HBO-Monitor; WO-Monitor, ROA
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Figuur 4   Relatie werkloosheid en beloning Nederlandse bètatechnici t.o.v. economen

Bron: HBO-Monitor; WO-Monitor, ROA Relatieve werkloosheid
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Figuur 4 laat een – onverwacht – licht positief verband zien tussen de relatieve werkloosheid en beloning van de hbo-opgeleiden 

en een licht negatief verband voor de wo-opgeleiden. In zijn algemeenheid lijken de beloningsverschillen tussen beide typen 

opleidingen echter niet samen te hangen met vraag-aanbod verschillen. 

Zijn er dan verschillen in carrièreperspectieven? In de HBO-Monitor en WO-Monitor is aan afgestudeerden de vraag voorgelegd 

hoe men de carrièreperspectieven van de eigen functie beoordeelde. In de periode 2003-2005 gaf gemiddeld 58% van de voltijds 

werkende mannelijke hbo-technici aan dat de huidige functie veel of heel veel carrièremogelijkheden biedt, tegenover 61% bij de 

hbo-economen. Bij het wo bedragen deze percentages respectievelijk 68% en 72%. De economen zijn dus iets vaker tevreden 

over hun carrièreperspectieven dan de bètatechnici, maar het verschil is niet groot. Deze inschatting van de pas afgestudeerden 

blijkt overigens ook heel reëel te zijn. In een analyse die door het ROA recentelijk samen met het CBS heeft uitgevoerd hebben we 

gekeken naar de lange-termijn effecten van onderwijs (Traag, van der Valk, van der Velden en de Vries, 2006). Hiervoor zijn data 

gebruikt van het zogenaamde SLVO onderwijscohort van het CBS. Dat is een grootschalige survey, die sinds 1983 door het CBS 

wordt uitgevoerd en waarbij ongeveer 20.000 leerlingen gevolgd worden vanaf hun 12e jaar totdat ze het onderwijs voor de 

eerste keer verlaten. Deze data zijn gekoppeld aan het Sociaal-Statistisch Bestand van het CBS. In dit bestand zijn registerdata 

opgenomen over uitkeringsafhankelijkheid, inkomen en dergelijke. De volgende figuur toont het gemiddelde inkomen per 

verzekeringsdag voor mannen in de leeftijd van 33 jaar, verbijzonderd naar opleidingsniveau en -sector.
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In de figuur zien we uiteraard duidelijke inkomensverschillen tussen hbo’ers en wo’ers, maar er zijn ook verschillen tussen de 

opleidingssectoren. Voor zowel het wo als hbo geldt dat economisch opgeleiden een gemiddeld hoger inkomen hebben dan de 

technisch opgeleiden. In vergelijking met de bètatechnisch opgeleiden verdienen mannen met wo-economie 6% meer en met 

hbo-economie 5% meer. Ofschoon de salarisontwikkeling van de bètatechnisch opgeleiden dus enigszins achterblijft bij de 

economisch opgeleiden is het verschil niet groot.

Figuur 5   Inkomen mannen per sv-dag

Bron: Schoolloopbaan en herkomst van leerlingen bij het voorgezet onderwijs (SLVO) 1982, Sociaal Statistisch Bestand (SSB), eigen bewerking.
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Hoe zit dit eigenlijk als we het vergelijken met de internationale data? Figuur 6 geeft de relatieve beloningen van voltijds 

werkende mannen voor de 11 landen uit het REFLEX onderzoek. Het blijkt dat het beeld voor Nederland niet erg afwijkt van dat 

van veel andere landen. In de meeste landen zien we dat de beloning van bètatechnici zo’n 5% lager ligt dan die van de 

economisch opgeleiden. Alleen in Finland, Spanje en Italië verdienen de bètatechnici net zoveel of zelf meer dan de economisch 

opgeleiden.

Figuur 6   Relatieve beloning bètatechnici t.o.v. economen

Bron: REFLEX, ROA
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Figuur 7 geeft het oordeel van de afgestudeerden op de vraag naar hun carrièreperspectieven. Gemiddeld geeft 37% van de 

bètatechnici met een bachelor opleiding aan dat hun huidige functie goede carrièreperspectieven biedt tegenover 46% bij de 

bachelor economen. Bij de masters is het beeld hetzelfde, namelijk 38% en 46%. Wederom zien we weinig verschillen tussen de 

landen, met uitzondering van de bètatechnisch opgeleide Tsjechische en Noorse masters en Finse bachelors. Deze geven even 

vaak of zelfs vaker aan goede carrièreperspectieven te hebben dan de economisch opgeleiden in hun land.

Figuur 7   Relatieve carrièreperspectieven technici t.o.v. economen

Bron: REFLEX, ROA
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Ook hier is het weer de vraag of de relatieve beloning van bètatechnisch en economisch opgeleiden wellicht samenhangt met de 

vraag-aanbod verhoudingen. Figuur 8 geeft de werkloosheidscijfers. In het algemeen zijn de verschillen tussen de bètatechnisch 

opgeleiden en de economisch opgeleiden niet groot. Alleen de Masters bètatechniek in Nederland, Duitsland en Frankrijk laten 

een beduidend hogere werkloosheid zien. De vraag is echter of dit effect heeft op de relatieve beloning.

Figuur 8   Werkloosheid bètatechnici en economen

Bron: REFLEX, ROA
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Uit figuur 9 blijkt duidelijk dat er geen enkele relatie is tussen de relatieve beloning en relatieve werkloosheid van de 

bètatechnisch en economisch opgeleiden in de verschillende landen (zelfs wanneer we de uitbijters eruit zouden laten). 

Conclusies
Het is tijd om de balans op te maken. We hebben geconstateerd dat Nederland een relatief laag aandeel hoger opgeleide 

bètatechnici heeft. In het licht van de voorspelde tekorten (ROA, 2005 en 2006) is dat een zorgelijke situatie. De vraag is of dit te 

maken heeft met geringere carrièreperspectieven. We vinden inderdaad wel aanwijzingen dat de carrièreperspectieven van de 

hoger opgeleide bètatechnici in Nederland enigszins achterblijven bij die van de economisch opgeleiden, maar het verschil is niet 

groot. Bovendien vinden we vergelijkbare verschillen tussen bètatechnici en economen in andere Europese landen, terwijl in die 

landen sprake is van een veel hoger percentagel bètatechnisch opgeleiden. Daarmee lijkt het erop dat de relatief lage 

belangstelling in Nederland voor bètatechniek niet in de eerste plaats gezocht moet worden in de geringere carrièreperspectieven. 

Ook is er geen enkele relatie tussen de relatieve beloning en relatieve werkloosheid van de bètatechnisch en economisch 

opgeleiden in de verschillende landen. De geconstateerde belonings- en carrièreverschillen lijken dus veeleer een institutioneel 

gegeven te zijn. Opmerkelijk is in dat verband wel dat in enkele landen de bètatechnisch opgeleiden betere carièreperspectieven 

hebben dan de economisch opgeleiden. Dit geldt in het bijzonder voor de Tsjechische en Noorse masters en Finse bachelors. 

Figuur 9   Relatie werkloosheid en beloning internationaal

Bron: REFLEX, ROA Relatieve werkloosheid
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7   Vergrijzing van bètatechnici 
	 Andries	de	Grip	en	Raymond	Montizaan

De Nederlandse arbeidsmarkt wordt gekenmerkt door een toenemende vergrijzing van de 
beroepsbevolking. Hierdoor zal de arbeidsmarktuitstroom vanwege pensionering en dergelijke de 
komende jaren sterk toenemen, zelfs wanneer de arbeidsparticipatie van ouderen weer wat 
groter wordt. Aangezien de arbeidsmarkt voor bètatechnici op dit moment al te maken heeft met 
aanzienlijke knelpunten in de personeelsvoorziening, zal het voor bedrijven die veel technici in 
dienst hebben erg moeilijk kunnen worden om in hun grote vervangingsbehoefte te voorzien. 
Daarom is het van groot belang om initiatieven te ontwikkelen om oudere bètatechnici langer 
aan het werk te houden.

In dit hoofdstuk zullen we eerst een beeld schetsen van de vergrijzing onder de bètatechnici en de daarmee verbonden potentiële 

vervangingsproblemen. Daarna zal nader worden ingegaan op de vraag hoe werkgevers met deze problemen omgaan. In welke 

mate worden er initiatieven ontwikkeld om potentiële vervangingsproblemen op te vangen en wordt er voldoende aandacht 

besteed aan de inzetbaarheid van ouderen?

Vergrijzing en vervangingsproblematiek
De vergrijzing van de Nederlandse beroepsbevolking zal tot een steeds grotere arbeidsmarktuitstroom leiden. Daardoor zullen 

bedrijven steeds meer personeel moeten aantrekken om hun personeelsbestand op peil te houden. Tabel 1 laat zien dat het 

percentage 55+’ers met een bètatechnische opleiding vrijwel gelijk is aan het totaal percentage werkende ouderen in Nederland. 

Dat betekent dat zelfs als deze mensen tot hun 65ste blijven doorwerken, in de komende 10 jaar 11% van het bètatechnische 

personeel met pensioen zal gaan. Dit percentage zal vanzelfsprekend veel hoger liggen wanneer werknemers vroegtijdig met 

pensioen gaan. Het is daarbij opmerkelijk dat de vergrijzing het sterkst is bij de universitair opgeleiden. Dit wijst er op dat lager 

opgeleiden vaak eerder de arbeidsmarkt verlaten dan de hoger opgeleiden.
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Tabel 2 laat zien dat de mate van vergrijzing sterk verschilt per sector. Vooral in de bouw en industrie zijn er relatief weinig 

ouderen werkzaam. De vergrijzingeffecten in deze sectoren moeten echter niet worden onderschat, aangezien relatief veel 

werknemers in de bouw en industrie al voor hun 55ste uitreden als gevolg van de fysieke zwaarte van het werk. Vooral in de 

overheidssector zijn er nog relatief veel oudere bètatechnici werkzaam, terwijl er relatief weinig ouderen werkzaam zijn in de 

commerciële dienstverlening. Dit betekent dat vooral de overheid, maar in wat mindere mate ook de bouw en industrie als gevolg 

van de vergrijzing in de toekomst te maken zullen krijgen met een grote vervangingsvraag naar bètatechnici. Binnen de publieke 

sector valt te verwachten dat de vervangingsvraag naar bètatechnici met name hoog zal zijn in het onderwijs, aangezien in het 

voortgezet onderwijs en beroeps-, en volwasseneneducatie relatief veel oudere werknemers werkzaam zijn (Van Loo, de Grip en 

Montizaan, 2005).

Tabel 1   Percentage werkende ouderen (55+) naar opleidingsniveau 

 Werkenden met een bètatechnische opleiding Totaal

Vmbo 12 12

Mbo 11 10

Hbo 12 11

Wo 13 12

Gemiddelde 11 11

 Bron: Enquête Beroepsbevolking (gemiddelde over 2004 en 2005), CBS

Tabel 2    Aantal werkende ouderen (55+) met een technische opleiding in procenten van het totaal aantal werkenden  
met een technische opleiding per bedrijfssector 

 Bouw en industrie Commerciële dienstverlening Overheid, zorg en onderwijs

 % % %

Vmbo 11 13 20

Mbo 10 10 10

Hbo 11 9 17

Wo 7 8 22

Gemiddelde 10 10 17

 Bron: Enquête Beroepsbevolking (gemiddelde over 2004 en 2005), CBS
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Zoals gezegd, verlaten veel werkenden vervroegd de arbeidsmarkt. Om hiervan een indruk te krijgen wordt in tabel 3 gekeken 

naar de vroegtijdige arbeidsmarktuitstroom van bètatechnici. De tabel laat zien dat van de bètatechnici die in 1999/2000 55-59 

jaar oud waren, 5 jaar later 68% reeds vervroegd is uitgetreden. Dit is aanzienlijk hoger dan bij de werkenden met een andere 

opleidingsachtergrond: Gemiddeld verliet ‘maar’ 62% van de 55-59 jarigen binnen 5 jaar de arbeidsmarkt. Dit geldt voor alle 

opleidingsniveaus, maar de grootste verschillen doen zich voor bij de hbo-ers en wo-ers. Van de universitair opgeleide bètatechnici 

verliet maar liefst 62% van de 55-59 jarigen de de arbeidsmarkt binnen 5 jaar. Deze uitstroom is veel hoger dan de gemiddelde 

uitstroom van 55-59 jarigen met een universitaire opleiding (34%).

Problematisch is daarbij dat werkgevers van bètatechnici niet alleen met een hoge uitstroom vanwege vervroegde pensionering 

e.d. te maken hebben, maar ook met een sterkere ontgroening vanwege de gebrekkige belangstelling voor bètatechniek onder 

jongeren. Daardoor ontstaan er knelpunten in de personeelsvoorziening. Deze knelpunten zullen van langdurige aard zijn. Dit 

blijkt uit de arbeidsmarktprognoses van het ROA19 waarin op basis van vraag- en aanbodontwikkelingen een indicatie wordt 

gegeven van de verwachte knelpunten in de personeelsvoorziening voor bètatechnisch opgeleiden in 2010. 

Tabel 3    Uitstroompercentage oudere bètatechnici en totale werkzame bevolking naar opleidingsniveau tussen 
1999/2000 en 2004/2005 

 Bètatechnici Totaal

 % %

Vmbo 68 65

Mbo 68 67

Hbo 69 61

Wo 62 34

Gemiddelde 68 62

Het uitstroompercentage is als volgt berekend: (1 – (gemiddelde aantal werknemers tussen de leeftijd 60-64 in 2004/2005 / gemiddelde aantal 

werknemers tussen de leeftijd 55-59 in 1999/2000)x 100%)

Bron: Berekening op basis van Enquête Beroepsbevolking, CBS

19.   In de nieuwsbrief Arbeidsmarktprognoses 2005-2010. Trends en cijfers in de bètatechniek (Platform Bètatechniek, april 2006) worden meer gedetailleerde 
arbeidsmarktprognoses gepresenteerd voor de verschillende bètatechnische opleidingen.
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Tabel 4 geeft een overzicht van de knelpunten bij de personeelsvoorziening van bètatechnici naar opleidingsniveau. De verwachte 

perspectieven worden uitgedrukt in de Indicator Toekomstig Arbeidsmarktperspectief (ITA) die voor elk opleidingstype de verhouding 

weergeeft tussen het arbeidsaanbod en de tegenoverstaande vraag op middellange termijn. Zoals blijkt uit de tabel valt duidelijk af te 

lezen dat werkgevers moeite zullen hebben om personeel met een technische opleiding aan te trekken. Knelpunten bij de 

personeelsvoorziening zullen daarbij vooral ontstaan onder werknemers met een vmbo, mbo of wo techniek opleiding. Deze 

potentiële knelpunten zijn niet het gevolg van een sterke werkgelegenheidsgroei, maar van de hoge vervangingsvraag vanwege de 

toenemende arbeidsmarktuitstroom van oudere bètatechnici en de relatief kleine arbeidsmarktinstroom van schoolverlaters. Dit 

maakt het van groot belang om de vroegtijdige arbeidsuitstroom van het oudere personeels zoveel mogelijk af te remmen door 

oudere bètatechnici langer aan het werk te houden. Een dergelijk beleid kan flink zoden aan de dijk zetten. Wanneer men er in zou 

slagen om alle bètatechnici van 55-jaar en ouder tot hun 65ste te laten doorwerken, dan zou het arbeidsaanbod van bètatechnisch 

opgeleiden met maar liefst 7% kunnen toenemen. Dit zou macro-economisch gezien voldoende zijn om de voor 2010 voorspelde 

knelpunten in de personeelsvoorziening voor bètatechnici op te kunnen vangen.

Personeelsbeleid en oudere bètatechnici 
Om in hun personeelsbehoefte te kunnen blijven voorzien, zullen werkgevers er derhalve voor moeten zorgen om de vroegtijdige 

arbeidsuitstroom van oudere bètatechnici in te dammen. Werkgevers zullen daarom een specifiek ouderenbeleid of een nog verder 

uitgewerkt “levensfasebewust personeelsbeleid” moeten ontwikkelen dat gericht is op het op peil houden inzetbaarheid van hun 

oudere werknemers. Uit een onderzoek naar de werkenden in de publieke sector blijkt dat een goed ouderenbeleid, dat langer 

doorwerken stimuleert, aan een aantal criteria dient te voldoen (Van Loo, de Grip en Montizaan, 2005):

Tabel 4   Knelpunten op de arbeidsmarkt voor technici 

 ITA Knelpunten personeelsvoorziening

Vmbo 0,96 groot

Mbo 0,98 groot

Hbo 1,02 enige

Wo 0,99 groot

Als het ITA kleiner is dan 1,00 dan is er sprake van knelpunten bij de personeelsvoorziening. In het geval de ITA groter is dan 1,00, dan zijn er geen of 

maar zeer beperkte knelpunten.

Bron: Arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2010, ROA



77

• Werkgevers moeten hun werknemers actief houden en stimuleren dat zij met plezier blijven werken.

• De bedrijfscultuur moet positief staan ten opzichte van ouderen.

• Het kennisniveau van werknemers moet op peil worden gehouden.

De vraag is echter in hoeverre werkgevers voldoende anticiperen op de potentiële vervangingsproblemen voor bètatechnisch 

personeel en in welke mate zij de inzetbaarheid van hun oudere werknemers met een bètatechnische opleiding daadwerkelijk 

verbeteren door het voeren van een adequaat HRM beleid. 

Een indicatie van het gevoerde werkgeversbeleid kan worden gegeven op basis van de Arbeidsmarktmonitor Metalektro 2005 van 

het ROA (Van Loo, de Grip en Lintjens, 2006). Uit dit periodieke onderzoek naar de arbeidsmarktontwikkelingen en het 

personeelsbeleid in de metalektroindustrie, waar veel bètatechnici werkzaam zijn, blijkt dat bedrijven, die vervangingsproblemen 

verwachten, hier op verschillende wijzen op anticiperen. De meeste bedrijven proberen de vervangingsproblematiek op te vangen 

door nieuwe werknemers op te leiden, of door het personeel dat ze al in dienst hebben door taakroulatie beter inzetbaar te maken 

(zie figuur 1). Hoewel het rouleren van taken een belangrijke rol kan spelen bij het activeren van oudere werknemers, is het 

opmerkelijk dat maar 43% van de metalektrobedrijven hun vervangingsproblematiek probeert op te vangen door om- of bijscholing 

van het bètatechnisch personeel dat ze in dienst hebben. Het percentage ouderen dat wordt bij- of omgeschoold is bovendien nog 

veel kleiner. Uit trendrapport 2004 van de OSA (Fouarge c.s. 2005) blijkt dat de deelname aan opleidingen of cursussen fors afneemt 

naarmate mensen ouder zijn. Terwijl 52% van alle werkenden van 25-34 jaar in de afgelopen twee jaar voor 2004 een training 

volgden, was de trainingsparticipatie van 55+’ers slechts 15%. Daardoor zullen oudere bètatechnici moeilijker in staat zijn om hun 

competenties op peil te houden. Daarnaast zien nog te veel werkgevers en jongere werknemers ouderen als een kostenpost. Nog 

geen 10% van de bedrijven in de metalelektro voert beleid gericht op het langer doorwerken van oudere werknemers.

De geringe bereidheid van werkgevers om te investeren in oudere werknemers kan deels worden verklaard door de relatief hoge 

trainingskosten, met name wanneer de opleiding in werktijd wordt gedaan. Het rendement van het opleiden van ouderen is 

bovendien vaak lager, omdat deze met name de in de training verworven generieke competenties minder lang productief kunnen 

inzetten dan jongere mensen die nog een hele loopbaan voor zich hebben. Aan de andere kant hebben bedrijven er door de 

toenemende krapte op de arbeidsmarkt wel steeds meer belang bij om in hun oudere personeel te investeren, terwijl het oudere 

personeel in de nabije toekomst waarschijnlijk ook meer gemotiveerd zal zijn om langer te blijven werken vanwege de sterk 

afgenomen uitkeringen bij vervroegde pensionering. Immers, als bedrijven ouderen langer kunnen vasthouden, vanwege de 

continue investeringen in hun menselijk kapitaal, dan zal de krapte op de arbeidsmarkt verminderen.



78

Conclusies 
De krapte op de arbeidsmarkt voor bètatechnici zal in de nabije toekomst toenemen als gevolg van de vergrijzing van de 

werkzame bevolking en de hoge vroegtijdige arbeidsmarktuitstroom van bètatechnici. Om lange termijn problemen te voorkomen 

is het daarom van belang dat een adequaat ouderenbeleid, c.q. levensfasebewust personeelsbeleid wordt gevoerd gericht op het 

langer doorwerken van oudere werknemers met een bètatechnische studie. Wanneer men er in zou slagen om alle bètatechnici 

van 55-jaar en ouder tot hun 65ste te laten doorwerken, dan zouden de voor 2010 voorspelde knelpunten in de 

personeelsvoorziening voor bètatechnici in principe kunnen worden opgevangen.

Figuur 1   Maatregelen voor beperken vervangingsproblematiek voor technisch personeel (% bedrijven)

Bron: Werkgeverspanel Metalelektro 2005, ROA
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Echter, hoewel de noodzaak groot is om de inzetbaarheid van oudere bètatechnici te verhogen, zijn er nog weinig bedrijven die 

een duurzaam levensfasebewust ouderenbeleid voeren. Werkgevers hebben nog onvoldoende maatregelen ontwikkeld om een 

verhoging van de pensioenleeftijd te bewerkstelligen. Een dergelijk levensfasebewust personeelsbeleid zal zich op twee pijlers 

moeten richten: het up-to-date houden en verdere ontwikkeling van de competenties van het personeel en het op peil houden van 

de fysieke en mentale vitaliteit van het bètatechnisch personeel. Bijscholing, omscholing en taak- of functieroulatie spelen daarbij 

een sleutelrol. Zeker omdat loonkosten anders substantieel zullen stijgen. Cruciaal is echter ook dat er een bedrijfscultuur wordt 

gecreëerd die positief staat ten opzichte van de betekenis van oudere werknemers voor het bedrijf.
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8   Formeel en informeel leren gedurende  
de loopbaan 

	
	 Wendy	Smits,	Inge	Sieben	en	Andries	de	Grip

Om hun functie goed te kunnen uitoefenen hebben bètatechnici vaktechnische en generieke 
kennis en vaardigheden nodig. Een deel van deze competenties zullen zij tijdens het initieel 
onderwijs hebben kunnen aanleren, maar een ander deel zal vooral tijdens de beroepsloopbaan 
verworven worden. Dit laatste kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door cursussen te 
volgen (formeel leren) of door te leren op de werkplek (informeel leren). In dit hoofdstuk staat de 
vraag centraal op welke wijze bètatechnici gedurende verschillende fases in hun loopbaan hun 
competenties verder ontwikkelen.

Besteden met name de pas afgestudeerden veel tijd aan cursussen en leren op de werkplek? In hoeverre leren de meer ervaren 

bètatechnici nog? En hoe verloopt de ontwikkeling van verschillende competenties gedurende de loopbaan? Aan de hand van 

gegevens van de Loopbaanenquête Bètatechniek proberen we in dit hoofdstuk antwoord te geven op deze vragen. Deze enquête 

is eind 2006 gehouden onder leden van Kivi Niria en abonnees van Technisch Weekblad.

Wanneer we het over het leren tijdens de beroepsloopbaan hebben, denken we vaak het eerst aan de deelname aan cursussen. 

Ook in de wetenschappelijke literatuur gaat de meeste aandacht uit naar deze formele manier van leren. Toch laat recent 

onderzoek zien dat de tijd die werkenden aan cursussen besteden slechts 6% van de totale tijd is waarin zij leren (Borghans, 

Golsteyn en De Grip, 2006). De overige tijd wordt besteed aan leren op een informele manier. Hierbij gaat het om het leren van de 

dagelijkse praktijk op de werkplek, bijvoorbeeld door instructie of advies van collega’s of begeleiders. Hoe zit dat nu bij de 

bètatechnici?
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Formeel en informeel leren
Figuur 1 geeft een overzicht van het formeel leren (cursussen) en informeel leren (zelfstudie, leren van collega’s en het verrichten 

van taken waarvan geleerd kan worden) van bètatechnici. De figuur laat zien dat ongeveer tweederde van de bètatechnici20 het 

afgelopen jaar een cursus gevolgd heeft. Dit percentage is het hoogst voor werknemers met 6 tot 10 jaar werkervaring (72%) en 

daalt daarna tot 62% voor de bètatechnici met meer dan 20 jaar werkervaring. Het percentage bètatechnici dat op het werk aan 

zelfstudie doet, bijvoorbeeld aan de hand van werkboeken, handboeken en computerprogramma’s, ligt met gemiddeld 43% op 

een wat lager niveau21. Opvallend is dat zowel de werkenden met de minste (minder dan 5 jaar) werkervaring, als degenen met 

en de meeste (meer dan 20 jaar) werkervaring het meest aan zelfstudie doen. Verder valt op dat ruim negen van de tien 

bètatechnici leren van collega’s. Zij krijgen advies of uitleg, of laten hen bepaalde handelingen, technieken of 

computerprogramma’s voordoen. Dit percentage blijft ook vrij constant gedurende de verschillende fasen in de loopbaan.

20.   We beperken ons in dit hoofdstuk tot de bètatechnici die in loondienst werken, omdat voor zelfstandigen andere motieven en beslissingen om te leren een rol spelen
21.   Zelfstudie buiten werktijd wordt in dit hoofdstuk buiten beschouwing gelaten. Als zelfstudie buiten werktijd wel wordt meegerekend dan scoort zelfstudie hoger dan 

cursusparticipatie. Overigens worden ook cursussen die niet op zijn minst gedeeltelijk in werktijd plaatsvinden niet meegerekend. Dit komt echter zelden voor.

Figuur 1   Formeel en informeel leren gedurende de loopbaan

Bron: Loopbaanenquête Bètatechniek, ROA
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Al deze vormen van leren zijn vrij doelbewust: er wordt aan een cursus deelgenomen, aan zelfstudie gedaan of collega’s om 

advies of uitleg gevraagd. Er kan echter ook gewoon sprake zijn van leren door te doen. Daarom is aan de bètatechnici gevraagd 

aan te geven of zij werkzaamheden verrichten waarvan ze kunnen leren. Figuur 1 laat zien dat bijna alle bètatechnici taken 

uitvoeren waarvan geleerd kan worden. Opvallend is dat dit informeel leren gedurende de loopbaan niet afneemt. In tegendeel, 

96% van de meest ervaren bètatechnici (met meer dan 20 jaar werkervaring) geeft aan dat zij werkzaamheden verrichten 

waarvan ze leren.

Figuur 2 geeft aan hoeveel uren de bètatechnici aan de verschillende vormen van leren besteden. De grafiek laat duidelijk zien dat 

formeel leren in de vorm van cursussen slechts een klein deel van de totale leertijd beslaat. De bètatechnici die het afgelopen jaar 

aan cursussen hebben deelgenomen, besteden hier in werktijd gemiddeld 45 uur aan. Pas afgestudeerden besteden de meeste 

tijd aan cursussen (55 uur op jaarbasis). Voor de bètatechnici met meer dan 20 jaar werkervaring ligt dit een stuk lager: 32 uur. 

Ook het informele leren op de werkplek neemt gedurende de loopbaan duidelijk af. Zo daalt het aantal uren dat aan zelfstudie 

wordt besteed van 68 uur naar 44 uur. De verschillen bij het leren van collega’s zijn ook groot. Pas afgestudeerden met minder 

dan 5 jaar werkervaring worden gemiddeld 41 dagen per jaar door collega’s of andere begeleid. Bij de bètatechnici met meer dan 

20 jaar werkervaring is dit bijna 25 dagen.

Figuur 2   Gemiddeld aantal uren per jaar dat in werktijd besteed wordt aan formeel en informeel leren

Bron: Loopbaanenquête Bètatechniek, ROA
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Over het algemeen kan gezegd worden dat formeel leren en informeel leren geen substituten van elkaar zijn, maar elkaar 

aanvullen (zie ook Loewenstein en Spetzler, 1999). Anders gezegd, in banen waar men op een formele manier leert, vindt ook 

informeel leren plaats. Dit is af te lezen in tabel 1. Formele en informele vormen van leren hangen gematigd positief met elkaar 

samen, zo laten de correlatiecoëfficiënten zien. Dit geldt overigens vooral voor het begin van de loopbaan. Aan het eind van de 

loopbaan vindt er echter waarschijnlijk wel enige substitutie plaats tussen formeel en informeel leren. Bètatechnici met meer dan 

20 jaar werkervaring volgen minder cursussen maar doen dan meer aan zelfstudie.

Determinanten van het formeel en informeel leren
Welke factoren beïnvloeden het formele en informele leren van bètatechnici? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, maken we 

een onderscheid tussen persoonlijke kenmerken, loopbaankenmerken, competenties, de inhoud van de functie en 

bedrijfskenmerken. We verwachten dat met name de complexiteit van de baan (gemeten door te kijken naar competenties) en de 

manier waarop de baan is ingericht (functie-inhoud) een invloed hebben op de verschillende manieren waarop de bètatechnici 

leren. Uit tabel 2 blijkt dat de bètatechnici die een jaar geleden een lager niveau van kennis en vaardigheden hadden dan voor 

hun functie is vereist, meer tijd aan zowel de formele als de informele vormen van leren besteden. Daarnaast is het in de functie 

vereiste niveau van competenties van invloed op de mate waarin men verder leert. De bètatechnici die in functies werken waar 

veel generieke kennis en vaardigheden vereist zijn, besteden beduidend meer uren aan informele leeractiviteiten. Dit is echter niet 

het geval bij het formeel leren. Bètatechnici die veel kennis van geavanceerde softwarepakketten en programmeren nodig hebben, 

nemen daarentegen wel vaker aan cursussen deel. Daar staat tegenover dat de bètatechnici die werkzaam zijn in een functie die 

veel commerciële, financiële of bestuurskundige competenties vereist, minder uren besteden aan zelfstudie en het leren van 

Tabel 1   Formeel en informeel leren: correlatiecoëfficiënten 

 Formeel Informeel

 Cursussen Zelfstudie Leren van Taken waarvan 

   collega’s geleerd kan worden

Cursussen -   

Zelfstudie 0,06 -  

Leren van collega’s 0,08 0,07 - 

Taken waarvan geleerd kan worden 0,07 0,16 0,64 -

Bron: Loopbaanenquête Bètatechniek, ROA
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collega’s. Ook de bètatechnici die in hun werk veel kennis van leidinggeven, plannen en coördineren nodig hebben, besteden 

minder uren aan zelfstudie. Blijkbaar hebben bètatechnici in managementfuncties minder behoefte aan deze vorm van leren, of ze 

kunnen er minder tijd voor vrij maken. Opvallend is verder dat het in de functie vereiste niveau van technische kennis en 

vaardigheden geen rol speelt bij de deelname van bètatechnici aan formele of informele leeractiviteiten. 

De inrichting van het werk is ook van invloed op de manier waarop bètatechnici leren. Degenen die zelf verantwoordelijkheid 

dragen voor het stellen van doelen voor het eigen werk, nemen meer aan cursussen deel en doen meer aan zelfstudie. 

Waarschijnlijk kunnen zij gemakkelijker zelf beslissen over deze vormen van leren en er daardoor ook meer tijd aan besteden. Het 

is verder opmerkelijk dat de bètatechnici die een groot deel van de werktijd aan managementtaken besteden, aangeven meer 

uren van collega’s te leren en meer taken te hebben waarvan ze kunnen leren dan bètatechnici zonder managementtaken. 

Mogelijk hangt dit samen met de grote diversiteit van de werkzaamheden van degenen die in deze functies werkzaam zijn.

Wanneer we naar de loopbaankenmerken kijken, dan blijkt met name dat hoe langer de bètatechnici al in hun bedrijf of 

organisatie werkzaam zijn, hoe minder uren ze van collega’s leren en hoe minder werkzaamheden zij uitvoeren waarvan ze wat 

kunnen leren. Waarschijnlijk zijn zij na verloop van tijd bekend met alle ins en outs van hun baan en besteden ze meer tijd aan 

routinetaken. Verder volgen bètatechnici die 40 uur per week werken meer cursussen en verrichten ze meer taken waarvan ze 

kunnen leren dan werknemers met een deeltijdbaan; een bevinding die vaker in onderzoek gevonden wordt omdat bedrijven over 

het algemeen meer in fulltimers dan in parttimers investeren (De Grip, Heijke en Willems, 1998). 

Ten slotte valt het op dat de verschillen tussen mannen en vrouwen klein zijn. Wel besteden vrouwen minder aan uren aan 

zelfstudie. Universitair afgestudeerden verrichtten meer taken waarvan ze wat kunnen leren dan hbo’ers. Dit bevestigt het idee dat 

onderwijs mensen “trainable” maakt: hoger opgeleiden beschikken over meer algemene leervaardigheden die het makkelijker 

maken om de specifieke kennis en vaardigheden die in de functie gevraagd worden aan te leren (Heijke, Meng en Ramaekers, 

2003). Voor de overige vormen van leren worden echter geen verschillen tussen hbo’ers en wo’ers gevonden. Bedrijfskenmerken 

spelen ook een rol. Zo worden in grote organisaties meer uren aan cursussen en minder uren aan zelfstudie besteed dan in kleine 

organisaties. In bedrijven met 10 tot 25 werknemers wordt daarentegen weer meer van collega’s geleerd. Wat bedrijfssector 

betreft, is het interessant om te vermelden dat de bètatechnici die in ‘onderwijs en onderzoek’ werken meer uren aan zelfstudie 

besteden en meer taken verrichten waarvan zij kunnen leren, terwijl de bètatechnici die bij de overheid werken meer cursussen 

volgen.
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Tabel 2   Determinanten van formeel en informeel leren: regressiecoëfficiënten 

 Aantal uren

 Cursussen Zelfstudie Leren van Taken waarvan 

   collega’s geleerd kan worden

Competenties    

Niveau jaar geleden -0,2 ** -0,8 *** -2,4 *** -3,0 ***

In functie vereist niveau van kennis en vaardigheden:    

Technisch 0,1 -3,1 6,1 7,8

Generiek  -0,4 32,7 *** 26,8 *** 56,6 ***

Commercieel, financieel en bedrijfskundig -0,1 -4,0 * -8,2 * -8,0

Geavanceerde softwarepakketten/ programmeren 1,3 * 1,3 0,1 1,0

Leidinggeven, plannen en coördineren -1,4 -26,7 *** 6,7 -3,5

    

Persoonlijke kenmerken    

Geslacht: vrouw (versus man) -6,2 -38,9 ** -3,5 12,5

Wo (versus hbo) diploma 0,6 -4,5 1,1 51,3 ***

    

Loopbaankenmerken    

Jaren werkervaring -1,0 -2,5 -3,9 -4,7

Werkervaring in kwadraat 0,0 0,1 * 0,1 0,1

Jaren werkzaam bij bedrijf 0,2 -0,3 -7,8 ** -9,9 **

Jaren bedrijf in kwadraat -0,0 0,0 0,2 * 0,2 *

Jaren werkzaam in huidige functie 0,5 -2,0 2,9 -5,3

Huidige functie in kwadraat -0,0 0,0 -0,2 0,1

Aantal werkuren per week 0,6 * 0,8 1,2 4,3 **

    

Functie-inhoud    

Stellen van doelen voor eigen werk 5,1 ** 12,1 ** 1,7 0,4

Beslissen hoe eigen werk wordt gedaan -4,1 -1,4 -14,7 5,2

Managementtaken (referentie: meer dan driekwart van werktijd)    

Helemaal geen -6,4 -4,6 -68,9 ** -95,7 **

Minder dan driekwart van werktijd -2,0 -3,1 -39,8 -85,0 **

vervolg zie volgende pagina
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Competentieontwikkeling gedurende de loopbaan
Ten slotte is het interessant om te kijken naar de competentieontwikkeling van de bètatechnici gedurende hun loopbaan. Figuur 3 

laat de geschatte toename van verschillende soorten competenties zien, naarmate bètatechnici meer werkervaring hebben22. Voor 

alle competenties geldt dat zij in de eerste jaren van de loopbaan gestaag toenemen, waarna de groei afvlakt en afneemt. Een 

uitzondering op dit patroon is de kennis van geavanceerde softwarepakketten en programmeren. Deze competenties blijven 

gedurende de gehele loopbaan toenemen. Dit heeft te maken met de snelle ontwikkelingen in de informatietechnologie. De 

steilste groeicurve doet zich voor bij de commerciële, financiële en bestuurskundige kennis en vaardigheden, terwijl de groei in 

generieke competenties een wat vlakker verloop laat zien. Opvallend is ook dat de groei in technische kennis en vaardigheden 

Vervolg tabel 2   Determinanten van formeel en informeel leren: regressiecoëfficiënten 

 Aantal uren

 Cursussen Zelfstudie Leren van Taken waarvan 

   collega’s geleerd kan worden

Bedrijfskenmerken    

Bedrijfsgrootte (referentie: minder dan 10 werknemers)    

10 -24 werknemers 11,7 -8,5 99,4 * 90,4

25-49 werknemers 19,0 -40,4 7,5 -18,6

50-99 werknemers 19,9 * -53,0 ** 68,0 57,1

100-249 werknemers 35,2 *** -47,0 * -5,7 -0,3

250-999 werknemers 40,0 *** -56,6 ** 62,8 30,7

1000 of meer werknemers 53,9 *** -49,4 ** 45,1 19,0

Sector - - - -

    

Constante -4,2 54,8 -99,3 -617,5

Aantal observaties (n) 1688 1594 1689 1744

- Sector is wel opgenomen in het model; de regressiecoëfficiënten worden hier uit spaarzaamheid niet getoond

* Significant op 10% niveau; ** significant op 5% niveau; *** significant op 1% niveau

Bron: Loopbaanenquête Bètatechniek, ROA

22.   Bètatechnici is gevraagd zich zelf een cijfer te geven voor verschillende soorten competenties, zowel voor hun huidige niveau als hun niveau op het moment van 
afstuderen. De competentieontwikkeling in figuur 3 geeft de geschatte relatie tussen de competentieontwikkeling en het aantal jaren werkervaring. 
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eerder afvlakt dan de groei in leidinggevende vaardigheden. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het feit dat 

managementfuncties vooral later in de loopbaan vervuld worden.

Conclusies
In dit hoofdstuk hebben we gezien dat de bètatechnici vooral op informele wijze leren. Zo leert meer dan 90% van de 

bètatechnici tijdens het werk van hun collega’s. Een nog iets grotere groep verricht werkzaamheden waarvan geleerd kan worden. 

Het aantal uren dat besteed wordt aan leeractiviteiten neemt gedurende de loopbaan wel af. Pas afgestudeerden blijken de 

meeste tijd aan formeel en informeel leren te besteden, waarschijnlijk omdat zij zich in hun functie moeten inwerken. Niet alle 

kennis en vaardigheden kunnen immers in het initieel onderwijs aangeleerd worden. Meer ervaren werknemers besteden minder 

tijd aan leeractiviteiten. Het blijkt dat met name degenen die al langer in dezelfde organisatie werkzaam zijn minder taken 

verrichten waarvan men iets kan leren. Ook leren deze mensen veel minder van hun collega’s. Toch is het opvallend dat bijna alle 

bètatechnici met meer dan 20 jaar werkervaring aangeven dat ze nog steeds taken verrichten waarvan ze wat kunnen leren. Ook 

de competentieontwikkeling van bètatechnici gaat gedurende de hele loopbaan door, al vlakt de groei in kennis en vaardigheden 

Figuur 3   Competentieontwikkeling gedurende de loopbaan

Bron: Loopbaanenquête Bètatechniek, ROA
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wel af. Dit geldt echter veel sterker voor de technische kennis en vaardigheden dan voor de managementvaardigheden. Zeer 

opmerkelijk is ten slotte ook de sterke toename van de commerciële, financiële en bestuurlijke kennis en vaardigheden in de eerste 

jaren van de loopbaan van veel bètatechnici.
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9   Welke prijs willen bètatechnici  
betalen voor een baan in  
Onderzoek & Ontwikkeling? 

	
	 Arnaud	Dupuy	en	Wendy	Smits

Naast het salaris zijn voor veel mensen nog allerlei andere aspecten van een functie van belang 
voor de keuze voor een bepaalde baan. Iemand die de keuze heeft uit twee banen die beide het 
zelfde salaris bieden, zal die baan kiezen waarvan de overige kenmerken het meest gunstig zijn. 
Met andere woorden: Men zal de ongunstige kenmerken gecompenseerd willen zien door een 
hoger salaris, terwijl men bereid is een lager salaris te accepteren als andere functiekenmerken 
bijzonder gunstig zijn.

De afweging tussen loon het en andere functiekenmerken verschilt vanzelfsprekend van persoon tot persoon. De meeste mensen 

zullen echter geen voorkeur hebben voor een baan met zwaar fysiek belastende arbeidsomstandigheden, zoals stank of lawaai of 

een hoog risico op lichamelijk letsel. Over het algemeen betalen deze banen dan ook beter dan gemiddeld (Purse, 2004). Echter, 

niet iedereen zal deze compensatie voldoende vinden. Sommige mensen tillen zwaarder aan dergelijke arbeidsomstandigheden 

dan anderen. 

Uit onderzoek is bekend dat veel bètatechnici de inhoud van hun werk belangrijker vinden dan de salariëring (De Ingenieur, 2006). Ze 

lijken bereid om een wat lager loon te accepteren in ruil voor inhoudelijk interessanter werk. Voor bètatechnici met een sterke 

onderzoeksinteresse geldt deze intrinsieke motivering waarschijnlijk nog sterker dan voor andere bètatechnici. Onderzoek onder 

gepromoveerde biologen in de Verenigde Staten laat zien dat deze biologen een duidelijke voorkeur hebben voor een 

wetenschappelijke functie. Ze zijn bereid om een loonverschil van maar liefst 25% te accepteren als ze in een functie de mogelijkheid 

krijgen wetenschappelijk onderzoek te doen (Stern, 2004). Tekorten aan personeel in onderzoek & ontwikkeling kunnen dan ook niet 

zo maar opgelost worden door het verhogen van de salarissen voor deze functies. Het aanbod van bètatechnici met een sterke 

onderzoeksvoorkeur reageert maar in beperkte mate op financiële prikkels. Salarisverhogingen zijn dan weinig efficiënt. Het is echter 

mogelijk dat er nog een groep bètatechnici is die weliswaar een zekere onderzoeksinteresse heeft maar meer belang hecht aan de 
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hoogte van het salaris. Deze groep kiest bij een relatief laag salaris niet voor een baan in onderzoek & ontwikkeling maar zou dat 

misschien wel doen als de salarissen in deze functies hoger lagen. Het is daarom van belang niet alleen naar bètatechnici te kijken die 

een sterke onderzoeksvoorkeur hebben maar naar de gehele populatie van bètatechnici. 

In dit hoofdstuk kijken we naar het aanbod van bètatechnici voor onderzoeksbanen in Nederland. We gaan na in welke mate 

bètatechnici bereid zijn op hun salaris in te leveren voor een baan in onderzoek & ontwikkeling. We maken daarbij een 

onderscheid tussen bètatechnici die al werkzaam zijn in onderzoek & ontwikkeling en bètatechnici die in een ander functiegebied 

werkzaam zijn. Onderzoek & ontwikkeling heeft in dit hoofdstuk niet alleen betrekking op wetenschappelijk onderzoek maar is 

ruimer gedefinieerd. Ook onderzoeksbanen in het bedrijfsleven vallen hieronder. We maken voor onze analyses gebruik van de 

Loopbaanenquête Bètatechniek die eind 2006 is gehouden onder leden van Kivi Niria en abonnees van Technisch Weekblad.

Wie werken er in onderzoek & ontwikkeling?
Ongeveer 17% van alle bètatechnici die aan de Loopbaanenquête Bètatechniek hebben meegedaan werkt in een functie op het 

gebied van onderzoek & ontwikkeling. Tabel 1 laat zien dat bètatechnici met een wo-opleidingsachtergrond bijna twee keer zo vaak 

in onderzoek & ontwikkeling werkzaam zijn als bètatechnici met een hbo-opleiding. Jongere bètatechnici werken vaker in onderzoek 

& ontwikkeling dan oudere bètatechnici. Bij de wo-bètatechnici die ouder zijn dan 30 jaar zien we een scherpe daling van het 

percentage dat een functie heeft op het gebied van onderzoek & ontwikkeling. Het gaat dan waarschijnlijk vaak om bètatechnici die 

een promotietraject hebben afgerond en vervolgens het onderzoek de rug toe keren. De reden van dit vertrek is overigens niet 

duidelijk. Het kan gaan om vrijwillig vertrek omdat men een meer aantrekkelijke baan aangeboden heeft gekregen. Het is echter ook 

mogelijk dat men er niet in geslaagd is om na de promotie een post-doc of andere onderzoeksplek te bemachtigen.

Tabel 1   Percentage bètatechnici werkzaam in Onderzoek & Ontwikkeling 

Leeftijdsklasse Hbo Wo Totaal

Jonger dan 30 jaar 19 34 26

30-39 jaar 12 25 19

40-49 jaar 10 18 13

50 jaar en ouder 8 14 11

Totaal 12 23 17

Bron: Loopbaanenquête Bètatechniek, ROA
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Wat zoeken bètatechnici in hun werk?
Zoals gezegd zijn veel bètatechnici vooral intrinsiek gemotiveerd. Dat geldt voor bètatechnici die werkzaam zijn in onderzoek & 

ontwikkeling nog meer dan voor andere bètatechnici. We hebben onderzocht welke baankenmerken door bètatechnici belangrijk 

worden gevonden. Tabel 2 vergelijkt het belang dat aan verschillende baankenmerken wordt gehecht door bètatechnici werkzaam in 

onderzoek & ontwikkeling en bètatechnici werkzaam in andere functies. Bètatechnici werkzaam in onderzoek & ontwikkeling hechten 

meer belang aan baanzekerheid, de mogelijkheid om nieuwe dingen te leren, inhoudelijk interessant werk, nieuwe uitdagingen en de 

mogelijkheid om iets nuttigs te doen voor de samenleving. Een hoog inkomen en sociale status vinden ze daarentegen duidelijk 

minder belangrijk dan andere bètatechnici.

Vinden bètatechnici ook inderdaad in hun werk wat ze zoeken? Uit nadere analyses blijkt dat bètatechnici over het algemeen 

tevreden met hun werk zijn. Bètatechnici die werkzaam zijn werkzaam in onderzoek & ontwikkeling zijn over het algemeen wat vaker 

tevreden met hun baan dan bètatechnici die werkzaam zijn in andere functies (resp. 76% en 72%). Deze grotere tevredenheid geldt 

met name voor bètatechnici in de leeftijdscategorie tussen 30 en 40 jaar. De jongere bètatechnici die werkzaam zijn in onderzoek & 

Tabel 2   Belang van verschillende baankenmerken1: verschil tussen O&O ‘ers en andere bètatechnici 

Functiekenmerk onderzoek & ontwikkeling andere functiegebieden verschil

Werkautonomie 4,23 4,21 0,01

Baanzekerheid 3,88 3,66 0,23*

Mogelijkheid om nieuwe dingen te leren 4,49 4,28 0,21*

Hoog inkomen 3,45 3,61 -0,16*

Inhoudelijk interessant werk 4,71 4,56 0,15*

Nieuwe uitdagingen 4,39 4,27 0,12*

Goede carrièreperspectieven 3,62 3,62 0,00

Genoeg tijd voor vrijetijdsbesteding 3,93 3,94 -0,01

Sociale status 2,85 3,01 -0,15*

Mogelijkheid om iets nuttigs te doen voor de samenleving 3,58 3,42 0,16*

Goede mogelijkheid om werk en gezinstaken te combineren 3,65 3,67 -0,01

1Op een schaal van 1 (zeer onbelangrijk) tot 5 (zeer belangrijk)

*=significant op 1%-niveau

Bron: Loopbaanenquête Bètatechniek, ROA
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ontwikkeling zijn ongeveer even tevreden met hun baan als bètatechnici die geen onderzoeksbaan hebben. De oudere bètatechnici 

werkzaam in onderzoek & ontwikkeling zijn daarentegen relatief vaak ontevreden. 

Compenserende loonverschillen
De bètatechnici die werkzaam zijn in onderzoek & ontwikkeling hechten minder belang aan de hoogte van hun salaris en meer 

belang aan de inhoudelijke aspecten van het werk. Zijn ze echter ook daadwerkelijk bereid een lager loon te accepteren voor 

inhoudelijk interessant werk? Zijn ze bereid te ‘betalen’ voor een baan in onderzoek & ontwikkeling?

Nadere analyses laten zien dat bètatechnici in een functie op het gebied van onderzoek & ontwikkeling gecorrigeerd voor leeftijd, 

ervaring, soort contract en bedrijfssector gemiddeld 6% minder verdienen dan bètatechnici die werkzaam zijn in andere 

functiegebieden. Dit betekent echter nog niet dat deze groep bereid is een loonverschil van 6% te accepteren voor een baan in 

onderzoek & ontwikkeling in plaats van een baan in een ander functiegebied. Het is immers niet duidelijk of de keuze voor een 

minder betalende baan geheel vrijwillig was. Misschien was het voor sommigen niet mogelijk om een baan buiten onderzoek & 

ontwikkeling te krijgen. Om een goed inzicht te krijgen in het salaris dat bètatechnici bereid zijn om op te geven voor een baan in 

onderzoek & ontwikkeling moeten we nagaan welke keuzes er worden gemaakt op het moment dat iemand uit meerdere banen kan 

kiezen.

In de loopbaanenquête bètatechniek is aan bètatechnici werkzaam in onderzoek & ontwikkeling gevraagd naar het minimale loon 

waarvoor ze in een willekeurig ander functiegebied zouden gaan werken.23 Daarnaast is aan de bètatechnici die werkzaam zijn in een 

ander functiegebied gevraagd naar het minimale loon waarvoor ze bereid zouden zijn een baan in onderzoek & ontwikkeling te 

accepteren. Daarbij moet bedacht worden dat bètatechnici die werkzaam zijn in een functie buiten onderzoek & ontwikkeling 

weliswaar een relatief minder sterke onderzoeksinteresse hebben maar wel andere inhoudelijke interesses kunnen hebben die in hun 

huidige functie aan bod komen. In dat geval zijn ook zij bereid in hun huidige functie minder salaris te accepteren dan ze in andere 

functies zouden kunnen krijgen.

Figuur 1 geeft een overzicht over de verdeling van de relatieve looneis, We definiëren deze relatieve looneis als het gevraagde loon 

voor een alternatieve functie gedeeld door het loon in de huidige functie, van bètatechnici werkzaam in onderzoek & ontwikkeling en 

23.   Het alternatieve functiegebied is at random bepaald uit de volgende categorieën: management & bestuur, constructie & ontwerp, planning & coördinatie, productie & 
uitvoering, kwaliteitscontrole, commercie, acquisitie en marketing, beleidsvoorbereiding & advies en voorlichting & onderwijs.
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bètatechnici werkzaam in andere functiegebieden. Een relatieve looneis van 1 betekent dat men voor hetzelfde salaris in een andere 

functie zou gaan werken. In dat geval is men dus indifferent tussen een functie in onderzoek & ontwikkeling en een functie in andere 

functiegebieden. Een relatieve looneis van 1,5 betekent dat men 50% meer loon zou willen verdienen om de overstap te maken naar 

een andere functie. De figuur laat zien de relatieve looneis van bètatechnici werkzaam in onderzoek & ontwikkeling gemiddeld hoger 

is dan de relatieve looneis van bètatechnici werkzaam in een ander functiegebied. Bètatechnici met een functie in onderzoek & 

ontwikkeling willen gemiddeld 18,8% meer verdienen als ze in een ander soort functie zouden gaan werken. Bètatechnici werkzaam 

in andere functie vragen gemiddeld 8,9% meer voordat ze een ander soort baan accepteren. Het lijkt er dus inderdaad op dat 

bètatechnici werkzaam in onderzoek & ontwikkeling bereid zijn om veel grotere loonverschillen te accepteren dan de bètatechnici die 

werkzaam zijn in andere functies. Met andere woorden, bètatechnici werkzaam in onderzoek & ontwikkeling zijn veel minder gevoelig 

voor financiële prikkels.

Figuur 1   Verdeling van het relatieve loon voor een andere functie

Bron: Loopbaanenquête Bètatechniek, ROA
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We mogen verwachten dat de loonverschillen die men bereid is te accepteren ook samenhangen met andere persoon- en 

functiekenmerken. Zo valt te verwachten dat de gevoeligheid voor financiële prikkels afneemt met het aantal jaren werkervaring, 

naarmate iemand al langer aan het werk is, zal hij of zij vaker werkzaam zijn in een baan die goed aansluit op de eigen interesses en 

capaciteiten. De beperkte gevoeligheid voor financiële prikkels die we waarnemen bij bètatechnici werkzaam in onderzoek & 

ontwikkeling is mogelijk niet alleen het gevolg van de sterke onderzoeksinteresse van deze groep maar kan ook samenhangen met 

andere persoonskenmerken. Om na te gaan in hoeverre dit inderdaad het geval is hebben we de relatieve looneis proberen te 

verklaren op basis van een aantal persoons- en functiekenmerken, namelijk, leeftijd, aantal jaren werkervaring en opleidinsgniveau. 

Tabel 3 laat zien dat, gecorrigeerd voor deze persoons- en functiekenmerken, de relatieve looneis van bètatechnici werkzaam in 

onderzoek & ontwikkeling nog steeds 8% hoger is dan de relatieve looneis van bètatechnici die werkzaam zijn in een andere functie. 

Dat betekent dat bètatechnici werkzaam in onderzoek & ontwikkeling inderdaad een sterkere voorkeur hebben voor hun baan dan 

bètatechnici werkzaam in andere functies. Hbo’ers blijken gevoeliger voor loonprikkels dan wo’ers. Leeftijd en werkervaring hebben 

daarentegen geen invloed op de relatieve looneis. Oudere bètatechnici en bètatechnici met meer werkervaring zijn dus niet bereid 

grotere loonverschillen te accepteren dan jongere bètatechnici.

Conclusies
De bètatechnici die werkzaam zijn in onderzoek & ontwikkeling zijn vooral intrinsiek gemotiveerd. Ze reageren slechts in beperkte 

mate op financiële prikkels. De lonen in onderzoeksfuncties liggen gemiddeld 6% lager dan in de andere functies waarin 

bètatechnici werkzaam zijn. Dit betekent echter niet dat degene die werkzaam zijn in onderzoek & ontwikkeling graag zouden 

Tabel 3   Logaritme van de relatieve looneis verklaard (OLS) 

 Coëfficiënt

Werkzaam in O&O 0.078***

Leeftijd 0.005

Leeftijd kwadraat/100 -0.006

Jaren werkervaring 0.001

Wo 0.024***

***=significant op 1%

OLS=  Ordinary Least Squares regressie. Er is gecontroleerd voor bedrijfssector, type arbeidscontract, aantal uren dat men per week werkt en de hoogte 

van het huidige loon.

Bron: Loopbaanenquête Bètatechniek, ROA
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willen overstappen naar een ander soort functie. De bètatechnici met een sterke onderzoeksinteresse zijn zelfs bereid om nog veel 

grotere beloningsverschillen te accepteren, tot bijna 19%. Bètatechnici werkzaam in andere functiegebieden zijn echter veel 

gevoeliger voor financiële prikkels. Gemiddeld genomen vragen ze 9% meer loon voordat ze een baan in onderzoek & 

ontwikkeling zouden willen accepteren. Dat betekent dat er nog een bètatechnisch potentieel is dat momenteel niet in onderzoek 

& ontwikkeling werkzaam is, maar daar wel toe bereid zou zijn als de salarissen in onderzoeksfuncties zouden stijgen. Daarbij 

moet echter wel bedacht worden dat de intrinsieke motivatie waarschijnlijk juist in onderzoek & ontwikkeling ontzettend 

belangrijk is voor de productiviteit. Een toename van bètatechnici met een lagere intrinsieke motivatie zou daarom kunnen leiden 

tot een daling van de gemiddelde productiviteit in onderzoeksfuncties. 
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10   Is er een drainage van bètatechnisch 
toptalent naar het buitenland? 

	
	 Frank	Cörvers,	Hans	Heijke	en	Erik	Lintjens

Kennis wordt steeds meer gezien als de belangrijkste welvaartsbron (Rodrigues, 2002). De 
universiteiten spelen een sleutelrol bij het genereren van kennis. Zij verrichten fundamenteel en 
toegepast onderzoek en vormen de broedplaats voor de kennisontwikkeling van de meest 
getalenteerden onder de bevolking. Door de overdracht van kennis bereiden de universiteiten 
studenten voor op hun loopbaan. Afgestudeerden kunnen deze kennis toepassen in hun beroep of 
als onderzoeker verder ontwikkelen.

Dit is van groot belang voor hun eigen loopbaan en voor de economische ontwikkeling van het land waar ze werkzaam zijn. Veel 

afgestudeerden zoeken naar de banen waar ze hun persoonlijke groei het beste kunnen realiseren, waarbij de landengrenzen geen 

belemmering hoeven te zijn. Ook in ons land vertrekken er jaarlijks pas afgestudeerden van universiteiten naar het buitenland om 

daar te gaan werken of een promotiestudie te doen. 

In dit hoofdstuk zullen we deze migratiestroom nader onderzoeken. In het bijzonder willen we nagaan of het de meer getalenteerden 

zijn die naar het buitenland vertrekken en of er op dit punt verschillen bestaan tussen afgestudeerden met een bètatechnische 

opleiding en afgestudeerden met een andere opleiding.24 De bètatechnisch opgeleiden vormen immers de achilleshiel voor de 

kenniseconomie doordat hun cruciale betekenis voor research & development en economische groei gepaard gaat met een afnemende 

belangstelling voor het volgen van een bètatechnische opleiding. Wij zullen achtereenvolgens ingaan op de volgende onderwerpen: 

•  De voor het onderzoek te gebruiken gegevens over de universitair afgestudeerden en een overzicht van de kenmerken van de 

bètatechnisch en niet-bètatechnisch opgeleiden.

• De theoretische overwegingen achter het te schatten model van de migratie van universitair afgestudeerden.

• De uitkomsten van onze analyse, waarbij bètatechnisch opgeleiden worden vergeleken met niet-bètatechnisch opgeleiden.

• De conclusies die uit ons onderzoek kunnen worden getrokken.

24.   Dit hoofdstuk is gebaseerd op Cörvers, Heijke en Lintjens (2007).
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Gegevens van afgestudeerden
In de WO-monitor worden elk jaar de afgestudeerden van alle Nederlandse universiteiten, behalve de Open Universiteit (13 in 

totaal), ongeveer anderhalf jaar na afstuderen gevraagd naar hun positie op de arbeidsmarkt.25 Hierbij wordt onder meer 

informatie verkregen over het hebben van werk en het voortzetten van de studie door een promotietraject te volgen. Van beide 

activiteiten is bekend of deze in Nederland of in het buitenland plaatsvinden. Uit de WO-monitor blijkt dat de jaarlijkse 

migratiestroom naar het buitenland zeer gering is. We maken daarom voor onze analyses gebruik van een gegevensbestand dat is 

samengesteld op basis van de enquêtes van meerdere jaren. We nemen hiervoor de jaren 2003, 2004 en 2005. Daarbij kijken we 

alleen naar degenen die werken of een promotietraject volgen. De opleidingssector bètatechniek is in het gegevensbestand 

afgebakend als de universitaire opleidingen die behoren tot de CROHO-sectoren natuur en techniek en de CROHO-sectoren 

buiten natuur en techniek met méér dan 50% bètatechniek (Commissie Nulmeting Bèta en Techniek, 2006). Onder migratie 

verstaan we het vertrek van in Nederland afgestudeerden die niet naar het eigen land terugkeren. Dus Duitsers die aan een 

Nederlandse universiteit afstuderen en vervolgens terugkeren naar Duitsland, beschouwen wij niet als migranten. Als zij echter 

vertrekken naar de Verenigde Staten rekenen wij dat wèl onder migratie.

In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de kenmerken van de bèta- en niet-bèta-afgestudeerden. Het aantal responderende 

afgestudeerden is ruim 18.000. Hiervan is 4% vertrokken naar het buitenland en doet 11% een promotiestudie. Het verschil 

tussen de bèta- en niet-bèta-opgeleiden is opmerkelijk. Zowel migratie als het volgen van een promotietraject komt onder 

bètaopgeleiden veel meer voor dan onder niet-bètatechnisch opgeleiden. De migratie is twee keer zo hoog en zij promoveren drie 

en een half keer zo vaak als niet-bèta opgeleiden. 

25.   De Open Universiteit Nederland doet niet mee met de WO-monitor. De afgestudeerden van de Universiteit Leiden zijn uit de analyse in deze bijdrage weggelaten omdat 
hun nationaliteit niet bekend is. Analyses van de dataset inclusief de gegevens van de afgestudeerden van de Universiteit Leiden en met uitsluiting van de variabele 
‘nationaliteit’, leverden echter geen significante verschillen op.
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Het gemiddelde examencijfer van alle afgestudeerden ligt op gemiddeld 7,3 en is iets hoger bij de bètatechnische opleidingen. Op 

basis van de gemiddelde examencijfers zullen we een groep hoger getalenteerden afbakenen en daarbinnen een groep toptalent. 

Onder de hoger getalenteerden verstaan we de afgestudeerden met een gemiddeld cijfer van 8 of hoger en onder toptalent verstaan 

we de afgestudeerden met een gemiddeld cijfer van 9 of hoger. De tabel laat zien dat er relatief meer hoger getalenteerden zijn onder 

Tabel 1   Kenmerken van bèta- en niet-bèta-afgestuderden. 

Kenmerken               Bèta’s      Niet-bèta’s             Totaal

          %            %           %

Gemiddeld behaald cijfer masteropleiding      

 6 of 6.5            7 14            12

 7 of 7.5 74 71 72

 8 of 8.5 18 14 15

 9 of hoger   1   1   1

Gemiddeld afstudeercijfer 7,37 7,23 7,27

   

Gemiddelde leeftijd in jaren        26,4           27,1         26,9

       

Geslacht      

  Mannen 68 38 48

  Vrouwen 32 62 52

       

Buitenland ervaring 47 34 38

Promovendus 21   6 11

Migratie naar het buitenland  6  3  4

       

Gemiddeld klimaat   

  Om te migreren 5,9 2,7 3,7

  Om te promoveren 19,7 7,0          11,0

  Om in het buitenland te promoveren 1,6 0,4 0,8

    

Aantal respondenten 5.799 12.600 18.399

Bron: WO-monitor (2003, 2004, 2005)
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de bètatechnisch opgeleiden (20%) dan onder de overige opgeleiden (15%). Het aandeel van het toptalent ligt ook iets hoger onder 

de bètatechnisch opgeleiden, namelijk 1,4% tegenover 0,6% onder niet-bètatechnisch opgeleiden. 

Zowel de beslissing om te migreren, als de beslissing om te gaan promoveren en de beslissing om de promotiestudie in het 

buitenland te gaan doen, kunnen worden bevorderd door het klimaat bij een bepaalde opleiding aan een bepaalde universiteit. 

Voor elk van de drie beslissingen hebben we een ‘klimaatfactor’ berekend. Deze drie klimaatfactoren zijn berekend als de 

aandelen van de afgestudeerden van een bepaalde universiteit/opleiding combinatie die de desbetreffende beslissing hebben 

genomen, exclusief de desbetreffende respondent zelf.26 Alle klimaatfactoren zijn voor de bètatechnische opleidingen meer dan 

twee keer zo groot als voor de niet-bètatechnische opleidingen.

Theoretische overwegingen
De beslissing om te migreren en de beslissing om een promotiestudie te doen kunnen beide worden gezien als een human capital 

investeringsbeslissing. Bij het nemen van zo’n beslissing worden de te maken kosten afgewogen tegen de verwachte toekomstige 

opbrengsten. Bij de migratiebeslissing zijn de opbrengsten het te verwachten hogere inkomen in het land van bestemming en de 

psychische belevingswaarde van dat land, in vergelijking met Nederland. De migratiekosten zijn de uitgaven voor de verhuizing, 

het eventuele inkomensverlies tijdens de verhuizing, de langere zoektijd naar een baan of promotieplaats, de inspanning om 

informatie te vergaren over wonen en werken of studeren in het buitenland en het over de psychische drempel stappen om de 

eigen omgeving te verlaten voor het buitenland (Greenwood, 1985).

Bij de human capital investeringsbeslissing om de studie voort te zetten met een promotietraject wordt het verwachte hogere 

inkomen als doctor boven het inkomen als master afgewogen tegen de extra kosten, zoals de zware inspanning van een 

promotietraject, de eventuele lesgelden die moeten worden voldaan en het gederfde inkomen tijdens de promotiestudie (Becker, 

1975). Bij de keuze voor een promotie in het buitenland speelt dan in het bijzonder mee de meerwaarde van een buitenlandse 

doctorstitel (MIT versus een Nederlandse universiteit) tegenover de in het buitenland mogelijk te betalen hogere studiekosten en 

moeilijker te verwerven middelen voor het levensonderhoud.

De hoogte van het talent waarover afgestudeerden beschikken zal ook effect hebben op beide investeringsbeslissingen. Met meer 

talent zal men eerder in aanmerking komen voor een aantrekkelijke meer verdienende baan in het buitenland of een 

26.   Een meer uitgebreide analyse is te vinden in Cörvers, Heijke en Lintjens (2007).
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prestigieuzere promotieplaats in Nederland of het buitenland. Voorts zal het met meer talent – ook in onze internetmaatschappij 

– des te gemakkelijker zijn om informatie te verwerven die cruciaal is voor de beslissingen om naar het buitenland te migreren en 

een promotietraject te volgen in Nederland of het buitenland. Het beschikken over meer talent biedt dus voordelen, voor wat 

betreft zowel de baten- als de kosten van beide investeringsbeslissingen. Meer getalenteerde afgestudeerden zullen volgens de 

human capital theorie dus eerder zowel migreren naar het buitenland als voor een promotietraject kiezen. 

Afgestudeerden hebben aan de universiteit niet alleen kennis en academische vaardigheden opgedaan. Zij hebben jarenlang 

doorgebracht in een studie- en werkomgeving, die meer of minder stimulerend kan zijn geweest om te migreren of te gaan 

promoveren. Een sterk internationaal karakter van de opleiding, met de aanwezigheid van veel buitenlandse studenten en 

docenten en met buitenlandse studie- en stagemogelijkheden, zal de keuze van de afgestudeerden voor een buitenlandse 

voortzetting van hun loopbaan bevorderen. 

Opleidingen kunnen ook verschillen in het accent dat zij leggen op het onderwijs of de wetenschapsontwikkeling. Als er meer nadruk 

wordt gelegd op de wetenschapsontwikkeling en er in aansluiting hierop meer promotieplaatsen aanwezig zijn, zal dat stimulerend zijn 

voor het voortzetten van de opleiding in een wetenschappelijke richting door te promoveren. De combinatie van beide klimaataspecten 

bij een sterk internationaal gerichte wetenschappelijke opleiding, zal gepaard gaan met de aanwezigheid van een internationaal 

wetenschappelijk netwerk met andere universiteiten. Dit zal het kiezen van een buitenlands promotietraject bevorderen.

Onderzoeksresultaten
Op basis van de beschikbare gegevens uit de WO-monitor schatten wij een model waarin de kans op migratie naar het buitenland 

en de kans op het volgen van een promotietraject als onderling samenhangende kansen worden verklaard. Deze kansen hangen 

onderling samen omdat de beslissing om te migreren en de keuze voor een promotietraject simultaan genomen beslissingen 

zijn.27 Als verklarende variabelen nemen we de kenmerken van elke afgestudeerde en van de combinatie universiteit/opleiding 

waar men is afgestudeerd, waarvan wij aannemen dat deze factoren indicatief zijn voor de kosten en baten voor de 

desbetreffende individuele afgestudeerde en hoe deze een bepaalde kosten/baten verhouding waardeert. 

De onderscheiden persoonlijke kenmerken zijn: de hoogte van het talent, geïndiceerd met het gemiddelde examencijfer bij het 

afstuderen als doctorandus of master, het geslacht, de leeftijd en het hebben van eerdere buitenlandervaring door werk of studie. 

27.   Technisch gesproken betekent dit dat wij twee probitvergelijkingen schatten, één voor de migratiekans en één voor de kans op een promotiestudie, onder de 
veronderstelling dat hun beide storingstermen met elkaar samenhangen.
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Daarnaast zijn als verklarende variabelen onderscheiden: het jaar van afstuderen en een indicator die de intensiteit van het klimaat 

weergeeft aan de desbetreffende universiteit/opleiding combinatie om te migreren, te promoveren en om het laatste in het 

buitenland te doen. Aangenomen wordt dat de buitenlandervaring wèl invloed heeft op de migratiebeslissing maar niet op de 

beslissing om te promoveren. 

Tabel 2 geeft een overzicht van de resultaten van onze analyses. Het model is geschat voor alle afgestudeerden en een keer alleen 

voor de hoger getalenteerden. De geschatte coëfficiënten geven de effecten op de kansverhoudingen weer. Dus bij de 

migratievergelijking geven zij het effect aan op de kans om te migreren ten opzichte van de kans om niet te migreren en bij de 

promotievergelijking het effect op de kans om te promoveren ten opzichte van de kans om te werken.

Tabel 2   Bivariate probit schattingen van de migratiebeslissing en de promotiebeslissing 

   Alle afgestudeerden Hoger getalenteerden 

Verklarende variabelen Coëfficiënten          S.E.    Coëfficiënten       S.E.

 Migratiebeslissing

Gemiddeld cijfer masteropleiding        

  6 of 6.5 -0,340 0,098***                 -           -

  7 of 7.5 -0,221 0,076***                 -           -

  8 of 8.5               ref.                 ref.  

  9 of hoger 0,036 0,181 0,029 0,189

 Vrouw -0,223 0,070*** -0,301 0,168*

 Leeftijd (in jaren) -0,010 0,007 -0,006 0,012

 Jaar        

  2003               ref.                 ref.   

  2004 0,051 0,047 0,132 0,104

  2005 0,086        0,046* 0,036 1,030

Buitenlandervaring 0,671    0,040*** 0,699 0,089***

Klimaat       

  Voor migreren 5,767 0,896*** 7,063  2,073***

  Voor promoveren -0,024 0,316 -0,721   0,602

  Voor promoveren in buitenland 2,984 3,190 7,740 6,804

vervolg zie volgende pagina
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Vervolg tabel 2   Bivariate probit schattingen van de migratiebeslissing en de promotiebeslissing 

   Alle afgestudeerden Hoger getalenteerden 

Verklarende variabelen Coëfficiënten          S.E.    Coëfficiënten       S.E.

 Migratiebeslissing

Klimaat       

  Voor promoveren * cijfer 8 of hoger -0,024 0,452                 -         -

  Voor migreren * Vrouw 0,990     1,215 2,709 2,758

Constante -1,960 0,220*** -2,132 0,376***

         

Promotiebeslissing      

      

Gemiddeld cijfer masteropleiding        

  6 o 6.5 -1,024 0,063***                -        -

  7 of 7.5 -0,655 0,032***                -        -

  8 of 8.5               ref.                  ref.  

  9 of hoger 0,576 0,107*** 0,568 0,109***

Vrouw -0,232 0,050*** -0,260 0,090***

Leeftijd (in jaren) -0,068 0,005*** -0,088 0,008***

Jaar        

  2003              ref.                 ref.  

  2004 0,084 0,034** 0,247 0,067***

  2005 0,074 0,034** 0,123   0,066

Klimaat       

  Voor migreren -0,406 0,630 -0,440 1,175 

  Voor promoveren 4,122 0,202*** 2,942  0,374***

  Voor promoveren in buitenland 0,438 1,963 7,751 4,079*

  Voor promoveren * Vrouw 0,283 0,261 0,117 0,512

Constante 0,577 0,149*** 1,135 0,231***

Correlatie 0,135 0,029*** 0,067 0,054

N 18399   3016  

Log-likelihood -7838,638   -2061,660  

* Significant bij 10% niveau. 

** Significant bij 5% niveau.

*** Significant bij 1% niveau.



110

Tabel 2 laat zien dat de migratiekans voor alle afgestudeerden groter wordt naarmate iemand meer getalenteerd is. Binnen de 

groep hoger getalenteerden is er echter geen verschil met de topgetalenteerden. Vrouwen zijn minder geneigd om te migreren. 

Het is opmerkelijk dat dit ook geldt binnen de groep hoger getalenteerden, hoewel hier het verband minder sterk is. Iemands 

leeftijd blijkt daarentegen geen rol te spelen bij de migratiebeslissing. Buitenlandervaring heeft wel een positieve invloed op de 

migratiekans, zowel voor de groep als geheel als voor de hoger getalenteerden. Een internationaal klimaat bij de gevolgde 

opleiding heeft eveneens voor beide groepen een stimulerend effect op de migratiekans. De klimaatfactoren met betrekking tot 

het promotieklimaat hebben geen invloed op de migratiekans. 

Het talent van een afgestudeerde blijkt ook van invloed te zijn op de kans om voor een promotietraject te kiezen. Hierbij 

onderscheidt het toptalent zich wel in positieve zin van de overige hoger getalenteerden. Vrouwen blijken minder geneigd om een 

promotietraject te kiezen. Dit geldt ook voor de hoger getalenteerden. Naarmate iemand ouder is neemt de kans op promoveren 

af, zelfs als men hoger getalenteerd is. Een klimaat aan de gevolgde opleiding dat het promoveren bevordert heeft inderdaad een 

positief effect op de individuele kans om voor dit traject te kiezen. Dit geldt ook voor de hoger getalenteerden. Het klimaat om 

een promotietraject in het buitenland te volgen heeft alleen een – zwak significant – positief effect op de kans dat een hoger 

getalenteerde voor promoveren kiest. Het internationale klimaat van de opleiding waar men is afgestudeerd, is echter niet van 

invloed op de promotiekans. 

We gaan nu in op de mogelijke verschillen tussen de afgestudeerden met een bètatechnische opleiding en de afgestudeerden met 

een niet-bètatechnische opleiding. Hierbij nemen we aan dat bètatechnisch opgeleiden in principe op dezelfde manier reageren 

op bepaalde impulsen om te migreren of te promoveren als de afgestudeerden met een andere opleiding. We gaan er dus vanuit 

dat de geschatte coëfficiënten uit tabel 2 ook gelden voor bètatechnisch opgeleiden. Dit leidt tot de volgende uitkomsten voor de 

migratiekans:

•  De bètatechnisch opgeleiden behalen iets hogere examencijfers en er is bij hun iets meer toptalent aanwezig dan bij de niet-

bèta opgeleiden. Dit leidt tot een hogere migratiekans voor de bètatechnici, maar niet extra voor het toptalent.

•  Het aandeel mannen onder de bètatechnisch opgeleiden is veel groter dan onder de afgestudeerden van andere opleidingen. 

Dit leidt tot een grotere migratiekans van de bètatechnici.

• Bètatechnisch opgeleiden zijn gemiddeld ruim een half jaar jonger, maar dat heeft geen effect op de migratiebeslissing.

•  De afgestudeerden met een bètatechnische opleiding hebben relatief meer buitenlandervaring. Daardoor zullen ze na hun 

studie ook eerder emigreren.



111

•  Het internationale klimaat van de opleidingen is ruim twee maal gunstiger bij de bètatechnische opleidingen, wat tot een 

relatief sterkere migratie impuls voor bètatechnici leidt.

Samenvattend kan worden gesteld dat alle factoren die een significante invloed hebben op de migratiekans bij de bètatechnisch 

opgeleiden gunstiger zijn voor het optreden van migratie. Dit verklaart, zoals bleek uit tabel 1, dat verhoudingsgewijs twee keer 

zo veel bètatechnici emigreren dan niet-bètatechnici (resp. 6% en 3% van de afgestudeerden). 

Voor de promotiekans vinden we de volgende uitkomsten:

•  Iemands talent heeft ook een sterk positief effect op de kans om voor een promotietraject te kiezen. Omdat de bètatechnisch 

opgeleiden, afgaand op hun examencijfers, talentvoller zijn en ook vaker behoren tot het toptalent, is er een grotere kans dat zij 

kiezen voor een promotietraject ten opzichte van de niet-bètatechnisch opgeleiden. 

•  Bij de bètatechnische opleidingen studeren relatief meer mannen af dan bij andere opleidingen, waardoor bètatechnisch 

opgeleiden vaker promoveren. 

• De afgestudeerden van bètatechnische opleidingen zijn gemiddeld jonger, wat de kans op een promotietraject verder vergroot. 

•  Het promotieklimaat is bijna drie keer gunstiger bij de bètatechnische opleidingen, wat bijdraagt aan een grotere promotiekans 

vergeleken met de afgestudeerden van andere opleidingen. Het promotieklimaat stimuleert vooral de hoger getalenteerden, wat 

door het relatief grotere aandeel van deze groep bij de bètatechnisch opgeleiden een extra verhogend effect heeft op de kans 

om voor een promotietraject te kiezen.

Samenvattend geldt dus ook voor de promotiekans dat alle factoren die hierop een significante invloed hebben veel gunstiger zijn 

bij de bètatechnici dan bij de afgestudeerden met een andere opleiding. Uit tabel 1 bleek al dat naar verhouding drie en een half 

keer meer afgestudeerden met een bètatechnische opleiding kiezen voor promoveren in plaats van werken dan afgestudeerden 

met een andere opleiding (resp. 21% en 6% van de afgestudeerden).

Conclusies
Als Nederland zich een vooraanstaande positie wil verwerven in de zich ontwikkelende mondiale kenniseconomie, dan moet het 

zich verzekerd zien van een voldoende beschikbaarheid van universitair opgeleid toptalent in de bètatechnische richting. In het 

licht van de afnemende belangstelling om een bètatechnische studie te volgen, zijn wij in dit hoofdstuk nagegaan of academisch 

gevormd bètatechnisch toptalent wegtrekt naar het buitenland om daar te werken of een promotiestudie te doen. De emigratie 

van afgestudeerden is vooralsnog beperkt. Naar schatting vertrekt slecht 4% naar het buitenland. Wel is dit percentage bij 
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bètatechnisch opgeleiden hoger, namelijk 6%. Ook hebben we gekeken naar de keuze om een promotiestudie te gaan doen. Van 

alle afgestudeerden promoveert slechts 11%. Bij de bètatechnisch opgeleide afgestudeerden ligt dit veel hoger: 21%. 

Zowel de persoonlijke kenmerken van de afgestudeerden als de stimulansen in het klimaat van de gevolgde opleiding om te 

emigreren of te promoveren blijken bij bètatechnici de keuze voor het buitenland en voor het volgen van een promotietraject sterk 

te bevorderen. Zo blijkt dat hoe hoger het talent des te eerder men emigreert en voor een promotie kiest. De toptalenten 

emigreren echter niet meer dan andere hoog getalenteerden. Wel kiest het toptalent eerder voor een promotie. Omdat er onder 

bètatechnisch opgeleiden meer hoger getalenteerden zijn en ook meer toptalent, bevordert dit zowel de keuze om te emigreren 

als de keuze om te promoveren. De emigratie van talentvolle afgestudeerden betekent in beginsel een verlies aan kwaliteit van 

het in Nederland beschikbare bètatechnische talent, tenzij deze migranten te zijner tijd weer naar Nederland terugkeren. In dat 

geval komt de in het buitenland opgedane kennis en ervaring weer ter beschikking voor de economische ontwikkeling van ons 

land. De relatief vaak gemaakte keuze van de getalenteerde bètatechnici om te promoveren betekent dan een verruiming van de 

kwaliteit van het voor onze economie beschikbare bètatechnische kennispotentieel. 
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11   Global Resourcing en Mobiliteit  
van Kenniswerkers 

	
	 Jasper	van	Loo

Resourcing van productie naar lage lonen landen staat momenteel sterk in de belangstelling. Het 
verplaatsen of uitbesteden van activiteiten naar het buitenland wordt vaak in één adem genoemd 
met de transitie van de Nederlandse economie naar een kenniseconomie, waarin de productie van 
hoogwaardige goederen en diensten centraal staat. Vanwege de grote kostenvoordelen die 
landen in Oost-Europa en Azië hebben, verplaatsen bedrijven hun low-tech productie steeds vaker 
naar deze landen. Voor de Nederlandse economie betekent dit dat er minder vraag is naar 
ongeschoold of laaggeschoold werk en dat er sprake is van een upgrading van de functie-eisen. 
Kennisintensieve productie steunt immers voor het grootste gedeelte op het menselijk kapitaal 
van de medewerkers.

De maatschappelijke discussie rond global resourcing richt zich vooral op de negatieve effecten voor Nederlandse 

laaggekwalificeerde werknemers die hun werk verliezen. Er is veel minder aandacht voor gevolgen van global resourcing voor de 

positie van hoogopgeleiden. Wanneer resourcing niet alleen betrekking heeft op eenvoudig of handmatig werk, kan het ook 

leiden tot internationale mobiliteit van hoogopgeleide kenniswerkers. Zeker wanneer ook R&D-activiteiten en kennisintensieve 

productie zich gaan concentreren in bepaalde landen of werelddelen. Vooral Aziatische landen stimuleren de ontwikkeling van 

hun kenniseconomie door de investeringen in hoger onderwijs op te voeren. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat dit in de 

toekomst grote gevolgen kan hebben voor het innovatievermogen van westerse landen (Engardio, 2007). Wanneer landen zoals 

China naast hun kostenvoordelen ook kunnen beschikken over een groot aanbod van hoogopgeleiden, dan kan dit er toe leiden 

dat veel westerse bedrijven er toe zullen overgaan om ook hun R&D-activiteiten naar het buitenland te verplaatsen.

In dit hoofdstuk kijken we zowel naar de ontwikkeling van global resourcing vanuit Nederland als naar de aanwezigheid van 

buitenlandse bedrijven in Nederland en de mate waarin kenniswerkers uit het buitenland in Nederland werkzaam zijn. We 

beginnen met enkele algemene gegevens over global resourcing. Vervolgens gaan we in op de mate waarin banen bij 

Nederlandse bedrijven naar het buitenland worden verplaatst en om welke functies het vooral gaat. Daarna proberen we een 
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indicatie te krijgen van de mate waarin buitenlandse bedrijven kennisintensieve productie naar Nederland verplaatsen. Om enig 

inzicht te krijgen in de mate waarin buitenlandse werknemers bijdragen aan de Nederlandse kenniseconomie analyseren we 

tenslotte in hoeverre er bij Nederlandse bedrijven en organisaties buitenlandse kenniswerkers werkzaam zijn. We eindigen met de 

belangrijkste conclusies.

Global resourcing
Global resourcing kan omschreven worden als de verplaatsing van activiteiten naar het buitenland. Daarbij kan er een 

onderscheid gemaakt worden tussen ‘offshoring’, waarbij een onderneming productie verplaatst naar een eigen vestiging of joint 

venture in het buitenland en global outsourcing, het uitbesteden van productieactiviteiten aan buitenlandse bedrijven (Biermans 

en van Leeuwen, 2006).

McKinsey&Company heeft in 2005 een grootschalig onderzoek gedaan naar de wereldwijde arbeidsmarkt voor dienstverlening. 

Een van de belangrijke conclusies van dit onderzoek is dat, zonder rekening te houden met het aanbod van geschikte mensen, in 

2008 160 miljoen banen in de dienstverlening in principe in een ander land dan het land waar het moederbedrijf is gevestigd 

zouden kunnen worden uitgevoerd. Dit komt neer op 11% van het totaal aantal banen in de dienstensector. Naar verwachting 

wordt dit theoretisch maximum echter bij lange na niet gehaald. In 2003 bedroeg het aantal banen in de dienstverlening dat door 

global outsourcing naar het buitenland verplaatst is, slechts 1,5 miljoen en de verwachting is dat in 2008 circa 4,1 miljoen banen 

in de dienstverlening naar een ander land verplaatst zal zijn. De mate waarin global resourcing invloed heeft op de verplaatsing 

van de werkgelegenheid in de dienstverlening blijft dus beperkt. Wel zijn er tussen de verschillende door McKinsey&Company 

onderzochte sectoren aanzienlijke verschillen. In de gezondheidszorg en handel zal in 2008 naar verwachting heel weinig van de 

werkgelegenheid voor hoogopgeleiden naar een ander land worden verplaatst, terwijl de software en IT-sectoren in dat jaar 

respectievelijk 18 en 13% van hun werkgelegenheid voor hoogopgeleiden zullen verplaatsen naar het buitenland.

Hoewel kostenverschillen tussen landen aanzienlijk kunnen zijn en ook een belangrijke rol spelen in de beslissing om al dan niet 

over te gaan tot global outsourcing, is het aantal banen dat daadwerkelijk verplaatst wordt relatief klein. Het blijkt dat zowel 

nationale en internationale wet- en regelgeving als bedrijfsspecifieke barrières een negatieve invloed hebben op de mate waarin 

werk naar het buitenland wordt verplaatst. Bij bedrijfsspecifieke barrières gaat het bijvoorbeeld om productieprocessen die 

ongeschikt zijn om verplaatst te worden, de houding van het management ten opzichte van global resourcing, of een te beperkte 

schaal van de activiteiten. Kostenverschillen tussen landen en werelddelen zorgen ervoor dat global resourcing in de toekomst wel 

belangrijker zal worden, maar deze barrières zorgen er voor dat er sprake zal zijn van een langzaam proces. 
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Drie factoren leiden ertoe dat ook het effectieve aanbod van geschikte hoogopgeleiden in lagelonenlanden in het buitenland 

relatief beperkt is. McKinsey&Company schat in dat vanwege het te lage competentieniveau (tekortschietende talenkennis, lage 

kwaliteit van het onderwijssysteem en onvoldoende cultureel aanpassingsvermogen), de geografische spreiding van het 

hooggeschoolde arbeidsaanbod en de binnenlandse concurrentie voor het talent in veel lagelonenlanden, slechts 13% van het 

totaal aantal hoogopgeleiden met werkervaring geschikt is om voor multinationale bedrijven te werken. Er zijn echter op dit punt 

wel verschillen tussen beroepen en landen. Ingenieurs, financieel-economen en analisten zijn in het algemeen beter geschikt om 

voor een internationaal bedrijf te gaan werken dan mensen met generieke beroepen. En maar liefst 50% van ingenieurs uit Polen 

is geschikt om te werken voor een internationaal bedrijf; bij hun Chinese collega’s bedraagt dat aandeel slechts 10%. Dat veel 

hoogopgeleiden in lagelonenlanden niet geschikt zijn om voor een internationaal bedrijf te werken leidt ertoe dat het effectieve 

aanbod van hoogopgeleiden in deze landen circa 6 miljoen bedraagt.

In hoeverre verplaatsen Nederlandse bedrijven delen van hun productie naar het buitenland en hoe verhoudt dat zich tot de ons 

omliggende landen? Figuur 1 geeft voor een aantal landen een overzicht van het percentage bedrijven dat activiteiten uitbesteedt 

aan buitenlandse bedrijven of overweegt dat te gaan doen. 

Figuur 1 Percentage bedrijven dat momenteel activiteiten in het buitenland uitbesteedt of overweegt 
 dat te gaan doen, 2005

Bron: UPS (2005); bewerking SEO 2006
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Het blijkt dat het Nederlandse bedrijfsleven minder vaak activiteiten aan buitenlandse bedrijven uitbesteedt dan bedrijven in 

veel andere Europese landen: een kwart van de Nederlandse bedrijven geeft aan activiteiten aan buitenlandse bedrijven uit te 

besteden of overweegt dat te gaan doen. In de ons omringende landen ligt dat percentage een stuk hoger: 35% van de 

bedrijven in België en Duitsland besteden activiteiten uit aan buitenlandse bedrijven of verwachten dat te gaan doen. In het 

Verenigd Koninkrijk is het aantal bedrijven dat activiteiten uitbesteedt of dat gaat doen het grootst. Ruim 40% van de Britse 

bedrijven verplaatst delen van de productie naar het buitenland of verwacht dat te gaan doen. Dit hoge percentage wordt mede 

verklaard door het feit dat bedrijven in het V.K. minder te maken hebben met taalbarrières dan bedrijven in andere Europese 

landen.

Uit onderzoek van Berenschot (2005) blijkt dat de mate waarin Nederlandse bedrijven daadwerkelijk activiteiten naar het 

buitenland verplaatsen sterk samenhangt met de sector waarin ze actief zijn. Het blijkt dat Nederlandse bedrijven vooral ‘low-skill’ 

productie naar het buitenland verplaatsen, maar dat het aantal bedrijven dat hiertoe overgaat beperkt is. In de meeste sectoren 

heeft minder dan 10% van de bedrijven activiteiten naar het buitenland verplaatst. Uit dit onderzoek komt ook naar voren dat 

van de bedrijven die wel activiteiten verplaatsen, 58% dit doet via een eigen vestiging in het buitenland. Zoals gezegd spreken we 

dan van ‘offshoring’. Slechts 19% van de bedrijven besteedt de activiteiten daadwerkelijk uit aan buitenlandse bedrijven 

(‘outsourcing’), terwijl 23% kiest voor een combinatie van offshoring en outsourcing.

Het beeld dat de meerderheid van de bedrijven niet overgaat tot global resourcing wordt bevestigd door onderzoek in de 

Nederlandse metalektrosector (de Grip, van Loo en Sieben, 2005). Uit dit onderzoek komt echter wel naar voren dat de 

beschikbaarheid van goed geschoold personeel en de nabijheid van afzetmarkten steeds minder belangrijk worden om in 

Nederland te blijven produceren. Wat wel vaak meespeelt bij de beslissing om de productie in Nederland te houden is de wens 

van veel bedrijven om kwalitatief hoogstaande producten te blijven produceren. Dit betekent echter niet dat bedrijven in de 

metalektro niet internationaliseren. Heel wat bedrijven werken samen met partners in het buitenland om standaardcomponenten 

die gebruikt worden in de productie zo goedkoop mogelijk aan te kunnen kopen.

Verplaatsing van banen naar het buitenland
Hoeveel banen worden er in totaal naar het buitenland verplaatst en om welke soort banen gaat het vooral? Figuur 2 laat zien 

dat het aantal banen dat momenteel vanuit Nederland naar het buitenland verplaatst wordt absoluut gezien vrij beperkt is, maar 

wel groeit. In de periode 2004-2007 groeide het totaal aantal banen dat naar het buitenland verplaatst is van circa 2.500 tot 

6.500. In de komende jaren wordt er een aanzienlijke groei verwacht van het totaal aantal banen dat naar het buitenland 
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verplaatst is. In 2010 zullen in totaal 17.000 banen naar het buitenland verplaatst zijn. In 2015 bedraagt het totaal aantal banen 

dat verplaatst is naar verwachting ruim 36.000. 

Figuur 2 laat ook zien dat het totale aantal bètatechnische banen dat verplaatst wordt naar het buitenland, de komende jaren 

naar verwachting zal toenemen. Zo bedroeg het totaal aantal banen voor bètatechnici dat naar het buitenland is verplaatst in 

2004 circa 1.900. In 2015 zullen er naar verwachting in totaal al ruim 15.000 bètatechnische banen naar het buitenland zijn 

verplaatst. Wel wordt verwacht dat het aandeel van de bètatechnische banen in het totaal aantal naar het buitenland verplaatste 

banen zal afnemen. In 2004 bedroeg dit aandeel nog bijna 70%. In 2015 gaat het bij nog maar 40% van de naar het buitenland 

verplaatste banen om een bètatechnische functie.

Toelichting: In de studie wordt geen melding gemaakt van een beginniveau. In de figuur wordt weergegeven het totaal aantal 

banen dat vanaf 2004 vanuit Nederland naar het buitenland wordt verplaatst.

Welke soort functies worden naar het buitenland verplaatst? Figuur 3 laat zien dat het beeld de komende jaren behoorlijk zal 

veranderen. In 2004 ging het bij de meeste naar het buitenland verplaatste banen om IT functies. Het aandeel van de 

Figuur 2 Aantal banen dat vanuit Nederland verplaatst wordt naar het buitenland, totaal en bètatechnische banen, 
 2004-2015 (cumulatief, voorspellingen)

Bron: Forrester Research (2004)
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bedrijfseconomische, administratieve en technische functies was nog beperkt. Dit beeld zal de komende jaren veranderen. Het 

aandeel van de IT functies in het totaal aantal verplaatste banen zal sterk dalen. Bedrijfseconomische, administratieve en 

technische functies zullen de komende jaren een steeds groter deel gaan uitmaken van het totale aantal naar het buitenland 

verplaatste functies. Door de sterke daling van het aantal verplaatste IT functies en de beperkte toename van het aantal 

verplaatste technische functies zal het aandeel van de bètatechnische functies in het totale aantal verplaatste functies de 

komende jaren naar verwachting afnemen.

Buitenlandse bedrijven in Nederland
Global resourcing betekent natuurlijk niet alleen dat Nederlandse banen naar het buitenland worden verplaatst. Daarom is het 

ook interessant om de vraag te stellen in welke mate buitenlandse bedrijven delen van hun productie naar Nederland verplaatsen. 

Op deze vraag is helaas op basis van de beschikbare gegevens moeilijk een antwoord te geven. Het is namelijk erg moeilijk om te 

achterhalen of er bij activiteiten van buitenlandse bedrijven sprake is van een verplaatsing van een activiteit vanuit een ander land 

Figuur 3   Soorten banen die naar het buitenland verplaatst worden, percentages

Bron: Forrester Research (2004)
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naar Nederland of van een geheel nieuwe activiteit. Om toch een beeld te krijgen van de soorten activiteiten die buitenlandse 

bedrijven in Nederland uitvoeren kijken we naar de ontwikkeling van het aantal vestigingen van buitenlandse concerns in 

Nederland en de werkgelegenheid die dat oplevert. 

Figuur 4 laat zien dat in de periode 2003-2005 het aantal buitenlandse bedrijven dat in Nederland actief is, vrij stabiel is 

gebleven. Het aantal groothandels in handen van buitenlandse bedrijven daalde enigszins, terwijl het aantal buitenlandse 

bedrijven dat actief is in de distributie en het aantal hoofkantoren iets toenam. Het aantal bedrijven dat zich in Nederland 

bezighoudt met R&D is tussen 2003 en 2005 wel licht gestegen: van 93 tot 106. Figuur 4 laat ook zien dat in 2005 de meeste 

buitenlandse bedrijven in Nederland actief zijn in de industrie, de handel/marketing en consultancy sector of de groothandel. In 

elk van deze sectoren zijn meer dan 1.000 buitenlandse bedrijven in Nederland actief. Ook zijn er circa 600 buitenlandse bedrijven 

actief in de Nederlandse distributiesector en hebben ruim 400 buitenlandse concerns in Nederland hun hoofdkantoor. Het aantal 

bedrijven dat actief is in de R&D-sector is daarentegen gering. In 2005 ging het om circa 100 bedrijven. 

Figuur 4   Aantal buitenlandse bedrijven in Nederland naar activiteit, 2003-2005

Bron: Stec Groep (2004, 2005, 2006)
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De totale werkgelegenheid bij buitenlandse bedrijven die actief zijn in Nederland is tussen 2003 en 2005 met 3,3% gestegen. Om 

te kunnen zien in hoeverre de samenstelling van de werkgelegenheid bij buitenlandse bedrijven die in Nederland actief zijn in die 

periode veranderd is, geeft figuur 5 een overzicht van de procentuele verandering van de werkgelegenheid bij buitenlandse 

ondernemingen per soort activiteit. De figuur laat duidelijk zien dat de ontwikkeling van het aantal medewerkers dat in dienst is 

van buitenlandse bedrijven tussen de onderscheiden sectoren sterk uiteenloopt. Sectoren die de afgelopen jaren een sterke 

werkgelegenheidsgroei kenden zijn de datacommunicatie en distributie. Met name de datacommunicatie groeide bijzonder sterk: 

tussen 2003 en 2005 is de werkgelegenheid bij buitenlandse bedrijven in deze sector meer dan verdubbeld. In diezelfde periode 

groeide de werkgelegenheid bij buitenlandse bedrijven die in Nederland actief zijn in de distributiesector met ruim 60%. 

Figuur 5 Procentuele verandering van het totale aantal werknemers van buitenlandse bedrijven in Nederland 
 naar activiteit, 2003-2005

Bron: Stec Groep (2004, 2005, 2006)
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Ook de werkgelegenheid bij buitenlandse bedrijven die zich bezighouden met research en development steeg behoorlijk. In 2005 

was het aantal medewerkers in dienst bij buitenlandse R&D bedrijven die actief zijn op de Nederlandse markt ruim een derde 

hoger dan in 2003. De werkgelegenheid in de industriële dienstverlening, de call centers en in de hoofdkantoren steeg eveneens, 

maar hier was de groei beperkter. In drie sectoren liep het totale aantal medewerkers in dienst van buitenlandse ondernemingen 

terug. Dat geldt ook voor de industrie waar de werkgelegenheid tussen 2003 en 2005 met 4% terugliep. 

Al met al kan gesteld worden dat de verschuivingen van de totale werkgelegenheid erop duiden dat de kennisintensiteit van de 

activiteiten van buitenlandse bedrijven in Nederland de afgelopen jaren op peil is gebleven en wellicht zelfs is toegenomen: De 

werkgelegenheid is in kennisintensieve sectoren als datacommunicatie en R&D is gegroeid, terwijl de werkgelegenheid bij 

buitenlandse bedrijven in Nederland die actief zijn in de industrie of de handel juist daalde. 

Buitenlandse kenniswerkers in Nederland
In welke mate profiteren Nederlandse bedrijven en instellingen van het menselijke kapitaal van hoogopgeleide buitenlandse 

kenniswerkers? Op basis van de Enquête Beroepsbevolking van het CBS kijken we in figuur 6 naar de ontwikkeling van het 

percentage hoogopgeleide buitenlandse werknemers in de verschillende bedrijfssectoren tussen 1997 en 2005.

Het blijkt dat er in de meeste sectoren in Nederland geen sprake is van een duidelijke groei van het aandeel van buitenlanders in 

de werkgelegenheid voor hoogopgeleiden. In de sectoren landbouw en visserij en transport is er zelfs sprake van een duidelijke 

afname. Het is opvallend dat het beeld voor de universiteiten en de sector research duidelijk verschilt van dit algemene patroon. 

Tussen 1997 en 2005 is het aandeel van buitenlanders in de werkgelegenheid van hoger opgeleiden in deze kennisintensieve 

sectoren juist gegroeid. In de periode 2003-2005 is maar liefst 1 op de vijf hoger opgeleiden die bij een Nederlandse universiteit 

werkt van buitenlandse origine. Voor de sector research bedraagt het aandeel van buitenlandse werknemers circa 12%. Dit 

illustreert dat deze ‘motoren van de kenniseconomie’ in toenemende mate internationaliseren. Wel moet hierbij de kanttekening 

worden gemaakt dat niet alle buitenlandse kenniswerkers die in dienst treden van Nederlandse universiteiten op de lange termijn 

in Nederland blijven. Uit een in 2005 gehouden internetenquête van Research voor Beleid blijkt, dat 61% van de buitenlandse 

kenniswerkers die in dienst zijn van een Nederlandse universiteit verwacht dat ze maximaal 5 jaar in Nederland zullen blijven. 

Deze groep bestaat voor het grootste gedeelte uit promovendi, die na het behalen van hun graad, niet noodzakelijkerwijs in 

Nederland blijven werken.
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In hoeverre werken er in Nederlandse bedrijven en instellingen hoogopgeleide buitenlandse werknemers in onderzoeksfuncties? 

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat circa 10% van de werknemers in onderzoeksfuncties in de hele periode 1997-2005 van niet-

Nederlandse origine was. Bij de Nederlandse universiteiten is het aantal buitenlandse onderzoekers aanzienlijk gestegen, van circa 

13% in 1997-1999 tot bijna 19% in 2003-2005. Ook in de sector handel en reparatie is het aandeel van buitenlandse 

onderzoekers behoorlijk gestegen. In de researchsector bleef het aandeel van buitenlandse onderzoekers in de periode 1997-2005 

ongeveer op hetzelfde niveau.

Figuur 6 Percentage buitenlandse werknemers in de werkgelegenheid voor hbo’ers en academici, 
 per bedrijfssector, 1997-2005

Bron: CBS/ROA
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Conclusies
Wat zijn de belangrijkste conclusies voor het beleid die we op basis van de gepresenteerde cijfers en ontwikkelingen kunnen 

trekken? Allereerst blijkt uit de prognoses van het aantal banen dat vanuit Nederland naar het buitenland verplaatst wordt dat 

Nederlandse bedrijven de komende jaren weliswaar steeds vaker zullen overgaan tot global resourcing van (delen van) hun 

activiteiten, maar dat het totaal aantal banen dat hierdoor op termijn in Nederland verdwijnt beperkt zal zijn. Daarnaast blijkt dat 

het aandeel van bètatechnische banen in het totale aantal banen dat naar het buitenland verplaatst wordt de komende jaren naar 

verwachting zal dalen, met name als gevolg van de sterke afname van het aandeel van de IT functies in de global resourcing. Op 

basis van de beschikbare cijfers over de activiteiten van buitenlandse bedrijven in Nederland kan gesteld worden dat Nederland 

voor buitenlandse bedrijven aantrekkelijk kan zijn om er bepaalde activiteiten te gaan concentreren: het aantal arbeidsplaatsen in 

een aantal kennisintensieve sectoren is de laatste jaren gestegen. Ten slotte blijkt dat de inzet van hoogopgeleide buitenlanders in 

Nederlandse kennisintensieve organisaties (universiteiten, R&D-instellingen) de laatste jaren is toegenomen. Dit betekent dat deze 

organisaties steeds meer gebruik gaan maken van buitenlands kennispotentieel. 

Een meer algemene conclusie die op basis van deze bijdrage getrokken kan worden is dat de informatie die er momenteel 

beschikbaar is over de global resourcing van Nederlandse bedrijven en instellingen en de aantrekkelijkheid van Nederland als 

resourcing locatie voor buitenlandse bedrijven, tekortschiet om een gericht beleid te kunnen voeren. De gepresenteerde cijfers 

kunnen weliswaar enkele trends weergeven, maar laten het nog niet toe om het fenomeen global resourcing op een transparante 

manier in kaart te brengen. Om de effecten van global resourcing op een effectieve manier te integreren in het beleid gericht op 

het verder uitbouwen van de kenniseconomie door de inzet van bètatechnisch potentieel, is nadere dataverzameling, onderzoek 

en analyse vereist.
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